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مهتحص ظفح  نایبصلا و  لافطالا و  یلابحلا و  ریبدت 

: بتاک

يدلب دمحا 

: ۀعابطلا یف  ترشن 

دیشرلاراد
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سرهفلا
5سرهفلا

مهتحص ظفح  نایبصلا و  لافطالا و  یلابحلا و  16ریبدت 

16ةراشا

[ دمحم مساق  جاحلا  دومحم  روتکدلل : ۀمدقملا  ]16

[ تادیهمتلا ]18

باتکلل ۀیملعلا  18ۀمیقلا 

18ةراشا

يدلبلا دنع  یملعلا  18بولسالا 

18ةراشا

/ يرظنلا لیصحتلا  لوالا / 18ساسالا 

/ یبیرجتلا جهنملا  یناثلا / 19ساسالا 

/ یفینصتلا جهنملا  ثلاثلا / 19ساسالا 

19ةراشا

: ظافلالا فیرعت  - 120

: یملعلا فینصتلا  - 220

ناکمالا بسح  رارکتلا  كرت  ۀلاطالا و  مدع  - 320

/ عوضوملا یف  ۀیلومشلا  عبارلا / 20ساسالا 

20ةراشا

ةدالولا لماحلا و  مامالاب  ۀیانعلا  ۀلأسم  یلع  هئاوتحأل  - 120

هریغ اهرکذی  مل  اضارما  هئاوتحأل  - 221

« ةدالولا لمحلا و  نیب  مالا  »21

21ةراشا

/ لمحلا تامالع  21الوا /
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ةدالولا برق  یلع  ۀلادلا  تامالعلا  22ایناث /

ةدالولا رسعت  بابسا  22اثلاث /

ةدالولا تاطالتخا  22اعبار /

ةدالولا لمحلا و  نیب  22لفط 

22ةراشا

ۀنجالا ملع  22الوا /

22ةراشا

ثیدحلا بطلا  يدلبلا و  هبتک  ام  نیب  نینجلا  ومن  نع  ۀنراقم  23ۀسارد 

هتمالس یلع  دعاست  یتلا  لماوعلا  لمحلا و  ءانثا  نینجلا  ةوق  یلع  ۀلادلا  تامالعلا  24ایناث /

ةدالولا ثیدح  دولوملا  24اثلاث /

ۀیمسجلا لفطلا  ۀحصب  25ۀیانعلا 

هشارف هسبالم و  همامحتسا و  لفطلا و  مون  25الوا /

لفطلا ۀیذغت  25ایناث /

لفطلا ومن  تاکرح و  روطت  26اثلاث /

ۀیوبرتلا ۀیسفنلا و  لفطلا  ۀحصب  26ۀیانعلا 

26ةراشا

ۀعاضرلا ۀلحرم  26الوا /

ۀسردملا لبق  ام  ۀلحرم  27ایناث /

ینهملا میلعتلا  ۀساردلا و  ۀلحرم  27اثلاث /

اهتاجلاعم لافطالا و  27ضارما 

27ةراشا

یمضهلا زاهجلا  28الوا /

یسفنتلا زاهجلا  29ایناث /

یبصعلا زاهجلا  29اثلاث /
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یلوبلا زاهجلا  29اعبار /

ۀیدعملا ضارمالا  29اسماخ /

ۀیدلجلا ضارمالا  30اسداس /

ةرجنحلا نذالا و  فنالا و  ضارما  30اعباس /

نیعلا ضارما  31انماث /

لافطالا ۀحارج  31اعسات /

31فلؤملا

[ هبسن و   ] 31همسا

: 31هتایح

: 32هتافلؤم

32ةراشا

قیقحتلا یف  اهیلع  اندمتعا  یتلا  ۀطوطخملا و  نم  ةدوجوملا  32خسنلا 

32ةراشا

[. 31] ۀیرصملا بتکلا  راد  ۀطوطخم  32یلوالا /

[34] ندنل ۀیناطیربلا - ۀیکلملا  ۀیبطلا  ۀیلکلا  ۀبتکم  ۀطوطخم  33ۀیناثلا /

(. 1975  ) مقرب ۀیقرشلا  ایناملا  یف  هتوج  ۀبتکم  ۀطوطخم  33ۀثلاثلا /

دنهلا راهیب - انتب - ۀنیدم  یف  شخبا  دوخ  ۀبتکم  ۀطوطخم  33ۀعبارلا /

[36] اتکلک یف - ۀیویسالا  ۀیعمجلا  ۀطوطخم  34ۀسماخلا /

[ تسرهفلا ]34

مهیف ضارمالا  نم  ضرعی  ام  ةاوادم  ۀنجالا و  لافطالا و  یلابحلا و  ریبدت  یف  یلوالا  40ۀلاقملا 

40ةراشا

: هاوس ةاوادمک  مهتاوادم  مهریغ و ال  ریبدتک  سیل  مهل  ضرعت  یتلا  ضارمالا  ةاوادم  مهتحص و  ظفح  مهتیبرت و  نایبصلا و  لافطالا و  ریبدت  نا  یف  لوالا  بابلا 

: مهب یلابحلا  ریبدت  یف  مدقتلا  مهتحص  ظفح  نایبصلا و  لافطالا و  ریبدت  یف  اهغلبا  رومالا و  لضفا  نا  یف  یناثلا / 41بابلا 

: نهتنجا یلع  وا  نهیلع  لخدی  ررض  نم  هضعب  نمؤی  ادرفم »  » اصاخ اقیرط  نهیف  کلسی  نا  بجی  کلذک  نهریغ و  ریبدتک  نوک  سیل  نهل  ضرعی  ام  ةاوادم  نهتحص و  ظفح  یف  یلابحلا  ریبدت  نا  یف  ثلاثلا / بابلا 
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: اهلامعتسا یف  ررض  هنا ال  اهحاجن و  اهتحصب و  ۀبرجتلا  تدهش  دق  امم  اهل  سایقلا  باجیا  عم  نوکی  نا  یغبنی  مهتاوادم  نایبصلا و  لافطالا و  یلابحلا و  یف  لمعتست  یتلا  ۀیودالا  ۀبرشالا و  ۀیذغالاب و  ریبدتلا  نا  یف  عبارلا / بابلا 

: دلولا بلط  یف  اهیلع  رایتخالا  عقی  نا  بجی  یتلا  یه  لبحلا و  لبقت  یتلا  ةارملا  ۀفص  یف  سماخلا / 42بابلا 

: رکذ دلو  هل  دلوی  نا  نمل  قفاوملا  ریبدتلا  یف  سداسلا / 43بابلا 

. الیمج انسح  هل  دلوی  يذلا  هدلو  نوکی  نا  دارا  نمل  قفاوملا  ریبدتلا  یف  عباسلا / 46بابلا 

: هدعب هعم و  عامجلا و  لبق  ۀثالث  تاقوا  یف  نوکی  نا  لبحلا  یلع  ۀناعالا  محرلا و  یف  ۀفطنلا  تابثل  قفاوملا  ریبدتلا  نا  یف  نماثلا / 48بابلا 

: لبحلا مامت  ۀفطنلا و  لوبقل  محرلا  دادعاب  مدقتلا  یف  عساتلا / 48بابلا 

: هدعب عامجلا و  دنع  محرلا  یف  ۀفطنلا  تابث  لبحلا و  یلع  نیعملا  ریبدتلا  یف  رشاعلا / 49بابلا 

: لماحلا ةأرملا  لبحلا و  یلع  ۀلادلا  تامالعلا  یف  رشع / يداحلا  51بابلا 

[: 82] هتقلخ هبیکرت و  هروصت و  نینجلا و  نوکت  ۀیفیک  یف  رشع - یناثلا  52بابلا 

ۀنجالا جازم  یف  رشع  عبارلا  55بابلا 

: هدالو مامت  هبیکرت و  نینجلا و  نوکت  ۀیفیک  یف  طارقبا  هلاق  ام  رکذ  یف  رشع / سماخلا  56بابلا 

: هنم رسیالا  بناجلا  یف  نوکتی  يذلا  لبق  هتقلخ  متت  محرلا  نم  نمیالا  بناجلا  یف  نوکتی  يذلا  نا  یثنالا و  لبق  نوکی  رکذلا  نوکت  نأ  یف  رشع  سداسلا  بابلا 

. طارقبا مالک  نم  ۀفلتخملا  روهشلا  مایالا و  یف  اهدالو  اهروصت و  اهنوکت و  یف  اهفالتخا  ۀنجالا و  لاوحا  رکذ  یف  رشع - عباسلا  58بابلا 

[. 95] سلوف مالک  نم  دوهشلا  مایالا و  یف  ریغتلا  روصتلا و  نوکتلا و  یف  اهفالتخا  و  [ 94] ۀنجالا لاوحا  رکذ  یف  رشع  نماثلا  58بابلا 

: سونیلاج مالک  نم  روهشلا  مایالا و  یف  اهفالتخا  ةدالولا و  رکذ  یف  رشع - عساتلا  59بابلا 

هل ۀبجوملا  هبابسا  کلذ و  للع  هرخا و  هلوا و  لمحلا  نامز  ةدم  یف  نورشعلا / 59بابلا 

: کلذ فیک  ۀنسلا و  فصن  مامت  دعب  ۀنجالا  لاوحا  رکذ  یف  نورشعلا  يداحلا و  61بابلا 

: یثنا ما  وه  رکذا  لمحلا  تامالع  یف  نورشعلا  یناثلا و  61بابلا 

: کلذ فیک  مأ ال و  تاقداص  نه  له  نوبرتی و  الافطا  رشع  يداحلا  رهشلا  یف  ندلی  نهنا  نم  ءاسنلا  هرکذی  امیف  نورشعلا  ثلاثلا و  62بابلا 

: ۀفلتخملا روهشلا  یف  نیدولوملا  لافطالا  یف  نورشعلا  عبارلا و  62بابلا 

: بیرقتلاب نمث  فصن و  اموی و  نونامث  ناتنثا و  ۀئام و  وه  يذلا  ۀنسلا  فصن  رادقم  یف  لمکی  نینجلا و  متی  هل  يذلا  ببسلا  رکذ  یف  نورشعلا - سماخلا و  بابلا 

: بیرقتلاب نمث  فصن و  اموی و  نونامث  نانثا و  ۀئام و  وه  يذلا  ۀنسلا  بصن  رادقم  یف  لمکی  نینجلا و  متی  هل  يذلا  ببسلا  رکذ  یف  نورشعلا / سداسلا و  بابلا 

: عباسلا رهشلا  لوا  وه  ۀنسلا و  فصن  مامت  یف  بالقنالا  نینجلل  نوکی  يذلا  ببسلا  رکذ  یف  نورشعلا - عباسلا و  63بابلا 

: نماثلا یف  دلوی  نم  شیعی  نا  ( 41  ) نکمی رشاعلا و ال  عساتلا و  عباسلا و  رهشلا  یف  دلوی  نم  ایحی  شیعی و  يذلا  ببسلا  یف  نورشعلا - نماثلا و  64بابلا 
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[: 115 [؟ ما ال نوبرتی  مهف  اودلو  نا  نوملسی و  نیذلا  ۀنجالا  نم  وه  له  هضرم و  هتحص و  هفعض و  نینجلا و  تامالع  یف  نورشعلا - عساتلا و  64بابلا 

: محرلا نم  هطوقس  وا  هب  لمحلا  مامت  نینجلا و  تابن  یلع  ۀلادلا  تامالعلا  یف  نوثالثلا / 65بابلا 

: ةرورضلاب لاوحالا ال  ضعب  یف  طاقسالا  یلع  ۀلادلا  تامالعلا  یف  نوثالثلا  يداحلا و  66بابلا 

: ۀنجالا تابثل  قفاوملا  لماحلا  ریبدت  یف  نوثالثلا  یناثلا و  66بابلا 

: حالصلا ررضلا و  نم  هیف  ام  رکذ  لماحلا و  ۀعماجم  نع  یهنلا  یف  نوثالثلا / ثلاثلا و  67بابلا 

: مامحلا لماحلا  لامعتسا  یف  نوثالثلا  عبارلا و  67بابلا 

: دشا اهل  ظفحلا  متا و  نماثلا  رهشلا  یف  لماحلاب  ۀیانعلا  نوکت  نا  بجی  هنا  یف  نوثالثلا  سماخلا و  68بابلا 

: یقوتی ام  رکذ  ساطعلا و  لماحلا  بنتجت  نا  بجی  هنا  یف  [ 128] نوثالثلا سداسلا و  68بابلا 

. کلذ ثودح  دنع  مهل  قفاوملا  ریبدتلا  رکذ  لمحلا و  مایا  یف  یلابحلل  ضرعت  یتلا  ضارعالا  رکذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  68بابلا 

: لوضفلا ةرثک  نم  ندبلا  ۀیقنت  یف  [ 135] نوثالثلا نماثلا و  70بابلا 

: کلذ ةاوادم  یلابحلل و  ضراعلا  ةدعملا  فعض  یف  نوثالثلا - عساتلا و  71بابلا 

: هتاوادم هنم و  عانتمالا  قفاوملا و  ماعطلا  ةوهش  نالطب  نم  لماحلل  ضرعی  امیف  نوعبرالا - 72بابلا 

: ۀفلتخملا ۀبیرغلا  ۀئیدرلا  تاوهشلا  نم  یلابحلل  ضرعی  ام  رکذ  یف  نوعبرالا - يداحلا و  73بابلا 

: هتاوادم سفنلا و  بلقت  نایثغلا و  نم  یلابحلل  ضرعی  امیف  نوعبرالا - یناثلا و  74بابلا 

: هتاوادم قزبتلا و  ةرثک  نم  یلابحلل  ضرعی  امیف  نوعبرالا / ثلاثلا و  75بابلا 

: هتاوادم ءیقلا و  نم  لماحلل  ضرعی  امیف  نوعبرالا - عبارلا و  76بابلا 

: هتاوادم قاوفلا و  نم  یلابحلل  ضرعی  امیف  نوعبرالا / سماخلا و  76بابلا 

: هتاوادم یلابحلل و  ضراعلا  ناقفخلا  یف  نوعبرالا - سداسلا و  77بابلا 

: هتاوادم یلابحلل و  ضراعلا  ثمطلا  نایرج  یف  نوعبرالا - عباسلا و  79بابلا 

: هتاوادم یلابحلا و  یف  ضرعی  يذلا  مروتلا  خافتنالا و  جیهتلا و  یف  نوعبرالا - نماثلا و  80بابلا 

: ةدالولا برق  یلع  ۀلادلا  تامالعلا  ضارعالا و  یف  نوعبرالا - عساتلا و  81بابلا 

: ءاسنلا ریبدت  ةدالولا و  لیهست  یف  نوسمخلا - 81بابلا 

: ةدالولا رسع  بابسا  یف  نوسمخلا - يداحلا و  81بابلا 

: ةدالولا رسع  جالع  یف  نوسمخلا - یناثلا و  82بابلا 
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: ةدالولا دعب  ۀمیشملا  سابتحا  یف  نوسمخلا  ثلاثلا و  84بابلا 

: سویسابیرا مالک  نم  ۀنجالا  ۀمیشملا و  جرخت  یتلا  ءایشالا  یف  نوسمخلا  عبارلا و  85بابلا 

: ۀمیشملا جورخ  ةدالولا و  دعب  ءاسفنلا  ریبدت  یف  نوسمخلا  سماخلا و  85بابلا 

: محرلا قلزب  فرعی  جراخ و  یلا  هضعب  ءوتن  محرلا و  ءاخرتسا  یف  نوسمخلا - سداسلا و  86بابلا 

: نییدثلل ةدالولا  بقعب  ضرعی  يذلا  نبللا  نبجت  دقعتلا و  ماروالا و  یف  نوسمخلا - عباسلا و  86بابلا 

: ةدالولا دعب  لماحلل  ضراعلا  اهیذخف  اهییدث و  ةأرملا و  نطب  ققشت  جالع  یف  نوسمخلا - نماثلا و  87بابلا 

مهتحص ظفح  مهریبدت و  نایبصلا و  لافطالا و  ۀیبرت  یف  ۀیناثلا  87ۀلاقملا 

87ةراشا

 ) ةرارحلا نم  رثکا  ۀنجالا  یف  ۀبوطرلا  تناک  دق  رثکا و  ةرارحلا  ۀنجا و  مه  اهنم و  لقا  مهیف  ۀبوطرلا  نا  ۀبوطرلا و  ةرارحلا و  مهدالو  دعب  نایبصلا  لافطالا و  جازم  یلع  بلاغلا  نا  یف  لوالا -/ بابلا 

: امیقس وا  احیحص  ناک  نا  دولوملا  لاح  یلع  لالدتسالا  یف  یناثلا - 88بابلا 

: مهل ضرعی  امل  الامتحا  دشا  ربصا و  مهدالو و  دعب  مهنم  يوقا  محرلا  یف  لمح  مه  و  [ 75  ] لافطالا نا  یف  ثلاثلا - 89بابلا 

: دکوا رثکا و  هظفح  هریبدتب و  ۀیانعلا  نوکت  نا  بجی  کلذل  هب  رضم  محرلا  نم  نینجلا  لاقتنا  یف  عبارلا - 89بابلا 

: هبسحب هریبدت  نم  بجی  ام  هئاذغ و  یف  هتداع  هب  ترج  امع  هلاقتنا  هتدالو و  دنع  نینجلا  لاح  رییغت  یف  سماخلا - 89بابلا 

: هبسحب هریبدت  یف  هتداع  هب  ترج  امع  هسفنت  یف  هدالو  دنع  نینجلا  ریغت  یف  سداسلا  90بابلا 

: هریبدت یف  لمعتسی  نا  بجی  ام  ۀجراخلا و  هلوضف  یف  هدالو  دنع  نینجلا  لاح  ریغت  یف  عباسلا - 90بابلا 

: هبسحب هریبدت  نم  بجی  ام  هجراخم و  هلخادم و  یف  هدالو  دنع  نینجلا  ریغت  یف  نماثلا - 90بابلا 

: هبسحب هریبدت  بجی  ام  هفنتکی و  امیف  هدالو  دنع  نینجلا  ریغت  یف  عساتلا - 91بابلا 

: مهتاهما نبل  مهل  نابلالا  دمحا  نبللا و  مهنادبا  عئابطب  اههبشا  اهمولا و  مهتاهمال و  و  [ 78  ] لافطالل ۀیذغالا  قفوا  نا  یف  رشاعلا  91بابلا 

: اقفاوم ءاذغ  لفطلل  نوکیل  مالا  نبل  حالصاب  ۀیانعلا  یف  رشع  يداحلا  91بابلا 

: تایادلا نم  تاعضرملا  رایتخا  یف  رشع - یناثلا  92بابلا 

: عضرملا نس  ۀفص  یف  رشع - ثلاثلا  92بابلا 

: عضرملا ندب  ۀقلخ  یف  رشع - عبارلا  92بابلا 

: اهلقع ۀعضرملا و  قالخا  ۀفص  یف  رشع - سماخلا  93بابلا 

: لامعالا ۀضایرلا و  فانصا  نم  عضرملا  هلمعتست  نا  بجی  ام  رکذ  یف  رشع - سداسلا  93بابلا 
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] اعم مالا  لفطلاب و  ناراض  هترثک  ماعطلا و  ۀلق  نا  هورکم و  ررض و  کلذ  نم  لفطلا  بیصی  الئل  اهبارش  اهماعط و  یف  ظفحتلا  نم  عضرملا  هلمعتست  نا  بجی  ام  رکذ  یف  رشع - عباسلا  بابلا 

: بارشلا ماعطلا و  نم  عضرملا  هبنتجت  نا  یغبنی  ام  رکذ  یف  رشع - نماثلا  94بابلا 

: هنم فوختی  ام  لماحلا و  ةأرملا  نم  عاضرلا  عنم  هنع و  ثداحلا  ررضلا  هجو  عامجلا و  نم  عضرملا  عنم  یف  رشع - عساتلا  94بابلا 

: یبصلا ۀمدخ  نم  مداخلا  هدهاعتی  نا  یغبنی  امیف  یبصلا و  ۀیبرت  یف  اهنواعت  اهنم  انس  ربکا  اهمدخت  [189] ۀمداخ عضرملل  نوکی  نا  یغبنی  هنا  یف  نورشعلا - بابلا 

: نهذلا فیطل  سحلا  دیج  هتربخ  هتبرجت و  ةدوج  اهل و  هتلوازم  هتاناعم و  لوط  عم  نایبصلا  ریبدتل  یلوتملا  نوکی  نأب  عافتنالا  نم  ۀبرجتلا  هیلع  تلد  ام  رکذ  یف  نورشعلا - يداحلا و  بابلا 

: کلذ تامالع  ءيدرلا و  دیجلا و  نبللا  ناحتما  یف  نورشعلا - یناثلا و  95بابلا 

: اظیلغ ناک  یتم  عضرملا  نبل  حالصا  یف  نورشعلا - ثلاثلا و  96بابلا 

: اداح اقیقر  ناک  یتم  عضرملا  نبل  حالصا  یف  نورشعلا - عبارلا و  96بابلا 

: اریثک ناک  یتم  هلیلقت  یف  هحالصا و  نبللا و  ۀلق  یف  [- 85  ] نورشعلا سماخلا و  96بابلا 

: هتدحو هتضومح  نبللا و  ۀحئار  ۀهارک  یف  نورشعلا - سداسلا و  97بابلا 

: ۀحئارلا هیرک  وا  اظماح  وا  اداح  اقیقر  وا  ناک  اظیلغ  ةءادرلا  نم  ناک  برض  يا  نبللا  ةءادر  یف  نورشعلا - عباسلا و  98بابلا 

: لافطالا عاضر  ءادتبا  نوکی  فیک  نورشعلا - نماثلا و  98بابلا 

: نبللا نم  لفطلا  هعضرت  نا  بجی  ام  ریدقت  یف  نورشعلا - عساتلا و  98بابلا 

: ریبدتلا نم  مهدالو  دنع  لافطالا  یف  لمعتسی  نا  بجی  ام  لوا  یف  نوثالثلا - 98بابلا 

: کلذ فیک  هیف و  کلذ  نوکی  نا  بجی  يذلا  تقولا  یف  مامحتسالا  نهدلا و  خرملاب و  لافطالا  ریبدت  یف  نوثالثلا - يداحلا و  100بابلا 

: هخرم همیمح و  نوکی  نا  بجی  فیک  خرملا و  میمحلا و  دنع  لفطلل  ۀیادلا  كاسما  یف  نوثالثلا - یناثلا و  100بابلا 

: لافطالا یف  لمعتسی  نا  یغبنی  ریبدتلا  نم  لمج  رکذ  یف  نوثالثلا - ثلاثلا و  101بابلا 

: مهنع يذالا  عفد  لافطالا و  ۀیبرت  یف  ۀیادلا  عضرملا و  هاقوتت  نا  یغبنی  ام  رکذ  یف  نوثالثلا - عبارلا و  101بابلا 

: دولوملا نانسا  یبصلا و  نانسا  هیف  تبنت  يذلا  تقولا  رکذ  یف  نوثالثلا - سماخلا و  102بابلا 

: اهروهظ دنع  فاخی  نا  بجی  ام  رکذ  عاجوالا و  نم  کلذ  نع  هل  ضرعی  امل  ۀلوهسب  نانسالا  تابنل  فیطلتلا  یف  نوثالثلا - سداسلا و  102بابلا 

: هب اوربدتی  نا  یغبنی  ام  مهسارضا و  مهنانسا و  تابن  دنع  نایبصلا  عئابط  هب  لهست  نا  یغبنی  ام  رکذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  102بابلا 

: کلذ دنع  هریبدت  نوکی  نا  یغبنی  فیک  عاضرلا و  نم  دولوملا  هیف  مطفی  نا  یغبنی  يذلا  تقولا  یف  نوثالثلا - نماثلا و  102بابلا 

: مهعبش نود  ۀیذغالا  نم  نایبصلل  معطی  ام  نوکی  نا  یغبنی  هنا  یف  نوثالثلا - عساتلا و  103بابلا 

: دیدهتلا برضلا و  نم  هب  نورمؤی  ام  مهلوبق  دنع  نایبصلا  ریبدت  یف  نوعبرالا - 103بابلا 
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: میلعتلا مهلوبق  دنع  نایبصلا  ریبدت  یف  نوعبرالا - يداحلا و  104بابلا 

: سونیلاج مالک  نم  هنم  مهیلع  لخادلا  ررضلا  رکذ  بارشلا و  نم  نایبصلا  عنم  یف  نوعبرالا - یناثلا و  104بابلا 

: سونیلاج مالک  نم  کلذ  نوکی  تاقوالا  يا  یف  هنم و  مهل  قلطی  ام  درابلا و  ءاملا  مهبرش  یف  نایبصلا  ریبدت  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  104بابلا 

: بارشلا مهبرش  نایبصلا و  جازم  رما  یف  سفور  هرکذ  امیف  نوعبرالا - عبارلا و  104بابلا 

: اهنم دحاو  لک  لمعتسی  نا  بجی  تقو  يأ  یف  نایبصلا و  لافطالا و  نادبا  یف  ۀحصلا  ظفحل  قفاوملا  اهیا  ۀضایرلا و  فانصا  یف  نوعبرالا - سماخلا و  بابلا 

: ۀنس [ 212] ةرشع عبرا  مامت  یلا  نینس  عبس  ءاضقنا  ذئموی  وه  یبصلا و  نس  نم  یناثلا  عوبسالا  بسحب  نایبصلا  ریبدت  یف  نوعبرالا - عباسلا و  107بابلا 

: یبصلا نس  نم  ثلاثلا  عوبسالا  بسحب  نایبصلا  ریبدت  یف  نوعبرالا - نماثلا و  107بابلا 

اهنم دحاو  لک  ةاوادم  نایبصلا و  لافطالاب و  ۀثداحلا  عاجوالا  ضارمالا و  یف  ۀثلاثلا  108ۀلاقملا 

108ةراشا

: لافطالا نایبصلا و  نسب  ثودحلا  ۀصاخلا  ضارمالا  نم  سلوف  سفور و  طارقبا و  هرکذ  ام  دیدعت  یف  لوالا - 108بابلا 

: کلذ جالع  ۀفعسلاب و  فرعت  نایبصلا و  سوؤر  یف  ضرعت  یتلا  حورقلا  یف  یناثلا - 110بابلا 

: امهجالع ۀیدهشلا و  ۀیلسعلا و  یمسی  نایبصلا و  سوؤر  یف  ضرعت  یتلا  حورقلا  یف  ثلاثلا - 110بابلا 

: اهجالع ۀینبتلا و  یمست  یتلا  یمست  یتلا  حورقلا  یف  عبارلا - 111بابلا 

: هتاوادم لفطلا و  غامدل  ضراعلا  مرولا  یف  سماخلا  111بابلا 

: ساطعلا هل  لاقی  نایبصلل و  ضرعی  يذلا  ءادلا  یف  سداسلا  112بابلا 

: هتاوادم نایبصلل و  ضراعلا  رهسلا  یف  عباسلا  112بابلا 

: هتاوادم لافطالا و  نایبصلل و  ضرعی  يذلا  عزقتلا  یف  نماثلا - 113بابلا 

: هل ۀلعافلا  هبابسا  ۀیلکلا و  هعاونا  جنشتلا و  یف  عساتلا  114بابلا 

: زازکلا یف  سیلاب  نع  سلوف  هاکح  ام  هلوق و  و  سونیلاج . هلاق  ام  رکذ  یف  رشاعلا - 115بابلا 

: اهتاوادم نایبصلل و  ۀضراعلا  ۀتکسلا  یف  رشع - يداحلا  116بابلا 

[: 231] عورصملا عرصب  فرعی  نایبصلل و  ضراعلا  عرصلا  یف  رشع - یناثلا  117بابلا 

: نایبصلاب ثداحلا  عرصلا  جالع  یف  رشع  ثلاثلا  117بابلا 

: نایبصلا یلع  قلع  اذا  ۀصاخب  عرصلا  نم  ۀعفن  یف  سونیلاج  هرکذ  ام  انیاوافلا و  یف  رشع  عبارلا  119بابلا 

: شئاشحلا یف  هباتک  یف  سدیروقسید  هرکذ  ام  تابثا  یف  رشع  سماخلا  120بابلا 
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: عرصلا نم  ۀیصاخب  عفنی  امم  ءامدقلا  نم  ۀعامج  بتک  نم  هانجرختسا  هاندجو و  ام  تابثا  یف  رشع  سداسلا  120بابلا 

: هتاوادم نایبصلا و  یف  ۀبوطرلا  ءالتمالا و  نع  نوکی  يذلا  جنشتلا  یف  رشع  عباسلا  121بابلا 

: کلذ جالع  ةداح و  تایمح  طرفم و  سبی  نع  نایبصلا  وا  لافطالل  ثداحلا  جنشتلا  یف  رشع - نماثلا  121بابلا 

: هتاوادم نایبصلا و  نیع  ضراعلا ال  دمرلا  یف  رشع - عساتلا  123بابلا 

: هتاوادم نایبصلا و  نیعا  یف  ضراعلا  ضایبلا  یف  نورشعلا  124بابلا 

: کلذ نم  زارتحالا  هتاوادم و  نایبصلل و  ضرعی  يذلا  لوحلا  یف  نورشعلا  يداحلا و  125بابلا 

: اهجالع نایبصلا و  ناذا  یف  ۀضراعلا  ۀبوطرلا  یف  نورشعلا  یناثلا و  125بابلا 

: اهتاوادم نایبصلا و  ناذا  یف  ۀضراعلا  ماروالا  یف  نورشعلا  ثلاثلا و  126بابلا 

: اهتاوادم نایبصلا و  ناذا  یف  ۀضراعلا  حورقلا  یف  نورشعلا  عبارلا و  127بابلا 

: هتاوادم نایبصلا و  ناذا  یف  تبانلا  محللا  یف  نورشعلا  سماخلا و  127بابلا 

: هتاوادم نذالا و  یف  نئاکلا  دودلا  یف  نورشعلا  سداسلا و  127بابلا 

: هتاوادم مهفانا و  یف  کلذ  نم  فجی  ام  فافج  طاخملا و  ةرثک  قیرلا و  [ 248] نالیس نم  لافطالل  ضرعی  امیف  نورشعلا  عباسلا و  128بابلا 

: هجالع نایبصلاب و  ثداحلا  فاعرلا  یف  نورشعلا  نماثلا و  129بابلا 

: هجالع لافطالل و  ضراعلا  ماکزلا  یف  نورشعلا  عساتلا و  129بابلا 

: هجالع نایبصلل و  ضراعلا  عالقلا  یف  نوثالثلا  130بابلا 

: نانسالا تابن  مهبرق  دنع  لافطالل  ضرعت  یتلا  ضارمالا  یف  ۀثللا  ضیضم  رکذ  طارقبا  نا  کلذ  جالع  نایبصلل و  ضراعلا  ۀثللا  ضیضم  یف  نوثالثلا - يداحلا و  بابلا 

: کلذ جالع  نانسالا و  تابن  دنع  لفطلل  ضرعت  یتلا  عاجوالا  یف  نوثالثلا - یناثلا و  132بابلا 

: نایبصلل ۀضراعلا  قلحلا  ماروا  یف  نوثالثلا  ثلاثلا و  134بابلا 

: قیناوخ ۀحبذ و  ةامسملا  نایبصلا  قلح  یف  ۀضراعلا  ماروالا  جالع  یف  نوثالثلا - عبارلا و  135بابلا 

: سونیلاج مالک  نم  افقلا  ةزرخ  لوخد  یف  نوثالثلا  سماخلا و  137بابلا 

: هعلب اذا  یبصلا  قلح  یف  بشنی  امم  هریغ  مظعلا و  جارخا  یف  نوثالثلا - سداسلا و  138بابلا 

: نایبصلل ضراعلا  لاعسلا  رکذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  138بابلا 

: هجالع نایبصلل و  ضراعلا  سفنتلا  ءوس  وبرلا و  یف  نوثالثلا  نماثلا و  139بابلا 

: هتاوادم نایبصلل و  ضراعلا  ءیقلا  یف  نوثالثلا  عساتلا و  140بابلا 
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: هتاوادم نایبصلل و  ضراعلا  [ 275] شطعلا یف  نوعبرالا  141بابلا 

: کلذ جالع  لافطالا و  نایبصلل و  ضراعلا  لوبلا  رسع  یف  نوعبرالا  يداحلا و  141بابلا 

: کلذ یف  نایبصلل  ضراعلا  ۀناثملا و  مرو  یف  نوعبرالا - یناثلا و  142بابلا 

: نایبصلل ۀضراعلا  ۀناثملا  ماروا  جالع  یف  نوعبرالا  ثلاثلا و  143بابلا 

: کلذ جالع  شارفلا و  یف  لوبی  نمیف  نوعبرالا - عبارلا و  145بابلا 

: کلذ جالع  نایبصلا و  ءاعما  یف  دلوتت  یتلا  تایحلا  دودلا و  بورض  یف  نوعبرالا - سماخلا و  145بابلا 

: هجالع نایبصلل و  ضراعلا  صغملا  یف  نوعبرالا  سداسلا و  147بابلا 

: هجالع نایبصلل و  ضراعلا  فالتخالا  یف  نوعبرالا  عباسلا و  148بابلا 

: کلذ جالع  لاقتعالا و  رصحلا و  نم  لافطالل  ضرعی  امیف  نوعبرالا  نماثلا و  148بابلا 

: کلذ جالع  ةدعقملا و  جورخ  یف  نوعبرالا  عساتلا و  149بابلا 

: کلذ جالع  اهوتن و  ةرسلا و  جورخ  یف  نوسمخلا  149بابلا 

: کلذ جالع  مهب و  یه  نودلوی و  وا  مهدالو  دنع  لافطالل  ضرعت  یتلا  حورقلا  روثبلا و  یف  نوسمخلا - يداحلا و  150بابلا 

: کلذ جالع  رشبلا و  ۀبطرلا و  حورقلا  تاجارخلا و  ریزانخلا و  جالع  یف  نوسمخلا - یناثلا و  150بابلا 

: اهتاوادم ۀقلعتملا و  لیلاوثلا  یف  نوسمخلا  ثلاثلا و  151بابلا 

: کلذ جالع  نایبصلل و  ضرعت  یتلا  ءابوقلا  یف  نوسمخلا - عبارلا و  152بابلا 

: کلذ جالع  ۀبوطرلا و  و  [ 296] جحسلا نم  یبصلا  يذخف  یف  ضرعی  ام  رکذ  یف  نوسمخلا - سماخلا و  153بابلا 

: هجالع یبصلا و  رعش  جورخ  ةرثک  یف  نوسمخلا - سداسلا و  153بابلا 

: تایمحلا نم  نایبصلل  ضرعی  امیف  نوسمخلا  عباسلا و  153بابلا 

[: 297] نایبصلا لافطالل و  ضرعت  یتلا  ضارمالا  اقیمحلا و  ۀبصحلا و  يردجلا و  یف  نوسمخلا - نماثلا و  154بابلا 

: اقیمحلا ۀبصحلا و  يردجلا و  یلع  ۀلادلا  ةرذنملا  تامالعلا  یف  نوسمخلا  عساتلا و  155بابلا 

: ماع لوقب  اقیمحلا  ۀبصحلا و  يردجلا و  جالع  یف  [- 303] نوتسلا 155بابلا 

: نیعلا دسجلا و  نم  يردجلا  راثاب  بهذی  امیف  نوتسلا  يداحلا و  157بابلا 

ۀطوطخملا ا) تاحفص  ماقرا  بسح  تاحفصلا  ماقرا   ) فلؤملا عجارم  158سرهف 

قیقحتلا یف  اهنم  تدفتسا  یتلا  159رداصملا 
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مهتحص ظفح  نایبصلا و  لافطالا و  یلابحلا و  ریبدت 

ةراشا

دمحا يدلب ، هسانشرس : 
نب دمحم  نب  دمحا  مهلا / هضراعلا  ضارمالا  هاوادم  مهتعـص و  ظفح  نایبصلاو و  لافطالا  یلابحلاریبدـت و  باتک  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 

. دمحم مساق  جاحلادومحم  قیقحت  يدلبلا ؛ ییحی 
.1359 1980م = . دیشرلاراد ،  دادغب :  رشن :  تاصخشم 

335 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
.96 ثارتلا ؛ بتک  هلسلس  تسورف : 

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  335 ؛  - 331 ص . همانباتک : تشاددای : 
. اهیرامیب ناکدوک --  عوضوم : 

. ناکدوک یکشزپ  عوضوم : 
مساق جاحدمحم  دمحم ، هدوزفا :  هسانش 

Muahmmad, Muhammad al - Hajj Qasim هدوزفا  :  هسانش 
RJ54/ب8ت4 1359 هرگنک :  يدنب  هدر 

618/92 ییوید :  يدنب  هدر 
م23373-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

[ دمحم مساق  جاحلا  دومحم  روتکدلل : ۀمدقملا  ]

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 
نیذلا هباحصا  هلا و  یلع  دمحم و  اندیس  خیراتلا  اهفرع  ةراضح  یمسا  سسؤم  یلع  مالـسلا  ةالـصلا و  و  نیملاعلا ، بر  دمحلا هللا  ۀمدقملا 

. ۀفرعملا ملعلا و  نم  میظعلا  ثاریملا  کلذل  اودهم  ةراضحلا و  حرص  اونب 
دعب و 

نیکرات ۀـیملعلا  انتاطوطخم  یلا  تافتلالا  نم  نیجرحتم  ةرـضاحلا  ۀـعاضبلاب  نیلغـشنم  یملعلا  انثاریم  دـحجن  بیرق  دـهع  یتح  انک و  دـقل 
يوهلا و هب  ثبع  فئاز  اهرثکا  حیحـص و  اهـضعب  یتش  روص  یف  اهنورـشنی  اهنوققحی و  اهنع و  تاساردلا  اودیعی  اهب و  اولغـشنی  نا  ءابرغلل 

. كاردالا مهفلا و  ءوس  بصعتلا و 
انرـضاح و یف  انرخف  ردـصم  وه  يذـلا  یملعلا  انخیرات  ۀـساردب  انریغ  نم  یلوا  اـننا  ۀـمالا  هذـه  ءاـنبا  نم  نیرویغلا  نم  نوداـنملا  يداـن  و 

. ماوعالا تدعابت  لاوحالا و  تریغت  امهم  ۀفرعملا  ملعلل و  عیبانی  نولازی  اوناک و ال  نمم  انغباون  انترقابع و  ۀفرعم  و  انیضام ،
یملعلا ثارتلاب  ۀینعملا  دهاعملا  تسسأت  تایعمجلا و  تلکـشتف  ۀیبرعلا  ۀیملعلا  تائیهلا  تاموکحلا و  نم  اصاخ  امامتها  ءادنلا  اذه  دجو  و 

ۀفلتخملا ۀیملعلا  تاساردلا  تلمع  تاطوطخملا و  تققح  یبرع و  رطق  نم  رثکا  یف  یبرعلا 
6 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

. قیقحتلا ثحبلا و  نم  هقحتسی  ام  لنی  مل  دقتعا  ام  یلع  لافطالا  بط  نا  الا  رفاو  ظح  عورفلا  ضعب  یف  ۀیبطلا  تاساردلل  ناک  و 
مهتافـسلف مهبراشم و  فالتخا  یلع  ةداقلا  ءابطالا و  ءاملعلا و  اهیلع  قفتا  یتلا  ۀـلیلقلا  تاعوضوملا  نم  لـفطلاب  ۀـیانعلا  ۀـیمها  ۀـلوفطلا و 

مهتحص ظفح  نایبصلا و  لافطالا و  یلابحلا و  www.Ghaemiyeh.comریبدت  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 171زکرم  ۀحفص 16 

../../default.htm
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


یتلا ۀمالا  نا  و  دیعبلا ، بیرقلا و  درفلا  لبقتسم  اهیلع  یتلا  ةدلصلا  ۀماعدلا  تلاز  ام  تناک و  ۀلوفطلا  نا  یلع  نودکؤی  مهف  اثیدح  امیدق و 
لبقتسملا و یف  ةایحلا  اوهجاویل  ةرکبملا  مهنانسا  یف  ۀحلاص  ةأشن  مهئشنت  امیلس و  ایحـص  ادادعا  اهلافطا  دعت  نا  اهیلع  ۀعفرلا  اهـسفنل  مورت 

. ۀیلاعلا میقلا  میرکلا و  قلخلا  نم  راطا  یف  يراضحلا  مدقتلا  ةریاسم  اولواحی 
ۀیاعرلا و عاونا  لکب  هتطاحا  هب و  ءافتحالل  یملاعلا » لفطلا  ۀنـس   » تیمـس ۀـصاخ و  ۀنـس  ۀنـس 1979  هل  تلعج  هذه  لفطلا  ۀـناکمل  ارظن  و 

. تاموکح ادارفا و  ۀیانعلا 
یف ۀـمهاسم  لفطلل  ءیـش  میدـقت  یلع  بجوی  لافطالل  ابیبط  ینوک  لوالا  اـمهب . ءاـفولا  نم  دـب  ـال  نیمازتلا  ماـما  یـسفن  تدـجو  ةأـجف  و 
یف برعلا  ءابطالا  تاجانت  نم  دـیزملاب  یبرعلا  ءيراـقلا  فیرعت  بجاولا  نمف  بطلا  خـیراتب  نیینعملا  نم  ینوک  یناـثلا  هتنـسب . لاـفتحالا 

. لافطالا بط  لقح 
عبط قیقحت و  يوس  هذه  هتنـس  یف  ۀصاخ  ةروصب  یبرعلا  ۀماع و  ةروصب  یملاعلا  لفطلل  اهمدـقا  ۀـیده  نمثا  دـجا  مل  كاذ  اذـه و  لایح  و 
دق نوکأل  انفالـسا و  يدـل  ۀـلوفطلاب  ۀـمیظعلا  ۀـیاعرلا  داجلا و  مامتهالا  یلع  عطاقلا  يداملا  لیلدـلا  اـعیمج  مهل  نوکیل  میقلا  رفـسلا  اذـه 

لافطالا بط  اولقن  ام  دنع  برعلا  ءابطالا  نا  یلع  عطاسلا  ناهربلا  نوکتل  یبطلا  انثارت  یف  ۀقرشملا  روصلا  ءایحا  یف  بجاولا  ءادنل  تبجتسا 
ضعبلا یعدی  امک  ابروا  یف  ۀیملعلا  ۀضهنلا  رصع  یلا  لصیل  ملعلا  اذه  اهیلع  ربع  ةرطنق  درجم  اونوکی  مل  مهقبـس  نم  نع  مولعلا  نم  هریغک 

دصرلا ءارقتسالا و  ۀقیقدلا و  ۀظحالملاب  زیمت  ایملع  اساربن  مهسفنأل  اوذختا  لب 
7 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

. مهتاربخ مهتایرقبع و  هب  تداج  امم  ریثکلا  ۀفاضا  میدقلا و  میوقت  نع  کلذ  لک  ضخمت  براجتلا و  ءارجا  عبتتلا و  و 
. ۀیملعلا ۀیخیراتلا و  هتمیق  هل  باتکلا  خیرات و  باتک  لکلف  هب  انفرعت  خیرات  نع  ۀملک  لقنل  انباتک و  یلا  دعنل  نالا  و 

نونفلا ۀفاقثلا و  ةرازو  نع  ردص  يذلا  برعلا ) دنع  لافطالا  بط  خیرات   ) یباتک تادوسم  اهنیح  بتکا  تنک  تاونـس و  ثالث  یلاوح  لبق 
نم لافطالا و  بط  لقح  یف  برعلا  ءابطالا  تافلؤم  نع  ۀلماک  ۀـسارد  تددـعا  ( 150  ) تاسارد ۀلسلس  نمض  ( 1978  ) یضاملا ماعلا  یف 

قارعلا و نم  ملسم  یبرع  بیبط  هفلؤم  ۀنس  فلا  یلاوح  لبق  بتک  لافطالا  ةدالولا و  بط  یف  امیق »  » اباتک كانه  نأب  یل  نیبت  کلذ  لالخ 
ام و  ارومطم » مویلا  یتح  هباتک  یقبی  نا  یـسفن  یف  زح  و   » ابیبط و  افلؤم » يدلبلاب  یباجعا  داز  هیف  ثحبلا  یب  دـتما  امل  و  ، » اطوطخم ناز  ام 

ةرفوتملا خسنلا  روص  یلع  لوصحلا  ۀیفیک  اهبعـصا  اهلوا و  ناک  ینیع و  ماما  دادزت  باعـصلا  تذخا  یتح  هقیقحت  یف  لمعلا  ءادـبا  تدـک 
هبورد تکلـس  نا  یل  قبـسی  مل  يذـلا  لـمعلا  اذـه  لـثمب  ماـیقلا  نم  ینکمت  نم  تارم  تارم و  سأـیا  نا  تدـک  اـهلک و  ۀـطوطخملا  نـم 
ذخأیل دیدج  نم  رونلا  یلا  هثعبا  نا  هیلا و  وبـصا  تنک  ام  ققحا  نا  تعطتـسا  مارکلا  نم  ۀبخن  ۀنواعمب  دیهج و  دهج  دـعب  یننکل  ۀـکئاشلا ،

. عجارملا بتکلا و  نیب  نامزلا  نم  احدر  هدقتفا  يذلا  هب و  قئاللا  هناکم 
خـسنلا نع  ةذبن  عم  فلؤملا  ةایحل  ۀمجرتب  کلذ  تعبتا  و  باتکلل ، ۀقحلا  ۀیملعلا  ۀمیقلا   » انیبم ۀیعوضوم  ۀـساردب  باتکلا  ۀـیادب  یف  تمق 

نم ةرطنقب  هاـضرم  هب  جـلاعی  هملعی و  هفرعی و  يدـلبلا  ناـک  يذـلا  لاـفطالا  ةدـالولا و  بط  لـصا  نا  تلواـح  و  ۀـطوطخملا ، نم  ةرفوتملا 
طبترم تاـقلحلا  لوصوم  ریـسلا  قیرط  ءیجی  یتـح  ثیدـحلا  بطلا  بتک  عـم  ۀیـشاحلا - یف  اهتلجـس  ۀعـضاوتملا - تاـقیلعتلا  حورـشلا و 

. بطلا خیرات  ملعلل و  ۀمدخ  ءانبلا  مجسنم  لحارملا 
8 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ترکذ خسنلا و  دحا  یف  رکذت  مل  ۀلمج  وا  ۀملک  ۀفاضا  وا  خسنلا  يدحا  نم  يرخأب  ۀملک  لادبأک  اردان  الا  صنلا  یف  ام  ریغا  نا  ءاشا  مل  و 
تقحلا شماهلا و  یف  کـلذ  لـکل  ةراـشالا  عم  تاـملکلا  ضعب  طـیقنت  ۀـیوغللا و  ءاـطخالا  ضعب  حیحـصت  و  ینعملا ، میقتـسیل  يرخا  یف 

. قیقحتلا یف  اهب  تنعتسا  یتلا  بتکلا  فیلأتلا و  یف  اهیلع  دمتعا  یتلا  بتکلا  يدلبلا و  مهنع  ذخا  نیذلا  مالعالا  ءامساب  سرهفب  باتکلا 
نم هب  ماق  ام  یلع  رـضخ  هللا  دبع  مزاح  روتکدلا  ذاتـسالا  نم  لکل  هلزجا  رکـشلا و  صلخا  میدقت  یلع  امازل  يرا  ثیدـحلا  متخا  نا  لبق  و 
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ۀمیقلا هتاظحالمل  یجویدلا  دیعس  ذاتسالل  و  ۀیوغللا ، ۀهجولا  نم  باتکلا  حیحصتل  دهج 
انوع کلذ  نوکیل  دیجلا  رضاحلاب  هطبر  دیلتلا و  انتما  یضام  فشک  ثحبلا و  یف  ۀکرابملا  انتریـسم  یف  اعیمج  اناطخ  ددسی  نا  لأسا  هّللا  و 

. هّللا ءاش  نإ  رهازلا  لبقتسملا  لضفالا و  دغلل  ۀقلطنملا  انلایجأل  ةدع  و 
دمحم مساق  جاحلا  دومحم  روتکدلا :

9 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

[ تادیهمتلا ]

باتکلل ۀیملعلا  ۀمیقلا 

ةراشا

ۀیلاتلا رومالا  یف  یلجتت  باتکلا  ۀمیق  نإ 

يدلبلا دنع  یملعلا  بولسالا 

ةراشا

یفـسلفلا ساـسالا  باـتکلا  ۀـیادب  یف  عضی  وهف  حوـضوب  یملعلا  ثحبلا  قـیرط  یف  هبهذـم  سملتی  نا  هباـتک  صوـصنل  ءيراـقلا  عیطتـسی 
[. 1] یلوالا ۀلاقملا  نم  عبارلا  لوالا و  باوبالا  یف  فیلأتلا  ریبدتلا و  ۀجلاعملا و  یف  هتقیرطل 

ۀقیرطلا هبـشی  طمن  یلع  ریـسی  ناک  يدـلبلا  نا  یلع  هیمتح  ۀـجیتنب  جرخی  دـعب  امیف  يرخالا  هلاوقـأل  عبتتملا  لاوقـالا و  هذـهل  صحمتملاـف 
: یه ۀنیصر  سسأ  یلع  انیبم  ناک  اذه  هریس  طخ  ۀثیدحلا و  ۀیملعلا 

/ يرظنلا لیصحتلا  لوالا / ساسالا 

عجارملا یلا  عوجرلا  موزل  مولعلا و  کلت  یف  نیرـصاعملا  ءاملعلا  ثوحب  نیقباـسلا و  مولع  نم  ةدافتـسالا  يرظنلا و  لیـصحتلا  یلا  ءوجللا 
لایجا تاربخ  ۀلیصح  وه  يذلا  بطلا  نع  کیهان  یملع  لمع  يا  یف  ایملع  احاجن  لانی  نا  دیری  ملاع  يأل  يرورض  رما  لقنلا  یف  ۀیلصالا 

هعالطا و ۀعـس  یلع  اللدم  مهبلغا  نع  لقن  نیقباسلا و  لاوقاب  اریثک  دهـشتساف  هباتک  نم  ةدیدع  عضاوم  یف  يدـلبلا  هدـکا  ام  اذـه  لایجا  و 
هبتک ام  فرعی  نا  دیری  نمل  عجرم  ریخ  هباتک  حبصا  کلذب  هنامز و  یف  ةرفوتملا  رداصملا  لکل  لماکلا  همهفت  یعاولا و  هباعیتسا 

10 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
[. 2 (] نجنبوت ناملوا  درفن  ام   ) لوقی امک  سیسفالا  سفور  لثم  ۀیلصالا  مهبتک  تدقف  نمم  عوضوملا  اذه  یف  نوقباسلا 

هعمج یف  امیظع  انأش  غلب  دقف  يدلبلا  يدل  ةزراب  ۀفـص  ۀیملعلا  ۀنامالاف  اهنم  ةدحاو  لک  دنع  فقوتلا  نم  دب  تافـص ال  لقنلا  یف  يدلبلل  و 
رکذ هلئاق  فرعی  مل  نا  هیار و  مارتحا  هلضفب و  رارقالا  عم  هبحاص  رکذی  الا و  دحال  الوق  رکذی  هدجن  الف  ۀیملعلا  ۀنامالا  یملعلا و  لقنلا  نیب 

. هضرع امب  هککشت  عم  مهدحا  نع  ۀیناثلا  ۀلاقملا  نم  سداسلا  بابلا  یف  لوقی  رصحلا  لاثملا ال  لیبس  یلعف  ءابطالا . ضعبل  هنا 
هل لاقی  ءاد  هناـب  هاـیا  هصیـصخت  هنم و  برق  یلع  مدـقتملا و  مـالکلا  نم  هاـیا  هزارفا  درفم و  باـبب  هل  حیـسم  رارقا  کـلذ  یف  یککـشت  «و 

ام ال یلع  ۀـفرعملا  ةدوج  مهفلا و  لضفلا و  نم  ناک  ذا  هیلع  لـجرلا  رق  اـم  کلذـل  هرقن  نا  بجیف  بیرق  اذـه   » لوقی نا  یلا  ساـطعلا ».... 
[. 3 «] هنم رکنی  هنع و ال  عفدی 

مهتحص ظفح  نایبصلا و  لافطالا و  یلابحلا و  www.Ghaemiyeh.comریبدت  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 171زکرم  ۀحفص 18 

../../default.htm
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


مل نیینانویلا  ءابطالاب  هتقث  نیقباسلا و  ءارآل  همارتحا  نم  مغرلا  یلع  هدجنف  هل  ۀمزالم  ۀفـص  يرخالا  یه  نیقباسلا  ءارآب  دـیقتلا  مدـع  نا  الا 
بابلا یف  الثمف  ۀـیلاع  ةربخ  ۀعانـصلاب و  نکمت  سفنلا و  یف  ۀـقث  یلع  لدـی  ادـینفت  اهدـنفی  مهئارا  ضعب  یلع  ضارتعالا  نم  هعنمتل  نکت 

: لوقی طارقبا  يار  فالخ  تتبثا  ۀیصخشلا  هتاظحالم  ناب  دکؤی  ۀیناثلا  ۀلاقملا  نم  رشع  ثلاثلا 
نیـسمخلا نیعبرالا و  زواجت  نمم  عرـصلا  مهل  ضرع  نم  انیار  نال  رثکالا  رمالا  یلع  نکل  امئاد  اـنهاه  طارقبا  نم  مهفی  نا  یغبنی  سیل  «و 

[. 4 «] لیوط نامز  یف  الا  هل  ضرعی  ناک ال  نم  مهنم  الماک و  ءارب  هنم  أرب  نم  مهنمف 
11 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

یتلا ضارمالا  نم  نیمدـقتملا  ءابطالا  ۀفـسالفلا  لـضافا  نم  هریغ  طارقبا و  هرکذ  اـم  اذـهف   » لوقی یلوـالا  ۀـلاقملا  نم  لوـالا  باـبلا  یف  و 
هورکذ ام  یلا  هفیضن  هعضاوم و  نم  هطقلتت  هعبتتنـسف و  هورکذی  مل  امم  ثدحی  ضرعی و  ام  اماف  رمالا  رثکا  یف  نایبصلا  لافطالاب و  ثدحت 

انتقاط و اندـهجب و  هانرکذ  الا  نایبصلاب  هثودـح  صتخی  امم  ائیـش  كرتن  اهنم و ال  ۀـلادلا  تامالعلا  هفانـصا و  هبابـسا و  رکذـن  کلذ و  نم 
[. 5 «] انل یلاعت  هللا  قیفوت  بسح 

هبـصحلا و يردـجلا و  ضارما  نع  ثدـحتلا  دـنع  ءابطالا  نم  هریغ  سونیلاـجل و  دـقنلا  اـهجوم  ثیدـحلا  یف  درطتـسی  يدـلبلا  دـجن  اـمک 
[6 .] ۀیجهنم هیملع  هقدب  هل  دهشی  وحن  یلع  ۀثلاثلا  ۀلاقملا  نم  نیسمخلا  نماثلا و  بابلا  یف  ءاقیمحلا 

. باتکلا نتم  یف  ءيراقلا  اهدجیس  ۀلاطالا و  فوخ  اهرکذ  دیرن  يرخا ال  ۀلثما  كانه 

/ یبیرجتلا جهنملا  یناثلا / ساسالا 

انرـصع و ۀغلب  بتک  ول  جهنم  وه  يرجهلا و  عبارلا  نرقلا  یف  هسفنل  همـسر  ایبیرجت  اجهنم  باجعالاب  هل  لجـسن  نا  انیلع  يدلبلا  قح  نم  نا 
: یه یتلا  یملعلا و  ثحبلل  ۀیـساسالا  رـصانعلا  دـمتعإ  جـهنم  هنال  کلذ  ةرـصاعملا ، ةراضحلا  جاتن  نم  هنأک  ءاجل و  ـالیلق  لوقلا  هیف  لـصف 
سایقلا 3- سحلا 2 - نم 1 - نوکتملا  یبیرجتلا  هجهنم  انثیدح  ۀیادب  یف  انأرق  دقف  لیثمتلا . ۀبرجتلا و  وأ  ةدهاشملا  سایقلا و  ءارقتـسالا و 

. ةدهاشملا ۀبرجتلا و 
ةرابع لثم  جهنملا  اذه  دکؤی  ام  باتکلا  نم  ةدیدع  عضاوم  یف  ددری  هنا  لب  انرکذ  ام  یلع  رصتقی  هدنع ال  رمالا  نا  یلع 

12 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
[7 «] هتحص یف  دهشت  ۀبرجتلا  ناف  سایقلا  باجیا  عم  اذه  «و 

[8 «] مهبذکی نایعلا  «و 
[9 «] اهتیار ینا  ظفحا  ام  «و 
[10 «] کلذ انیأر  دق  امک  »

کلذ لک  عاضخا  ۀبرجتلا و  ةربخلا و  ةدهاشملا و  ۀـبقارملا و  یلع  هصرح  یلع  لدـت  امناف  ءیـش  یلع  تلد  نا  اهریغ  تارابعلا و  هذـه  نا 
قحلت یتلا  براجتلا  ءارجا  ناکما  مدـعل  یملعلا  جـهنملل  مولعم  وه  اـمک  ۀـیبطلا  مولعلا  باـعیتسا  ۀبوعـص  نم  مغرلا  یلع  ۀـیملعلا  طورـشلل 

ام جالع  ریثأت  ۀسارد  دنع  مکحتلا  اهعم  لیحتـسی  یتلا  تاریغتملا  فآلا  هتابنج  نیب  يوحی  یح  نئاک  يأک  ناسنالا  نوکل  ناسنالاب و  اررض 
. نیعم فرصت  وا 

/ یفینصتلا جهنملا  ثلاثلا / ساسالا 

ةراشا
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ام نیودت  ۀیملعلا و  طورـشلل  مهتربخ  مهتادهاشم و  عاضخا  یلا  للک  امنود  اودـهتجا  نیذـلا  برعلا  ءاملعلا  نم  ادـحاو  يدـلبلا  ناک  دـقل 
. ۀیرهوج روما  ۀثالث  لمش  فیلأتلا  یف  هجهنم  هیلا و  نولصی 

: ظافلالا فیرعت  - 1

قیقدلا فیرعتلا  یلع  رـصی  هدجنف  هباتک  یف  ةدراولا  یناعملا  دیدحت  ۀیمها  كردا  ام  دنع  ۀیملعلا  ۀـقدلا  نم  ادـیعب  اغلبم  کلذ  یف  غلب  دـقل 
نم هسدـحی  وا  هفرعی  ام  عم  اـقفاوم  ءیجی  يذـلا  یملعلا  حلطـصملا  قلخیل  عضاوملا  نم  ریثک  یف  هنم  ضقاـنتملا  ـالوئم  ضماـغلا و  اـحراش 

. ضیرملا لبقتسم  جالعلل و  ۀبسنلاب  تالولدم  نم  فیرعتلا  کلذ  یلع  بترتی  نا  نکمی  ام  تاببسم و 
13 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

: یملعلا فینصتلا  - 2

لـسلستلا میظنتلا و  نسحل  ۀتحبلا  ۀیمیداکالا  ۀیمهالا  كردا  لب  یملعلا  ثحبلا  یف  ۀغلاب  ۀیمها  نم  یملعلا  فینـصتلل  ام  يدلبلا  تفی  مل  و 
یلوالا ۀلاقملا  یف  لوانت  باوبا ، یلا  ۀلاقم  لک  تالاقم و  ثالث  یلا  هباتک  مسقف  ۀیملعلا ، ۀیقیبطتلا  ةدئافلل  ۀفاضا  ۀیملعلا  ةداملا  لیجست  یف 

اهـصصخ ةریخالا  ۀلاقملا  و  هتیبرت ، لفطلاب و  ۀـیانعلاب  ۀـقلعتملا  رومالا  ۀـیناثلا  ۀـلاقملا  یف  لوانت  و  نینجلا ، لماحلا و  مالاب  ۀـقلعتملا  رومالا 
. اهتجلاعم لافطالا و  ضارمأل 

و اهدنع ، ةدالولا و  لبق  نینجلا  ۀمالـس  یلع  ۀلادلا  تامالعلا  نع  هثیدحک  یملعلا  فینـصتلاب  همازتلا  دکؤت  باتکلا  اهیوحی  ۀـلثما  كانه  و 
ریثک ال اهریغ  جنـشتلا و  نع  همالک  لفطلا و  دنع  ءاکبلا  بابـسال  هلیلعت  و  ةدالولا ، تاطالتخا  و  ةدالولا ، رـسعت  بابـسا  لماحلل و  هحئاصن 

. باتکلا یف  ءيراقلا  اهدجیس  اهصوصنب  اهرکذل  لاجملا  عستی 

ناکمالا بسح  رارکتلا  كرت  ۀلاطالا و  مدع  - 3

تادیکأت دجن  للسلل و  ةاعدم  تقولل و  ۀعیـضم  نم  ۀیملعلا  ۀیبطلا  تافلؤملا  یف  رارکتلا  ۀلاطالل و  ام  هنم  اکاردا  هیلا  ۀجاحلا  سمت  امیف  الا 
. کلذ یلع  باتکلا  نم  ةریثک  عضاوم  یف 

/ عوضوملا یف  ۀیلومشلا  عبارلا / ساسالا 

ةراشا

. انلیلد لقحلا و  اذه  یف  برعلا  ءابطالا  لبق  نم  بتک  ام  لمشا  لمکا و  انرظن  یف  ربتعی  يدلبلا  باتک  نا 

ةدالولا لماحلا و  مامالاب  ۀیانعلا  ۀلأسم  یلع  هئاوتحأل  - 1
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. نورخآلا هبتک  امل  افالخ  ۀیوبرتلا  ۀیسفنلا و  ۀیمسجلا و  ۀیحانلا  نم  لفطلاب  ۀیانعلا  بناجب 
هلـصفب ازیمتم  اکلـسم  يزارلا  هیف  کلـس  لافطالا  بط  یف  فلؤم  لوا  ربتعت  نیخرؤملا  قافتاب  اهنوک  عم  لاـفطالا  بط  یف  يزارلا  ۀـلاسرف 

دعب وا  لمحلا  ءانثا  ءاوس  هب  ۀیانعلا  ۀلأسم  یه  الا و  لفطلاب  ۀـقلعتم  ۀـلأسم  یلا  رقتفت  اهدـجن  اننا  الإ  ۀـیئاسنلا  ضارمالا  نع  لافطالا  ضارما 
هباتک یف  يربطلا  دمحم  نب  دمحا  هبتک  ام  ةدوج  عم  و  همیلعت . ۀیسفنلا و  هتیبرت  ۀلأسم  ةدالولا و 

14 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
یلابحلا ریبدت  نینجلا و  قلخ  هباتک  یف  یبطرقلا  بیرع  مهریبدت و  نایبصلا و  ۀسایس  هباتک  یف  یناوریقلا  رازجلا  نبا  ۀیطارقبلا و  تاجلاعملا 

هبناوج لک  نم  عوضوملاب  اوطیحی  مل  ةرـصتخم و  تءاج  مهتاباتک  نا  الا  لفطلا  ۀـیبرت  عضرلا و  لفطلاب و  ۀـیانعلا  ۀـیفیک  نع  نیدولوملا  و 
نبا نوک  رابتعالا  رظنب  انذخا  اذا  اننا  الا  انیس  نبا  هبتک  ام  اریثک  قوفی  هباتک ال  نأب  لوقی  لئاق  بر  و  يرنس . امک  هباتک  یف  يدلبلا  لعف  امک 

. هباتک يدلبلاب و  اباجعا  انددزا  يرخا  لئاسر  نوناقلا و  یف  ۀقرفتم  تءاج  لفطلاب  ۀیانعلا  یف  هتاباتک  نا  هدعب و  ءاج  انیس 

هریغ اهرکذی  مل  اضارما  هئاوتحأل  - 2

يدلبلا باتک  ءاج  بابلا  اذه  یف  هریغ  نم  عسوا  ربتعی  يذلا  رازجلا  نبا  باتکف  هورـصاع . هوقبـس و  يذـلا  برعلا  ریغ  برعلا و  ءابطالا  نم 
، نیعلا ضایب  دمرلاک و  نیعلا  ضارما   » یه رازجلا  نبا  هرکذ  امل  ۀـفاضا  يدـلبلا  اهرکذ  یتلا  لافطالا  ضارما  و  الومـش . هنم و  ۀـطاحا  رثکا 

صغملا و  هعلب ، دنع  موعلبلا  نم  مظعلا  جارخا  و  قلحلا ، ماروا  ماکزلا و  فاعرلا ، نذالا ، یف  دودلا  محللا و  تابن  ماروالاک و  نذألا  ضارما 
 ...«. ءاقیمحلا ۀبصحلا و  يردجلا و  ضارما  تایمحلا و  یبصلا و  ةدعقم  جورخ  و  لاقتعالا ، رصحلا و  و 

« ةدالولا لمحلا و  نیب  مالا  »

ةراشا

لماکتی یتلا  لمحلا  ةرتف  لالخ  نینجلا  نال  کلذ  نامزالتم و  نارما  لماحلا  مالا  لـفطلاب و  ماـمتهالا  نا  مویلا  ۀـتباثلا  ۀـیملعلا  قئاـقحلا  نم 
اهنینج ناک  ۀـیفاعتم  ۀمیلـس  تناک  ناف  نیوکتلا  تاموقم  ومنلا و  رـصانعب  هدـمت  یتلا  یهف  ایلک  اداـمتعا  مـالا  مسج  یلع  دـمتعی  هومن  اـهیف 

ثیح يدلبلا  مهنم  برعلا و  ءابطالا  اهفرع  دقف  ةدیدج  تسیل  هذه  نا  الا  الیزه  اضیرم  نینجلا  امن  ۀلیلع  ۀمیقس  تناک  نا  یفاعم و  احیحص 
/ ۀیلاتلا طاقنلا  یف  اهب  همامتها  زکرت  دقل  لماحلا  مالاب  مامتهالل  هباتک  نم  هب  سأب  ءازج ال  صصخ 

15 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

/ لمحلا تامالع  الوا /

ضارعالا نم  لمحلا  عوقو  فشک  اهتعاطتساب  نا  الا  لمحلا  عوقو  نم  نقیتلا  رهشا  ۀثالثلا  وا  نیرهشلا  نم  لقی  ام ال  لبق  مالا  یلع  بعـصی 
. اهیلع رهظت  یتلا 

هدنع یه  اهنم و  نیناعی  لماوحلا  ءاسنلا  مظعم  تلاز  ام  ابیرقت  ۀنس  فلا  لبق  لماحلل  يدلبلا  اهرکذ  یتلا  ضارعالا  نا 
یشغلا و - 5 ةدعملا . مف  عجو  - 4 ءاـیقلا . قزبتلا و  - 3 هریغ .) نیطلا و  ةوهـشک   ) ۀیدرلا معاطملا  ةوهـش  - 2 ضیحلا ،)  ) ثمطلا عاـطقنا  - 1

. ناقفخلا
یلا ناـنئمطالا  نکمی  ـالف  مث  نم  ۀـیمهو و  وا  ۀـیقیقح  يرخا  اـفورظ  هباـشت  لـماحلا  اـهقحالت  یتلا  لـماحلاب و  ۀـصاخلا  لئالدـلا  هذـه  نا 
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دامتعالا نکمی  یتلا  اهدحو  یه  ربتخملا  بیبطلا و  تاظحالم  ةأرملا و  تاظحالم  یلع  طقف  دامتعالاب  ۀقیقح  هثودـح  لمحلا و  صیخـشت 
باتکلا و اذه  یف  هتفص  ام و  عیمج  ناف   » یلوالا ۀلاقملا  نم  سداسلا  بابلا  یف  هلوق  یف  ینعملا  اذه  دکؤی  يدلبلا  و  صیخـشتلا ، یف  اهیلع 

الف لماحلا  یف  ثمطلا  عاطقنا  ۀلأسم  یف  يدلبلا  يأر  اما  بجی » امک  هل  لمعتـسملا  وه  بیبطلا  نا  یلع  هایا  يرکذ  امناف  هفـصا  نا  دیرا  ام 
. ثیدحلا بطلا  یف  مویلا  هدکؤن  امع  فلتخی 

ةدالولا برق  یلع  ۀلادلا  تامالعلا  ایناث /

اذهل و  ۀمالـس ، رورـس و  لکب  ءاسنلا  نییالم  اهب  موقت  لزت  امل  تاهمالا و  نییالم  اهب  تماق  ۀـیعیبطلا  رومالا  نم  ةدالولا  ۀـلأسم  نا  کش  ال 
یلوالا ۀلاقملا  نم  نیعبرالا  عساتلا و  بابلا  یف  اهرکذ  اهنم  مسقب  افراع  يدلبلا  ناک  تامالع  یجلسفلا  لمعلا 

. ایملع ۀقیقد  هحیحص و  یهف  ةدالولا  لیهستل  هحئاصن  اما 
16 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ةدالولا رسعت  بابسا  اثلاث /

. ۀیشاحلا یف  دعب  امیف  ةزجوم  ءيراقلا  اهدجی  نیسمخلا  يداحلا و  بابلا  یف  لیصفتلا  نم  ءیشب  ةدالولا  رسعت  بابسا  يدلبلا  رکذی 
جارخال ریقاقعلا  فصوب  کلذ  عبتی  مث  ۀلاحلا ، بسح  قیقد و  یملع  بولساب  ةدالولا  رسع  ۀجلاعم  فصیف  نیسمخلا  یناثلا و  بابلا  یف  اما 

(. عیطقتلا يا   ) دیدحلاب هجارخا  حصنی  هجارخإ  ۀلاحتسا  ۀلاح  یف  و  تیملا ، نینجلا 

ةدالولا تاطالتخا  اعبار /

امبر ریثکلا  مدلا  نایرج  اهنم  و  - 2 ۀمیشملا ، سابتحا  - 1 اهنم ، ۀکلهم  ۀیدر  ضارعا  ةدالولا ...  دعب  ءاسفنلل  ضرع  امبر  هنا   » يدـلبلا لوقی 
«. محرلا قلز  - 5 محرلا . یف  دیدش  عجو  - 4 مدلا . جورخ  سابتحا  اهنم  و  - 3 ةوقلا . هترثکل  طقسا 

ۀیرورـضلا تاجالعلا  رکذی  لب  اهرکذب  یفتکی  وه ال  و  مویلا ، یتح  ثدحت  یتلا  تاطالتخالا  رثکا  نم  یه  تامالعلا  هذـه  ناب  کش  و ال 
. اهنم لکل  هنامز  یف  ۀفورعم  تناک  یتلا  و 

ةدالولا لمحلا و  نیب  لفط 

ةراشا

. ۀیرهوج عیضاوم  ۀثالث  تلمش  لمحلا  ةرتف  لالخ  لفطلا  ۀحصب  يدلبلا  مامتها  نا 

ۀنجالا ملع  الوا /

ةراشا

نیینانویلا وا  برعلا  نم  ءاوس  يدلبلا  اوقبـس  نیذلا  ءابطالا  يدل  ۀلیلق  تناک  هومن  نینجلا و  لصاب  ۀصاخلا  تامولعملا  نوک  نم  مغرلا  یلع 
اهیف عمج  ۀحفـص  نیثالث  یف  رـشع و  نماثلا  یتح  رـشع  یناثلا  باوبالا  کلذل  درفا  ثیح  اغلاب »  » امامتها ۀنجالا  ملع  یلوا  دق  هدـجن  اننا  الا 

. هبتک امل  ۀصالخ  یلی  امیف  درون  هئارآ  یلا  ۀفاضا  نیقباسلا  ءارا 
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17 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
هنال هدحو  لجرلا  سیل  هسنج و  لفطلا و  تافـص  نع  الوؤسم  امهیلک  ةأرملا  لجرلا و  نا  یلع  عباسلا  سداسلا و  بابلا  یف  يدـلبلا  دـکؤی 

هروصت و نینجلا و  نوکت  و   ) رـشع یناـثلا  باـبلا  یف  لوقی  هتقلخ  هبیکرت و  هروصت و  نینجلا و  نّوکت  ۀـیفیک  نع  و  هیدـلاو . تافـص  ثری 
امهیلع و يوتحا  هیف و  ارقتـسا  دـحاولا و  ءاـملاک  اراـص  اـجزتم و  اـطلتخا و  محرلا و  یف  ةأرملا  ینم  لـجرلا و  ینم  عمتجا  اذا  نوکی  هتقلخ 

یلا امهنم  ءیش  لک  فاضا  درفلا و  ءاملا  ةدحاولا و  تاذلاک  اراص  ضعب و  یلا  امهـضعب  لاحتـسا  اجزتما و  اطلتخا و  امهنود و  همف  قبطنا 
(. هبحاص هسناجم و  ههبش و 

یف نینجلا  ومن  روطت و  ۀسارد  یف  بهـسا  دق  يدلبلا  دجن  اذل  ةدالولا  دعب  رمتـسی  مث  لمحلا  ۀیادب  عم  أدبی  لفطلا  هب  رمی  يذـلا  روطتلا  نا 
. ثیدحلا بطلاب  اهتنراقم  عم  هرکذ  ام  ۀصالخ  یلی  امیف  رکذن  محرلا 

18 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ثیدحلا بطلا  يدلبلا و  هبتک  ام  نیب  نینجلا  ومن  نع  ۀنراقم  ۀسارد 

يدلبلا يأر  ثیدحلا / بطلا  خیراتلا /
ادبز ینملا  ریصی  محرلا  یف  طوقس  هیف  سداسلا  مویلا  یفف  محرلا / یف  اهوفـص  ةانقلا و  لالخ  ۀضیبلا  لاقتنا  باصخلا / دعب  لوالا  عوبـسالا 

. هکرحتل
یناثلا عوبسالا  ءدب 

: نیتعومجم یلا  ایالخلا  مسقنت  محرلا . ۀناطب  یف  اهسفن  ۀضیبلا  سرفت  ثلاثلا / ۀیاهن  یتح 
عیماجملا هذـه  ربتعت   MESODERM-3 ۀـثلاثلا ۀـعومجملا  فاضت  ثلاثلا  عوبـسالا  لالخ   ENDODERM 2-ECTODERM-1

. ۀفلتخملا مسجلا  ةزهجا  نوکت  ساسا 
یف ۀسورغملا  سورغلا  یقلت  امک  هیلا  جاتحی  ام  هاوفالا  کلت  نم  بذتجیل  محرلا  مف  دنع  هیقلم  قرع  لصا و  هطـسو  نم  أشنی  عباسلا  مویلا  / 

. ضرالا نم  ۀبوطرلا  اهب  بذتجت  اقرع  ضرالا 
طقن ثالث  هیبش  ناویحلا  دـسج  قلخ  یف  نیبتی  ام  لوا  هنا  ءاشغ و  هنم  ریـصی  محرلا و  یلع  نیلتی  ینملا  نا  یلع  اـعیمج  نوحرـشملا  قفتا  و 

. لمحلا مایا  تدتما  ام  دعب  ضعب  نم  اهضعب  دادزی  مث  غامدلا  بلقلا و  دبکلا و  مسر  اهنا  مهوتی  ضعب  نم  اهضعب  ۀبراقتم 
یعیبطلا ماظنلا  یلع  سایقلا  امنا  اهیلع و  حیرشتلا  نم  لدتسی  سیلف  مدقا  ۀثالثلا  ءاضعالا  هذه  لوصا  یه  یتلا  ۀطقنلا  هذه  نا  اماف  لوقی  مث 

....
. غامدلا مث  دبکلا  ۀقولخملا  ءاضعالا  لوا  نوکی  نا  بجوی  اذا  یعیبطلا  ماظنلاف 

19 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
ناعارذلا و فارطالا  تادب  حضاو و  بنذ  نینجلا  رهظ  یکوشلا  لبحلا  دنـسا  ۀیرقفلا و  ۀلـسلسلا  تارقف  عیمج  عضو  عبارلا / عوبـسالا  ۀیاهن 

. رهظت ناقاسلا 
«. ۀلیل نیعبرا  ۀعبرا و  مامت  یلا  رثکا و  کلذ  لمکی  و   » الصفم هلک  دسجلا  رهظی  عیباسا  ۀعبرا  مامت  یلا  و  / 

. نانیعلا تحضتا  نیمدقلا و  نیدیلا و  عباصا  ءدب  نطبلا  ردصلا و  نیوکت  مت  سماخلا / لالخ 
. نینذالا نیوکت  نوکتت  حمالملا  هجولا و  سداسلا / لالخ 

ناذالا تنوکت  رفاظالا و  ترهظ  و   » امامت ایلک  تنوکت  فارطالا  عباصا  نامدـقلا و  نادـیلا و  ناـقاسلا و  ناعارذـلا و  ثلاـثلا / رهـشلا  ۀـیاهن 
./ ۀثونالا ةروکذلا و  فالتخا  ودبی  روهظلا و  یف  ۀیجراخلا  ۀیسحلا  ءاضعالا  ادبت  و  امامت »
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دبکلا و بلقلا و  نم  ةدروالا  نییارـشلا و  محللا و  نوکتی  کلذ  دنع  باصعالا و  غامدلا و  خملا و  ردتبی  سأرلا  مظع  راقفلا و  ءادتبا  عم  و 
متی ةروصلا و  لمتکتف  دـلجلا  کلذ  دـعب  ام  ولتی  ضعب و  یلا  اضعب  عمتجت  لـصتت و  ماـظعلاب و  طـبترت  فتلت و  دـسجلا و  عیمج  یف  رـشتنت 

. ةایحلا حور  هیف  يرجی  ءاضعالا و  عیمج  مفلا و  فنالا و  نانیعلا و  زیمتت  قلخلا و 
رهظی رهـشلا  ۀیاهن  یف  هبلق . تاقد  نینجلا و  تاکرح  عم  تقولا  اذـه  یف  نینجلا  سنج  زییمت  رباعلا  ظحالملا  عیطتـسی  عبارلا / رهـشلا  ۀـیاهن 

./ دلجلا حطس  قوف  قیقد  رعش 
«. هرثکا موی  ۀیام  یف  هنم  اموی و  نیعست  یف  هنم  اموی و  نینامث  یف  هتکرح  نوکت  ام  هنم  اموی و   » نیعبس مامت  یف  كرحتی  و 

. رعشلا اهیف  دلوتی  نا  نهیف  رحا  ةریخالا  رهشا  ۀثالثلا  ۀیناثلا و  رهشا  ۀثالثلا  یف  اماف 
20 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ۀجـسنا ۀساردل  رهاجم  هیف  نکی  مل  نمز  یف  ۀنجالا  ملع  نع  ذفلا  بیبطلا  ملاعلا و  اذه  هبتک  امب  بجعن  نا  انل  قحی  الا  ۀنراقملا  هذه  دـعب  و 
. ۀنجالا حیرشت  ۀسرامم  ةدهاشملاب و  ۀبرجتلا  لوط  ۀظحالملا و  ۀقد  یلع  لدی  امناف  انرظن  یف  ءیش  یلع  کلذ  لد  نا  نینجلا و 

هتمالس یلع  دعاست  یتلا  لماوعلا  لمحلا و  ءانثا  نینجلا  ةوق  یلع  ۀلادلا  تامالعلا  ایناث /

رصانعب هدمت  یهف  ایلک  ادامتعا  مالا  مسج  یلع  نینجلا  دمتعی  محرلا  یف  نینجلا  ومن  اهیف  لماکتی  یتلا  ۀعستلا  رهشالا  لالخ  هنا  مولعملا  نم 
اهنینج امن  ۀلیلع  ۀضیرم  تناک  نا  و  یفاعم ، احیحـص  کلذک  اهنینج  ناک  ةافاعم  ۀحیحـص  تناک  اذاف  نیوکتلا  تاموقم  ومنلا و  ۀـعانملا و 

نینجلا و ةوق  تاـمالع  نع  ملکتی  ثیح  [ 11] یلوالا ۀلاقملا  نم  نیرـشعلا  عساتلا و  بابلا  یف  يدلبلا  اهدـکؤی  هقیقحلا  هذـه  الیزه . امیقس 
/ ۀیساسا طاقن  ثالث  یف  هتحص  هفعض و 

لاوحاـب ۀلـصتم  ۀـنجالا  لاوحا  نـال  ضارعـالا  ضارمـالا و  نم  اـهل  ضرعی  اـم  اـهجازم و  اهندـب و  یف  لـماحلا  لاـح  نم  نوکی   » لوقی - 1
 .. نهسوفن بیط  و  نهیکشت ...  ۀلق  و  نهتحص ...  مامت  نهنادبا و  یف  یلابحلا  ۀمالسب  تاهمالا 

« نهتمالس نهتحص و  ۀنجالا و  ةوق  یلع  لدت  نهیف ...  ۀیناسفنلا  ۀیعیبطلا و  لاعفالا  ۀلق  و 
«. لفطلا لاح  ةءادر  یلع  لد  نییدثلا  رومض  کلذک  هتحص و  یلع  لدی  يدثلا  زانتکا  و  - » 2

«. هئاذغ ۀلق  لفطلا و  فعض  یلع  لدی  هتاقوا  یف  لماحلا  نم  ثمطلا  نایرج  کلذک  و  - » 3
نم هیلع  اظفح  ۀیعیبط و  ةروصب  هما  نطب  یف  نینجلا  ومنی  نا  لجال  و 

21 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
،33 ، 32  ) باوبالا یف  اهدرـس  حئاصنلا  هذـه  ثیدـحلا و  بطلا  هدـکؤی  امل  امامت  ۀـقباطم  نوکت  داکت  حـئاصنب  لماحلا  یـصوی  طاقـسالا 

یلی امب  اهزجون  و  [ 12 (] 34
. ایملع ۀحیحص  اهتلمج  یف  هحئاصن  تاقوالا و  ۀیعونلا و  ۀیمکلا و  ۀیحانلا  نم  لماحلا  ءاذغب  ۀیانعلا  - 1

. ۀلدتعملا ۀکرحلا  ۀضایرلا و  یلع  دیکأتلا  - 2
. دیدشلا توصلا  بابکنالا و  ۀلیقثلا و  ءایشالا  لمح  بوثولا و  یقوتت  نا  - 3

. نهدصف نم  رذحلا  نهضرمت و  دنع  نهجالع  یف  یقوتلا  - 4
هلمعتست ام  نوکی  لدتعملا و  نود  دصق  رادقمب  عامجلا  لمعتست  نا  ةوقب  اهلفط  نم  اهسفن و  نم  تسحا  اذا  لوقی  لماحلا  عامج  نع  و  - 5

. سداسلا دودح  یلا  ثلاثلا و  رهشلا  دعب  هنم 
. ءاوهلا بیط  ءاملا  بذع  ةرارحلا  لدتعم  مامحلا  نوکی  نا  سولجلا و  نلطی  لادتعاب و ال  نوکی  نا  یلع  عفان  مامحلا  لامعتسا  - 6

ةدالولا ثیدح  دولوملا  اثلاث /
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ةدالولا ثیدح  دولوملا  اثلاث /

ۀیناثلا و ۀلاقملا  نم  یناثلا  بابلا  یف  يدـلبلا  اهرکذ  امیقـس  وا  احیحـص  ناک  نا  ةدالولا  دـنع  دولوملا  لاح  یلع  اهب  لدتـسی  یتلا  تامالعلا 
یلی امیف  فطتقن  صیخـشتلا  یف  ۀیـساسا  ربتعت  یتلا ال  تامالعلا  صعب  يوس  اهیلع  ثیدـحلا  بطلا  فضی  مل  ۀحیحـص و  اـهتلمج  یف  یه 

. هلاوقا نم  اضعب 
لدی اهلمح  تقو  یف  اهفعض  وا  اهتلق  اهیف و  ۀضراعلا  ضارعالا  ۀفخ  مالا و  ۀحـص  نا  کلذ  اهلمح و  لاح  یف  ةأرملا  لاح  کفرعت  نم  - » 1

«. هتحص یلع 
22 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

«. هتدش هتوق و  یلع  لدی  کلذ  دنع  هءاکب  ناب  هتدالو  ۀعاس  هؤاکب  هتحص  یلع  لدی  دق  و  - » 2
«. هاوق هئاضعا و  ۀحص  نم  کلذ  یلع  لدتسی  نا  بجی  دق  و  - » 3

«. هتاکرح هساوح و  ةدوج  نم  و  - » 4
هجراخم نیرخنملا و  مفلاک و  ۀـفلتخم  ةریثک  هجراخم  هلخادـم و  ناف  دولوملا  لفطلا  اما  و   » يرخا ۀـمالع  فیـضی  نماـثلا  باـبلا  یف  و  - 5

[. 13] ۀمیلس جراخملا  لخادملا و  هذه  نوکت  نا  بجیف  زاربلا ...  لوبلا و  جرخمک  ةریثک 
یف نهد  نوکی و ال  ءاسنلا  نم  دلی  نم  عیمج  دجن  امنا   » لوقی ثیح  لفطلا  ۀمالـس  یلا  ریـشت  هدـنع  يرخا  ۀـمالع  لمحلا  نامز  ةدـم  و  - 6

کلذ یلع  ةدایز  وا  بیرقتلاب  اموی  نیعبـس  ۀـعبرا و  موی و  یتیأم  نیب  بیرقتلاب و  فصن  اموی و  نینامث  نیتیأم و  نیب  اـمیف  اـهیف  یتلا  ماـیالا 
[. 14  ...«] لیلقب

نیقباسلا أطخ  ررکی  نوشیعی و  رهـشا  ۀعبـسل  نیدولوملا  ناب  دکؤی  مث  مایا . ۀعـضب  رهـشا و  ۀعـست  بیرقتلاب  یـسمشلا  انمیوقتب  ینعی  اذه  و 
. رکذ ام  لک  یف  قفوی  مل  هنا  الا  باهساب  کلذ  للعی  رهشا و  ۀینامثل  دولوملا  شیع  ناکما  مدع  لوح 

هب یصون  امم  ادج  بیرق  قیقد  یملع  مالکب  ةدالولا  ثیدح  لفطلاب  ۀیانعلا  ۀیفیک  یف  هجمانرب  درسی  ۀیناثلا  ۀلاقملا  نم  نیثالثلا  بابلا  یف  و 
. مویلا

23 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ۀیمسجلا لفطلا  ۀحصب  ۀیانعلا 

هشارف هسبالم و  همامحتسا و  لفطلا و  مون  الوا /

لیلق هظلغ  هتفاـطل و  هسبی و  هتبوطر و  هدرب و  هرح و  یف  يوهلا  لدـتعم  دولوملا  نوکی  هیف  يذـلا  ناـکملا  و   » لوقی لـفطلا  موـن  ناـکم  نع 
«. ریغتلا فالتخالا و 

«. هرظنب کلذ  رضی  الئل  ریثک  عاعش  ۀهیرک و ال  ۀحئار  يذب  سیل  ءوضلا  لدتعم  تیب  یف  همونت  و   » لوقی رخآ  عضوم  یف  و 
ۀلاقملا نم  ۀفلتخم  عضاوم  یف  اهرکذ  هسبالم  هراثد و  هشارف و  ۀلاسم  یف  هیلع  هقفاون  رخآ  مالک  هعم  ناک  حیحـصلا  یملعلا  مالکلا  اذه  نا 

مون ةرورضب  هتحیصن  ۀیناثلا و  ۀلاقملا  نم  نیثالثلا  يداحلا و  بابلا  یف  اهزجوا  ۀقدلا  ۀیاغ  یف  یهف  لفطلا  مامحتـسا  یف  هتقیرط  اما  ۀیناثلا -
. ۀبئاص مامحتسالا  بقع  لفطلا 

لفطلا ۀیذغت  ایناث /

كانه نکی  مل  نا  مهتاهما  نبل  لافطالل  ۀیذغالا  قفوا  نا  یه  اهیف و  لادج  یتلا ال  ۀـقیقحلا  دـکؤی  اننامز  هنامز و  ءابطا  نم  هریغک  يدـلبلا 
مالا نبل  ۀمئالم  یف  و   » لوقی ذا  ةریخالا  تاونـسلا  یف  الا  ثیدحلا  بطلا  اهتبثی  مل  ۀیملع  ۀقیقح  فیـضی  امک  لفطلا ، وا  مالا  نم  عنام  ببس 

مهتحص ظفح  نایبصلا و  لافطالا و  یلابحلا و  www.Ghaemiyeh.comریبدت  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 171زکرم  ۀحفص 25 

../../default.htm
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


مالا ۀـباصا  للقت  يدـثلا  نم  ۀـعاضرلا  ناـب  ارخؤم  تبث  ثیح  [ 15 «] هتحـص اهتحـصل و  ظفح  اهنم و  عاـضرلا  یف  اـهل  عفن  هل و  عفن  لـفطلل 
. لفطلا ۀصاخب  امهیلک و  لفطلا  مألا و  یف  يدثلا  نم  ۀعاضرلل  بیطلا  یسفنلا  رثالا  سفنلا  ءاملع  دیکأتل  ۀفاضا  يدثلا  ناطرسب 

ۀلاطا نم  هریذحت  ۀعاضرلا و  تارم  ددع  ۀعاضرلا و  ۀیفیک  و  هعـضری ، نا  بجی  ام  رادقم  نع  ةدالولا و  ثیدحلا  لفطلا  ءاذغ  نع  همالک  و 
تارتف نیب  تقولا 

24 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. مویلا لوبقم  حیحص و  مالک  ۀعونتملا  ۀیذغالا  هئاطعا  لفطلا و  ماطف  یف  جردتلا  ۀعاضرلا و 

عیونتلا لادتعالاب و  اهمازتلا  ةرورض  یلع  دکؤی  اعیمج و  اهدرسی  يدلبلا  اهیف و  اهرفوت  یلع  برعلا  ءابطالا  عمجی  داکی  طورش  ۀعـضرملل  و 
. نیرشعلا یتح  رشاعلا  باوبالا  یف  اهرکذ  ۀطیسبلا  لامعالا  مامحتسالا و  ۀکرحلا و  ۀضایرلا و  فانصا  لامعتسا  لکالا و  یف 

لفطلا ومن  تاکرح و  روطت  اثلاث /

. کلذ یف  بهسا  ادودح و  اهل  دح  يدلبلا و  اهلوانت  لفطلا / نانسا 
نم لفطلا  نکمی  يذلا  جضنلا  لماع  نم  دب  ۀنیعم ال  ۀیحان  یف  ةراهم  وا  ۀیصاخ  ومنت  یکل  هنا  ثیدحلا  سفنلا  ملع  هرقی  امم  لفطلا / یشم 

هذـه یعیبطلا ، اهومن  ۀـیاهن  یلا  لصت  نا  اهل  حاتی  هناـف ال  ـالا  مئـالملا و  تقولا  یف  میلعتلا  نیرمتلاـب و  اـهلوانتن  مث  ةراـهملا ، هذـهب  ماـیقلا 
لاق ذا  لفطلا  یشم  نع  ثدحت  امنیح  ۀنس  فلا  لبق  يدلبلا  اهدکا  ۀقیقحلا 

یغبنی سیل  یشملا و  یف  نذا  کلذ  یلع  هیف  نودادزی  نورسجی و  نوئدتبی  ذنمف  مهسفنا  لبق  نم  اوکرحتی  نا  یلع  نایبصلا  يوقی  ام  لواف  »
[. 16 «] جاجوعالا مهلجرا  یف  مهل  ضرعی  الیکل  مهتقو  لبق  یشملا  یلع  نایبصلا  لمحی  نا 

. لوبقم حیحص و  ۀیادبلا  یف  لهس  فیفخ  مالکب  هعم  ثدحتلاب  مالکلا  یلع  لفطلا  بیردت  ةرورض  یلع  انه  هدیکأت  لفطلا / مالک 

ۀیوبرتلا ۀیسفنلا و  لفطلا  ۀحصب  ۀیانعلا 

ةراشا

ۀحصلا ۀیمها  يدلبلا  مهنم  برعلا و  ءابطالا  تاباتک  یف  تحضتا  دقف  ادیدج  ارما  لفطلل  ۀیوبرتلا  ۀیسفنلا و  ۀحـصلا  ۀساردب  مامتهالا  سیل 
ۀیسفنلا

25 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. لفطلا ومن  لحارم  نم  ثالث  لحارمب  کلذ  یف  يدلبلا  ءارا  لامجا  نکمی  لافطالا و  ةداعس  یف 

ۀعاضرلا ۀلحرم  الوا /

هیدلاو و نم  همیق  بستکی  لفطلا  نا  هتایح و  نم  یلوالا  تاونـسلا  یف  ددـحتی  لفطلا  قلخ  نا  دـکا  امنیح  دـیدجب  تأی  مل  سفنلا  ملع  نا 
سفنلا ءاملع  قبـس  يدلبلا  نأل  دـیدجب  تأی  مل  لجا  رـشلا  وه  ام  ریخلا و  وه  ام  ۀـشقانم  نود  ملعتیف  رابکلا  نم  مهریغ  هیـسردم و  هتیبرم و 

یلع يوق  اضیا  بدالا  اههباشی و  امم  امهئاذـغ  ةأرملا و  لجرلا و  نم  ینملا  یه  امنا  سفنلا - دـصقی  و  اهجازم - لوأف   » لاق اـمنیح  کلذـب 
[. 17 «] بجی ام  هرغص  نم  ملع  کلذ و  یبصلا  دوع  اذا  امیس  ندبلا ال  سفنلا و  ریغت 

ۀکرحلاب مهدـیهمت  کلذـک  و  عیظف ، رظنم  لک  ریهج و  توص  لک  مهعزفی و  رما  لک  لفطلا  ۀـیاقو  تلمـش  ۀـیبرملا  عضرملل و  هحئاصن  و 
سداسلا بابلا  یف  هلوح  نم  عابطب  هعبطت  لفطلا و  قالخا  یلع  لفطلا  ۀلماعم  بولسا  طیحملا و  ریثأت  دکؤی  مث  نحلملا ، توصلا  ۀفیطللا و 
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. ۀیناثلا ۀلاقملا  نم  نیعبرالا  و 

ۀسردملا لبق  ام  ۀلحرم  ایناث /

ۀیناثلا و ۀلاقملا  نم  نیعبرالا  سداسلا و  بابلا  یف  ۀعباسلا  نس  یتح  لفطلل  ۀیقالخالا  ۀیـسفنلا و  ۀـیبرتلا  یف  بئاصلا  هجهنم  يدـلبلا  درـسی 
. ۀیسفنلا ۀیبرتلا  یف  ۀیساسا  دعاوق  ربتعت  طاقن  ۀثالث  یلع  زکری 

. یتاموسوکیاسلا بطلا  ثیدحلا  بطلا  یف  هیلع  قلطی  ام  وه  ۀیمسجلا و  ضارمالا  ۀیسفنلا و  تالاحلا  نیب  ۀقیثولا  ۀقالعلا  نیبی  - 1
. بئاص یملع  لیلعت  لافطالا  یف  کلذ  ۀجلاعم  ءاکبلا و  بابسأل  هلیلعت  - 2

. کلذ یف  تالاغملا  مدع  لفطلا و  تابغر  ۀیبلت  یف  لادتعالا  ةرورض  یلع  دکؤی  - 3
26 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ینهملا میلعتلا  ۀساردلا و  ۀلحرم  اثلاث /

اهـسفنل مورت  یتلا  تاعمتجملا  یلع  امازل  ناک  هناف  ۀلبقملا  لایجالا  یلا  رـضاحلا  لیجلا  اهمدقی  یتلا  ةریخذلا  نع  ةرابع  وه  لفطلا  ناک  امل 
یلع دـعاسی  امم  میلعتلا و  ۀـیبرتلا و  قیرط  نع  نوکت  ۀـیاعرلا  کلت  ناب  کش  اهیف و ال  اـحلاص  اوضع  نوکیل  هتیاـعر  هب و  ۀـیانعلا  ۀـعفرلا ،

ۀجردـلاب نیـسردملا  قتاـع  یلع  تاـیلوؤسملا  ماـهملا و  هذـه  عقت  و  فیکتلا ، لیدـعتلا و  ریغتلل و  هتیلباـق  هتنورم و  هتیبرت ، لـفطلا و  میلعت 
کلذ لعفی  ذا  وه  و  ایعامتجا ، انیوکت  هنیوکت  یلا  کلذ  يدعتت  لب  لفطلل  ۀیملعلا  ۀیحانلا  یلع  سردـملا  ۀـیلؤسم  رـصتقت  ثیح ال  یلوالا 

. قیدصلا حصانلا و  مظنملا و  فقومک  لفطلا  نم  هفقوم  نوکی 
رکذن ۀیناثلا  ۀلاقملا  نم  نیعبرالا  نماثلا و  بابلا  یف  ۀیبرتلا  یف  هجهنم  رکذ  ام  دـنع  ۀـیوبرتلا  ۀـقیقحلا  هذـهل  امهفتم  افراع و  ناک  يدـلبلا  و 

امم هیف  هریدقت  نم  نوکی  ام  بسحب  دـحاو  لک  ریبدـت  یف  لمعتـسی  نأ  نایبصلا  ریبدـت  یلوتملا  یلع  بجی  دـقف   » لوقی ۀـلمجلا  هذـه  اهنم 
[18 «.] کلسملا کلذ  هریبدت  یف  کلسی  نا  هل  داری  ام  هفرصت و  لاح  یلا  لوؤی 

. لبقتسملا یف  هل  ةدع  ریخ  اهنال  ۀیضرملا  میلاعتلا  ةدیمحلا و  تاداعلا  هدیوعت  لفطلا و  قالخا  میوقت  یلع  دکؤی  مث 
همدـقی امیف  رثالا  کلذ  اـیلج  رهظی  ثیح  یکرحلا  لـفطلا  ومن  ۀـیبرت  یف  اـماه  ارود  ۀـئیبلل  نا  یلع  نودـکؤی  نیثدـحملا  ۀـیبرتلا  ءاـملع  نا 
يرخالا یه  ۀقیقحلا  هذه  نا  ۀکرحلا  یلا  مهعفدت  لافطالا و  ریثت  یتلا  عفاودلا  داجیا  نیرمت و  عیجشت و  نم  لافطالا  ۀیبرت  یلع  نوفرـشملا 

. ۀیناثلا ۀلاقملا  نم  نیعبرالا  سماخلا و  بابلا  یف  تارفسلا  یف  هکارشا  لفطلا و  ۀضایر  نع  ثدحت  ام  دنع  يدلبلا  مامتها  تلان 
27 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

اهتاجلاعم لافطالا و  ضارما 

ةراشا

یف جالعلا و  رکذ  یلا  یهتنی  هضارعا و  رکذی  مث  فیرعتب  أدبی  نا  اهتاجلاعم  لافطالا و  ضارما  نع  ثدحتلا  دنع  يدلبلا  بولسا  ناک  دقل 
نم اهریغ  تاجالعلا و  ضارمالا و  نع  ۀقیقح  لکف  سایقلا  ۀبرجتلا و  یتقیرطب  انیعتـسم  نیمدقالا  بتک  یف  ءاج  ام  بلغا  رکذی  کلذ  لک 

هضفر ببس  هیار و  انیبم  اهـضفری  اهتحـص  اهتعفنم و  ۀبرجتلا  ۀحیحـصلا و  ةدهاشملاب  هیدل  تبثت  اهب و ال  عنتقی  ۀیئاودلا ال  ۀیئاذغلا و  داوملا 
يربطلا و يزارلاک و   ) برعلا ءابطالا  نم  هریغل  افالخ  هبحاص  یلا  اریشم  هباتک  یف  هلجس  هلقن و  هب  عنتقا  ام  لک  و  هیزن ، داقتنا  ۀیملع و  حورب 

قیلعتلاب موقی  لب  هریغ  نع  لقنلاب  یفتکی  دجن ال  اننا  امک  ۀیحانلا ، هذه  اولفغا  دق  مهدجن  ثیح  بابلا  اذـه  یف  اوبتک  نیذـلا  نم  انیـس ) نبا 
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. هتربخ هب  تداج  ام  فیضی  لقنی و  ام  یلع 
. اهیلع قیلعتلا  وا  اهیف  هیار  ءادبا  نود  اصوصن  رکذی  ۀلیلق  انایحا  هدجن  و 

ینهم كولـسب  هسفن  مزلا  دق  هدجن  لب  ةدیحولا  ۀـیقلخلا  هتفـص  نکت  مل  لقنلا  یف  هقح  قح  يذ  لک  ءاطعا  یف  يدـلبلل  یقلخلا  أدـبملا  نا 
نع ثدـحتلا  دـنع  لوقی  مهتامم  دـعب  یتح  مهتایح و  یف  ائیـش  اهنم  فشکی  مهرارـسا ال  نامتکب  هکـسمت  نلعی  وهف  هاـضرم  هاـجت  لـیلج 

ظفح یف  ماـظن  ریغ  یلع  لـیوط و  ناـمز  یف  ـالا  کـلذ  هل  ضرعی  ـال  ناـک  نم  مهنم  ـالماک و  ءارب  هنم  أرب  نم  مهنمف   » عرـصلاب نیباـصملا 
[19 «.] هللا مهمحر  مهئامسا  رکذ  نع  یفتکا  نکل  اوفرعل  مهترکذ  ول  نمم  راودالا 

يداقتعال اهتـسارد  اهلیـصافت و  یف  لوخدلل  ةرورـض  دجا  مل  ۀفلتخملا  ضارمالا  ۀـجلاعم  یف  يدـلبلا  اهرکذ  یتلا  ریقاقعلا  ریثأت  ۀـسارد  نا 
عیطتسا نل  ینناب 

28 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
رکذ نم  اسأب  يرا  یننا ال  الا  ۀهیبش . يرخا  بتک  یف  ریقاقعلا  ملعب  نیـصتخملا  لبق  نم  ۀـیفاو  ۀـسارد  تسرد  اهنا  ثیح  اهیلا  ءیـش  ۀـفاضا 

. بابلا اذه  یف  هریغ  نم  رثکا  يدلبلا  اهب  متها  روما 
هـسفن صخـشلا  یلع  جالعلا  ریثأت  فعـض  یلع  دکا  صاخـشالا و  فالتخأب  تاجالعلا  ریثأت  فالتخا  یلع  هدـیکأت  یف  يدـلبلا  درفنا  دـقل 

[20 .] رابکالا باجعالاب و  ةریدج  ۀظحالم  یه  هیلع و  هدوعتل  مایالا  رورمب 
[21 .] رامعالا فالتخا  بسح  تاجالعلا  ریثأت  فالتخا  یلع  باتکلا  نم  يرخا  عضاوم  یف  دکا  هنا  امک 

اهتاجلاعم و لافطالا و  ضارما  هلوانت  يدل  ینانویلا  بطلا  لوصا  نم  ائیـش  ریغی  مل  برعلا  ءابطالا  نم  هریغک  يدـلبلا  ناب  لوقی  لئاق  بر  و 
نم فیخـس  لوق  اندـنع  اذـه  یبقعلا  میلحلا  دـبع  دـمحم  روتکدـلا  نیـسح و  لماک  دـمحم  روتکدـلا  لوقی  امک  حداف و  أـطخ  اذـه  اندـنع 

[. 22] نیتیحان
یتلا تایلکلا  ةرئاد  نع  اوجرخی  نا  برعلل  حمـسی  ام  ۀعیبطلا  ءایمیکلا و  نیناوقب  ملعلا  نم  غلب  دق  نکی  مل  ماعلا  ریکفتلا  نا  یلوالا / ۀیحانلا 

. مهدنع احضاو  نکی  مل  صقنلا  نال  تایلکلا  هذه  رییغت  یلا  ۀجاح  یف  اونوکی  مل  امیدق و  نویعیبطلا  اهعضو 
بیبطلا ضارغا  نم  اضرغ  نوکی  نا ال  بجی  راکتبالا  و  ضرملا . تالاح  هلوانت  یف  ادیدج  دجی  ناب  افلکم  سیل  بیبطلا  نا  ۀیناثلا / ۀیحانلا 

. هتربخ هلمعل و  ۀیعیبط  ۀجیتن  نوکی  نا  بجی  لب 
ضارما تلمش  اهتاجلاعم  لافطالا و  ضارما  نع  يدلبلا  هبتک  ام  نا 

29 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
اهضارعتسا یف  یضمن  نا  انیار  اهیف  ام  مها  اهنع و  ۀطـسبم  ةرکف  میرکلا  ءيراقلا  ءاطعا  لجأل  هنامز و  یف  ۀفورعملا  ۀفلتخملا  مسجلا  ةزهجا 

. لافطالا ضارمال  ۀثیدحلا  تامیسقتلا  بسح 

یمضهلا زاهجلا  الوا /

. یه اهنع  ملکت  یتلا  یمضهلا  زاهجلا  ضارما  نا 
. نبللا نم  هنولوانتی  ام  ةرثکل  هدنع أ - هبابسا  و  ءیقلا / - 1

. هداسف نبللا و  ةءادر  ب -
. مهدعم یف  فعضل  ج -

. هبابسا مها  نایبصلل و  ضراعلا  صغملا  - 2
. نبللا داردزا  ةرثک  ج - تابوطر . ب - حیر . أ -
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. صغملاب باصملا  لفطلا  ۀئدهتل  مامحتسالا  هفص  انه و  ۀلوبقملا  هحئاصن  نم  و 
( كاسمالا  ) لاقتعالا رصحلا و  - 3

. ۀبوطرلا ةرثک  ب - اهفعض . اهبابسا أ - ةدعقملا / جورخ  - 4
. ةرسلا جورخ  - 5

نیب نم  و  اـهلوطا . اذـه  عرقلا و  بحک  ضیرعلا  ج - ریدتـسملا .) دودـلا   ) تاـیحلا ب - قیقدـلا . دودـلا  اـهعاونا أ - تاـیحلا / دودـلا و  - 6
نع و  نادیدلا . ضعبب  نیباصملا  ۀـجلاعمل  ضعبلا  لبق  نم  لمعتـست  تلاز  یتلا ال  نینوتناسلا  ةدام  هبیکرت  یف  جالع  اهرکذ  یتلا  تاجالعلا 

. حیحص لوق  وه  ۀیناث و  دلوت  عطقنا  نا  هنم و  ضیرملا  صلخت  هلک  جرخ  اذا  هناب  لوقی  ضیرعلا  دودلا 
(. عالقلا نم  ةدیدع  عاونا  رکذ  و   ) عالقلا أ - مفلا / ضارما  - 7

. ۀثللا ضیضم  ب -
30 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

یسفنتلا زاهجلا  ایناث /

:- ۀیلاتلا ضارمالا  بابلا  اذه  یف  لوانت 
. راحلا ءاملاب  میمحلا  ۀمادا  لاعسلا و  فیفختل  لسعلا  هؤاطعا  لفطلا و  ریثدت  انه  ةدیجلا  هحئاصن  نم  ماکزلا / - 1

. مهسؤرب قحلی  درب  - 3 هیلع ) هقفاون  ام ال  اذه   ) مهعاضر ةرثک  - 2 مهرودص . یلا  ردحنت  ۀبوطر  هبابسا أ - لاعسلا / - 2
. سفنتلا ءوس  وبرلا و  - 3

یبصعلا زاهجلا  اثلاث /

هدنع زاهجلا  اذه  ضارما 
[. 23] ۀیشاحلا یف  اهانزج  وا  هعاونا  ضرملا و  اذه  نع  ثدحتلا  یف  بهسا  دقل  جنشتلا / - 1

. ساطعلا - 2
. مهتغمدا یف  ضرعت  ةرارحل  اهرکذ أ - یتلا  هبابسا  رهسلا و  - 3

. مهب نوکی  عجو  ج - مهیلا . یقرتی  جراخ  راخبل  ب -

یلوبلا زاهجلا  اعبار /

یه انه  اهرکذ  یتلا  ضارمالا 
( ۀناثملا یف  ةاصحلا  تمضع  اذا  ایحارج  اهجارختسا  ةاصحلا  قش  رکذی  و   ) ةاصحلا ۀجیتن  لوبتلا  رسع  - 1

. ۀناثملا مرو  - 2
. شارفلا یف  لوبی  نمیف  - 3

31 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ۀیدعملا ضارمالا  اسماخ /

ۀیلاتلا ضارمالا  انه  لوانت  دقل 
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. زازکلا - 1
. ۀبصحلا - 2

. يردجلا - 3
(. بذاکلا يردجلا  ضرملا  اذهب  دصقی  هنا  رهظی  هفصو  نم  و   ) ءاقیمحلا - 4

اسیل نیفلتخم و  نیضرم  يردجلا  ۀبـصحلا و  ناب  مات  ملع  یلع  ناک  هنا  یلع  لدی  ام  اذه  ضرم و  لکل  الـصفنم  افـصو  يدلبلا  ضرع  دقل 
نکمی و  يزارلا ، نع  ائیـش  رکذـی  مل  هناب  املع  هتربخب  کلذ  یلا  لصوت  هنا  ما  يزارلا  نع  کلذ  ذـخا  دـق  ناک  نا  ملعن  ادـحاو و ال  اضرم 

دکا ثیح  کلذ  یف  يدلبلا  هقبس  دقف  فورعم . وه  امک  دشر  نبا  سیل  ضارمالا و  دض  ۀناصحلا  ةرکف  هیدل  تناک  نم  لوا  يدلبلا  رابتعا 
ضرم نع  هقیرفت  ۀـیفیک  يردـجلا و  ضرم  تامالع  رکذ  دـعب  هدـجنف  يرخا ، ةرم  باصی  ةرم ال  ۀبـصحلا  وا  يردـجلاب  باصملا  نا  یلع 
رهظی يذلا  نا  ملعأف  ۀصاخ ...  رهظلا  عجو  و  هترمح ...  و  هنول ...  لاغتـشا  هلک و  ندـبلا  ۀنوخـسف  کلذ  نم  صخی  ام  اماف   » لوقی ۀبـصحلا 
سفن دکؤی  ۀبـصحلا  ضرم  نع  ثدحتلا  دنع  ءاقیمحلا .» ترهظ  بسح و  دـق  ناک  نا  امیـس  ردـجت  ناک ال  نا  ۀـصاخب  يردـج و  لیلعلاب 

. ةرکفلا
. ةراحلا قطانملا  ضارما  نم  ءاقیمحلا  ضرم  نوک  ضارمالل و  یفارغجلا  عیزوتلا  یلا  ةراشا  بابلا  اذه  یف  يدلبلل  دجن  و 

ۀیدلجلا ضارمالا  اسداس /

. ۀفعسلا نع 1 - ملکتف  لیصفتلا  نم  ءیشب  ۀیدلجلا  ضارمالا  يدلبلا  لوانت  دقل 
32 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

( ۀیدهشلا ۀیلسعلا ،  ) یلا مسقت  سارلا و  یف  ضرعت  یتلا  عاونا أ - ۀثالث  یلع  یه  روثبلا و  حورقلا و  - 2
( ۀینبتلا  ) اهنم ندبلا و  یف  ضرعت  یتلا  ب -

. مهتدالو دنع  لافطالل  ضرعت  یتلا  ج -
( تایرطفلا نع  ۀجتانلا  ضارمالا  ضعب  کلذب  دصقی  هناب  هفصو  نم  رهظی   ) ءابوقلا - 3

ضعب ةدـعاسمب  لوبلا  للحت  نع  جـتنت  یتلا  اینومالا  ةدامب  دـلجلا  قارتحال  مویلا  هیزغن  ام  وه  و   ) لفطلا يذـخف  یف  ۀـبوطرلا  جحـسلا و  - 4
. تایرطفلا

. طقـستل امکحم  ادش  لوتفملا  ریرحلا  وا  مسیربالا  نم  طیخب  لولاثلا  طبر  ۀقیرط  فصی  و   ) ۀقلعتم ریغ  ۀقلعتم و  یلا  اهمـسقی  لیلاوثلا و  - 5
. تاجالعلا ضعبب  اهعضوم  ۀجلاعم  اهعطقب و  حصنی  عفنی  مل  اذا  و 

ةرجنحلا نذالا و  فنالا و  ضارما  اعباس /

. نذالا ۀبوطر  - 1
. نذالا حورق  - 2

. نذالا یف  تبانلا  محللا  - 3
(. بابذلا ضویب  نع  جتانلا  دودلا  کلذب  دصقی   ) نذالا یف  دودلا  - 4

یف داسفل  وا  مدـلا . ةرثکل  اما  هناب  لوقیف  مویلا  هرکذـن  امم  ابیرق  الیلعت  مسجلا  یف  ناکم  لک  یف  انه و  فیزنلا  بابـسا  لـلعی   ) فاـعرلا - 5
(. هتیفیک

. قلحلا ماروا  - 6
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33 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

نیعلا ضارما  انماث /

. يوق طسوتم ، فیعض ، هعاونا  دمرلا . - 1
. تنمدنا اذا  حورقلا  بقعب  وا  ۀبوطرلا . ریغتل  اما  هبابسا  نیعلا . ضایب  - 2

. ةدالولا دعب  ام  و  ةدالولا ، لبق  ام  هعاونا  لوحلا . - 3
. اهلیم وا  تالضعلا  جنشت  امإ  هبابسا 

لافطالا ۀحارج  اعسات /

. لافطالا ۀحارجل  تاراشالا  ضعب  دجن  انناف  ایحارج  اباتک  سیل  باتکلا  نوک  نم  مغرلا  یلع 
. هعلب اذا  یبصلا  قلح  یف  بشانلا  مظعلا  عفدل  صاصرلا  نم  ۀصاخ  ۀلا  لامعتسا  - 1

. تاجارخلا حتف  - 2
. ةاصحلا جارخال  ۀناثملا  قش  - 3

. لیلاوثلا دش  - 4
ةدالولا بط  یف  اریزغ  املع  هئاوتحا  یلا  ۀفاضا  اذه  يدلبلا  باتک  نا  ۀساردلا  هذهل  ۀیلاتلا  ۀصالخلا  رکذ  نم  دب  ثیدحلا ال  یهنا  نا  لبق  و 
تاونسب ۀیبروالا  ۀیملعلا  ۀضهنلا  رصع  یتح  لب  هنامزل  ۀبـسنلاب  سیل  لافطالا  بط  یف  فلؤم  نسحا  لمکا و  عسو و  يرظن  یف  ربتعی  هنا  الا 

يوتـسملا سکعی  امک و  نادیملا  اذه  یف  ۀیملعلا  هبراجت  هتربخ و  جئاتن  کلذک  هورـصاع و  هوقبـس و  نیذلا  ءابطالا  ءارا  ۀصالخ  هئاوتحال 
مل ینناب  میرکلا  ءيراقلا  نهذ  نع  بیغی  نا ال  وجرا  یننا  الا  برعلا ، ءابطالا  يدـل  لافطالا  بط  هیلا  لصو  دـق  ناـک  يذـلا  عیفرلا  یملعلا 

دصقا
34 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

تافاشتکالا هتزواجت  دق  یتلا  ۀـجلاعملا  قرط  تاظحالملا و  ءارآلا و  ضعب  كانه  لب  حیحـص  یملع و  باتکلا  یف  ام  لک  ناب  یمالک  یف 
خومـشب ناسنالا  ساسحا  نم  للقی  هتمظع و ال  هتعور و  باتکلا  بلـسی  کلذ ال  لک  نا  الا  ةدـالولا  لاـفطالا و  بط  یف  ۀـثیدحلا  ۀـیملعلا 

لئاسو هیف  نکی  مل  رـصع  یف  ۀبرجتلا  ءارقتـسالا و  سایقلا و  ةدهاشملا و  ةرورـضب  اونما  نیذلا  برعلا  ءابطالا  لئاوا  نم  ناک  يذلا  هبحاص 
. جالعلا صیخشتلا و  یف  هثیدح 

35 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

فلؤملا

[ هبسن و   ] همسا

[. 24] يدلبلا یحی  نب  دمحم  نب  دمحا  سابعلا  وبا  خیشلا  وه  / 
. قارعلا یف  لصوملا  ۀنیدم  نم  ۀبیرقلا  و  [ 25] ۀیلاحلا لصوم  یکسا  ۀنیدم  یه  و  طلب )  ) دلب ۀنیدم  نم  هبسن /

36 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

: هتایح
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[. ۀنس 368 ه[26 لبق  ایح  ناک  هنوک  حجرن  اننا  الا  هتافو . خیرات  هتدالو و ال  خیرات  دیدحتلاب  فرعن  ال  يرجهلا . عبارلا  نرقلا  ءانبا  نم 
[. 27] رخآ ردصم  يأ  یف  اندنع  کلذ  دکأتی  مل  هنا  الا  یلاوح 380 ه  یفوت  هنأب  نکنیوت  ناملوا  درفن  ام  رکذ 

هیلع و لغتـشا  نیتنـس و  ةدم  همزال  ثعـشالا  یبا  نب  دمحا  ةذمالت  لجا  نم  ناک  ةاوادـملا و  جالعلا و  نسح  بطلا  ۀعانـصب  اریبخ  ناک  «و 
[. 28 «] زیمت

37 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
[. ۀنس 353 ه[29 لبق  ۀعانصلا  هذه  نم  ملع  امیف  هقفتی  نم  ۀلمج  یف  لخد  بطلا و  ۀسارد  لمکا 

یلاـبحلا و ریبدـت  هباـتک  هل  فلا  یمطاـفلا و  زعملا  ریزو  سلک  نب  فسوی  نب  بوقعی  حرفلا  یبا  لـجالا  ریزولاـب  یقتلا  رـصم و  یلا  بهذ 
ۀنس 368 ه. دعب  وا  یف  مهل  ۀضراعلا  ضارمالا  ةاوادم  مهتحص و  ظفح  نایبصلا و  لافطالا و 

. یبطلا هطاشن  هتذمالت و  هتذتاسا و  ۀیقب  ۀفرعمل  ظحلا  انفعسی  مل  مالعالا و  ریسلا و  بتک  نم  هعمج  انعطتسا  ام  اذه 

: هتافلؤم

ةراشا

ضارمالا ةاوادم  مهتحـص و  ظفح  نایبصلا و  لافطالا و  یلابحلا و  ریبدت  باتک   » وه هریغ  ۀعبیـصا و  یبا  نبا  هرکذ  يذـلا  دـیحولا  هباتک  نا 
غلب يذلا  بطلا  ملع  یف  ادحاو  اباتک  فلا  دق  نوکی  نا  نکمی  هناب ال  انداقتعا  نم  مغرلا  یلع  هل  رخآ  فلؤم  یلع  رثعن  مل  و  مهل » ۀـضراعلا 
یلع همزع  لوح  رکذلا  فنا  هباتک  نم  ۀثلاثلا  ۀلاقملا  نم  رـشع  عبارلا  بابلا  یف  ةراشا  اندجو  اننال  کلذک  رکبم و  تقو  یف  ادـیعب  اطوش  هب 

یناـثلا و باـبلا  یف  يرخا  ةراـشا  و  هب ، هریخبت  ضیرملا و  یلع  تاـجالعلا  داوـملا و  ضعب  قـیلعت  ۀـقیرطب  ۀـجلاعملا  لوـح  باـتک  فیلأـت 
. ءاقیمحلا يردجلا و  نع  لقتسم  باتک  فیلأت  یلع  همزع  لوح  هسفن  باتکلا  نم  ۀثلاثلا  ۀلاقملا  نم  نیسمخلا 

38 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

قیقحتلا یف  اهیلع  اندمتعا  یتلا  ۀطوطخملا و  نم  ةدوجوملا  خسنلا 

ةراشا

. اعیمج اهیلع  قیقحتلا  یف  تدمتعا  دق  و  [ 30] باتکلا نم  ۀطوطخم  خسن  سمخ  كانه  ناب  نیکزیس  داؤف  ذاتسالا  رکذ 

[. 31] ۀیرصملا بتکلا  راد  ۀطوطخم  یلوالا /

(. بط  1803  ) مقرب لافطالا و  یلابحلا و  ریبدت  باتک  هیلی  بطلا و  یف  ۀجنوناق  اهب  ۀعومجم  نمض  ۀطوطخملا 
لثم نأب  املع  عئار  لکشب  ۀفورعملا  هدعاوقب  قیلعتلا  طخب  ۀبوتکم  دیج و  بولسا  تاذ  ۀخسن  یه  و   » ارطس ةدحاولا 23  ۀحفصلا  رطسا  ددع 

[. 32] ۀصاخ ةروصب  يرجهلا  رشاعلا  نرقلا  یف  تعاش  دق  تناک  ۀلیمج  طوطخب  لوقنلا  هذه 
. ۀحفص نم 183  نوکتی  باتکلا  نأب  أطخ  ملفلا  ۀیادب  یف  ۀباتکلا  نم  مغرلا  یلع  ۀحفص   168 اهتاحفص / ددع 

. داوخ ریم  نب  هّللا  دبع  ریم  نب  هّللا  فطل  ریم  اهخسان / مسا 
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[. ۀنس 1197 ه[33 اهخسن / خیرات 
39 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

. ۀحفصلا نم  نمیالا  بناجلا  یف  ۀحفصلا  مقر  ۀخسنلا و  هذه  نم  ۀحفص  لک  ۀیادب  دنع  ةراشا )/(  تعضو  و  أ )  ) فرحب اهل  انزمر  دقل 
. ةرفوتملا ۀلماکلا  خسنلا  مدقا  اهنوکل  قیقحتلا  یف  اساسا  اهاندمتعا  دق  و 

[34] ندنل ۀیناطیربلا - ۀیکلملا  ۀیبطلا  ۀیلکلا  ۀبتکم  ۀطوطخم  ۀیناثلا /

. ارطس  15 ةدحاولا / ۀحفصلا  یف  رطسالا  ددع  ۀحفص .  502 اهتاحفص / ددع 
. ۀیرصملا بتکلا  رادب  خاسنلا  یقدص  دومحم  اهخسان / مسا 

ۀخسنتسم یه  ۀنس 1936 م و  ۀینوی  لوا  قفاوملا  ۀنس 1355 ه  لوالا  عیبر  نینثالا 11  موی  حابص  یف  اهخسن  نم  غارفلا  عقو  اهخـسن / خیرات 
یف یشاب  میکح  ةدالولا و  ءاسنلا و  ضارما  یف  یئاصخالا  نبور  يور  روتکدلا  بلط  یلع  ءانب  رکذلا  ۀفنا  ۀیرـصملا  بتکلا  راد  ۀخـسن  نع 

. ۀیرصملا بطلا  ۀیلکب  ذاتسا  ینیعلا و  رصقلا  یفشتسم 
ضعب ۀـفرعم  ۀـنراقملل و  انوع  انل  تناک  و  هریغ . نم  رثکا  ۀـیبرعلا  دالبلا  یف  عاش  يذـلا  يدایتعالا و  خاسنتـسالا  طخب  ۀـبوتکم  طـخلا / عون 

. بتکلا راد  ۀخسن  یف  اهتءارق  عطتسن  یتلا  تاملکلا 
40 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

(. ب  ) فرحب ۀخسنلا  هذهل  انزمر  دقل 

(. 1975  ) مقرب ۀیقرشلا  ایناملا  یف  هتوج  ۀبتکم  ۀطوطخم  ۀثلاثلا /

. ارطس  15 نیب 17 - حوارتت  ۀحفصلا / یف  رطسالا  ددع  ۀحفص .  316 اهتاحفص / ددع 
. لوهجم اهخسن / خیرات  اهخسان و  مسا 

. اینف فورعملا  خسنلا  طخ  نم  هلوصا  دمتسی  يذلا  يدایتعالا  خاسنتسالا  طخب  طخلا / عون 
. ۀیاهنلا نم  تاحفص  عضب  رشع و  نماثلا  بابلا  فصتنم  یتح  ۀیادبلا  ۀصقان  ۀخسنلا  هذه  نأ 

فرحب ج. اهل  انزمر  دقل 

دنهلا راهیب - انتب - ۀنیدم  یف  شخبا  دوخ  ۀبتکم  ۀطوطخم  ۀعبارلا /

مقرب 2143. [ 35]
أرقا نا  ۀغلاب  ۀبوعـصب  تعطتـسا  حضاو و  ریغ  اهخـسان / مسا  ارطـس   17 ةدحاولا / ۀحفصلا  یف  رطـسالا  ددع  ۀحفـص .  330 اهتاحفص / ددع 

. قداص میکح  دمحم ...  دمحم ...  هنم / اضعب 
طخ طخلا / عون  کلذ . ۀحـصب  مزجا  و ال  ۀنس 1252 ) خیراتب 29 ....  و   ) یلی ام  صلختـسا  نا  تعطتـسا  اضیا و  حضاو  ریغ  خسنلا  خـیرات 

. اهرواج ام  سراف و  دالب  یف  حاسنتسالا  عاش  يذلا  نم  دیج  قیبطت 
هذه نم  دفتسا  مل  کلذل  تاحفصلا  نم  دیدعلا  ةءارق  عطتسا  مل  ملفلا  ما  طوطخملا  نم  ببسلا  له  ملعا  ال  ادج ، عبطلا  ۀئیدر  ۀخسن  یه  و 
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(. د  ) فرحب ۀخسنلا  هذهل  انزمر  دقل  رکذی . ائیش  ۀخسنلا 
41 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

.1084

[36] اتکلک یف - ۀیویسالا  ۀیعمجلا  ۀطوطخم  ۀسماخلا /

. ارطس  17 ةدحاولا / ۀحفصلا  یف  رطسالا  ددع  ۀحفص   340 اهتاحفص / ددع  وا  مقرب 445  - 
. لوهجم اهخسن  خیرات  اهخسان و  مسا 

ۀلماک ۀخسنلا  هذه  نا  ۀیقرشلا . ۀیمالسالا  دالبلا  یف  ۀصاخ  هدعب ، ام  رشاعلا و  نرقلا  یف  رشنتا  خاسنتـسالا  طخ  وه  قیلعت و  طخ  طخلا / عون 
اهتءارق عطتـسن  مل  یتلا  تاملکلا  لمجلا و  ضعب  لح  یف  نوع  ریخ  انل  تناک  اهنا  الا  باتکلا ، قیقحت  نم  ءاهتنالا  دـعب  اهیلع  انلـصح  دـق  و 

. يرخالا خسنلا  یف 
فرحب ه. ۀخسنلا  هذهل  انزمر  دق  و 

59 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

[ تسرهفلا ]

میحرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 
یبا لجالا  ریزولا  اندیس  دبع  هفنـص  مهل  ۀضراعلا  ضارمالا  [ 37] ةاوادم مهتحـص و  ظفح  نایبصلا و  لافطالا و  یلابحلا و  ریبدت  باتک  - 1

. ببطتملا يدلبلا  ییحی  نب  دمحم  نب  دمحا  هءامعن  هولع و  مادا  هءاقب و  هللا  لاطا  [ 38] فسوی نبا  بوقعی  جرفلا 
: یلوالا ۀلاقملا 

یه ۀـلاقملا و  هذـه  یف  هرکذـب  مدـقتی  نا  یغبنی  ام  رکذ  مهیف و  ضارمالا  نم  ضرعی  ام  ةاوادـم  ۀـنجالا و  لافطالا و  یلابحلا و  ریبدـت  یف 
[39] اباب نیسمخ  ۀعبس و  یلع  لمتشت 

مهتاوادـم مهریغ و ال  ریبدـتک  سیل  مهل  ضرعت  یتلا  ضارمالا  ةاوادـم  مهتحـص و  ظفح  مهتیبرت و  نایبصلا و  لاـفطالا و  ریبدـت  نا  یف  أ -
مهاوس تاوادمک 

. یلابحلا ریبدتب  مدقتلا  مهتحص  ظفح  نایبصلا و  لافطالا و  ریبدت  یف  اهغلبا  رومالا و  لضفا  نا  یف  ب -
ریبدتک سیل  نهتاوادم  نهتحص و  ظفح  یف  یلابحلا  ریبدت  نا  یف  ج -

60 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. نهتنجا یلع  وا  نهیلع  لخدی  ام  ررض  نم  هضعب  نمؤی  ادرفم  اصاخ  اقیرط  نهیف  کلسی  نا  کلذک  نهریغ و 

وا اهتحـصب  ۀبرجتلا  تدهـش  دق  امم  نوکی  نا  یغبنی  مهتاوادم  نایبصلا و  لافطالا و  یلابحلا و  یف  ۀبرـشالا  ۀـیذغالاب و  ریبدـتلا  نا  یف  د -
. اهلامعتسا یف  ررض  هنا ال  اهحاجن و 

. دلولا بلط  یف  اهیلع  رایتخالا  عقی  نا  بجی  یتلا  یه  لبحلا و  لبقت  یتلا  ةأرملا  ۀفص  یف  ه -
. رکذ دلو  هل  نوکی  نا  دارا  نمل  قفاوملا  ریبدتلا  یف  و -

. الیمج انسح  دلوی  هدلو  دارا  نمل  قفاوملا  ریبدتلا  یف  ز -
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. هدعب هعم و  عامجلا و  لبق  ۀثالث  تاقوا  یف  نوکی  نا  یغبنی  لبحلا  یلع  ۀناعالا  محرلا و  یف  ۀفطنلا  تابثل  قفاوملا  ریبدتلا  نا  یف  ح -
. لبحلا مامت  ۀفطنلا و  لوبقل  محرلا  دادعاب  مدقتلا  یف  ط -

. هدعب عامجلا و  دنع  محرلا  یف  ۀفطنلا  تابث  لبحلا و  یلع  نیعملا  ریبدتلا  یف  ي -
. لماحلا ةأرملا  لبحلا و  یلع  ۀلادلا  تامالعلا  یف  ای -

. هتقلخ هبیکرت و  هروصت و  نینجلا و  نوکت  ۀیفیک  یف  بی -
. نینجلا نم  نوکتی  ام  لوا  یف  جی -

. ۀنجالا جازم  یف  [ 2 - ] دی
. هتدالو هتقلخ و  مامت  هبیکرت و  نینجلا و  نوکت  یف  [ 40] طارقبا هلاق  ام  رکذ  یف  ۀی -

61 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. رسیالا بناجلا  یف  نوکتی  يذلا  لبق  هتقلخ  متی  محرلا  نم  نمیالا  بناجلا  یف  نوکتی  يذلا  نا  یثنالا و  لبق  رکذلا  نوکت  نا  یف  وی -

. طارقبا مالک  نم  ۀفلتخملا  روهشلا  مایالا و  یف  اهدالو  اهروصت و  اهنوکت و  یف  اهفالتخا  ۀنجالا و  لاوحا  رکذ  یف  زی -
. سلوف مالک  نم  روهشلا  مایالا و  یف  اهریغت  و  [ 41] اهروصت اهنیوکت و  یف  اهفالتخا  ۀنجالا و  لاوحا  رکذ  یف  حی -

. سونیلاج مالک  نم  روهشلا  مایالا و  یف  اهفالتخا  ةدالولا و  رکذ  یف  طت -
. کلذ فیک  ۀنسلا و  فصن  مامت  دعب  ۀنجالا  لاوحا  رکذ  یف  هل  ۀبجوملا  هبابسا  کلذ و  للع  هرخا و  هلوا و  لمحلا  نامز  ةدم  یف  ك -

. یثنا ما  وه  رکذب  لمحلا  تامالع  یف  بک -
. کلذ ۀیفیک  ما ال و  تاقداص  نه  له  نوبرتی  الافطا  رشع  يداحلا  رهشلا  یف  ندلی  نهنا  نم  ءاسنلا  هرکذی  امیف  جک -

. مهیف کلذ  هل  نکمم  مهنم  ییحی و  شیعی و ال  نم ال  مهنم  شیعی و  نم  مهنم  ۀفلتخملا  روهشلا  یف  نیدولوملا  لافطالا  یف  دک -
. بیرقتلاب نمث  فصن و  اموی و  نونامث  نانثا و  ۀئام و  وه  يذلا  ۀنسلا  فصن  رادقم  یف  لمکی  نینجلا و  متی  يذلا  ببسلا  رکذ  یف  ۀک -

. عباسلا رهشلا  لوا  وه  ۀنسلا و  فصن  مامت  یف  بالقنالا  نینجلا  ضرعی  هل  يذلا  ببسل  یف  زک -
. نماثلا رهشلا  یف  دلوی  نم  شیعی  نا  نکمی  رشاعلا و ال  عساتلا و  عباسلا و  رهشلا  یف  دلوی  نم  ییحی  شیعی و  هل  يذلا  ببسلا  یف  زک -

62 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
نوبرتی نوشیعی  لبق  اودلو  نا  نودلوی و  نوملسی و  نیذلا  ۀنجالا  نم  وه  له  هضرم و  هتحـص و  هفعـض و  نینجلا و  ةوق  تامالع  یف  حک -

ما ال.
. محرلا نم  هطوقس  وا  هب  لبحلا  مامت  نینجلا و  تابث  یلع  ۀلادلا  تامالعلا  یف  طک -

. ةرورضلاب لاوحالا ال  ضعب  یف  طاقسالا  یلع  ۀلادلا  تامالعلا  یف  ل -
. ۀنجالا تابثل  قفاوملا  لماحلا  ریبدت  ال -

. حالصلا ررضلا و  نم  هیف  ام  رکذ  لماحلا و  ۀعماجم  نع  یهنلا  یف  بل -
. مامحلل لماحلا  لامعتسا  یف  جل -

. دشا اهل  ظفحلا  متا و  نماثلا  رهشلا  یف  لماحلاب  ۀیانعلا  نوکت  نا  بجی  نا  یف  دل -
. هنم یقوتی  ام  رکذ  ساطعلا و  لماحلا  بنتجت  نا  بجی  هنا  یف  ۀل -

. کلذ ثودح  دنع  نهل  قفاوملا  ریبدتلا  رکذ  لمحلا و  مایا  یلابحلل  ضرعت  یتلا  ضارعالا  رکذ  یف  ول -
. لوصفلا ةرثک  نم  ندبلا  ۀیقنت  یف  رل -

. کلذ ةاوادم  یلابحلل و  ضراعلا  ةدعملا  فعض  یف  حل -
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. هتاوادم هنم و  عانتمالا  قفاوملا و  ماعطلا  ةوهش  نالطب  نم  لماحلل  ضرعی  امیف  طل -
. هتاوادم و  [ 42] محولاب کلذ  فرعی  ۀفلتخملا و  ۀبیرغلا  موعطلا  ۀیدرلا و  تاوهشلا  نم  لماحلل  ضرعی  ام  رکذ  یف  - 3

63 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. هتاوادم سفنلا و  بلقت  نایثغلا و  نم  یلابحلل  ضرعی  امیف  ام -

. هتاوادم قصبتلا و  ةرثک  نم  یلابحلل  ضرعی  امیف  بم -
. ءیقلا نم  یلابحلل  ضرعی  امیف  جم -

. هتاوادم یلابحلل و  ضراعلا  ناقفخلا  یف  ۀم -
. هتاوادم یلابحلل و  ۀضراعلا  ثمطلا  نایرج  یف  وم -

. هتاوادم یلابحلا و  لجرا  یف  ضرعی  يذلا  مروتلا  خافتنالا و  جیهتلا و  یف  زم -
. ةدالولا برق  یلع  ۀلادلا  تامالعلا  ضارعالا و  یف  حم -

. ءاسفنلا ریبدت  ةدالولا و  لیهست  یف  - 
. ةدالولا رسع  بابسا  یف  ن -
. ةدالولا رسع  جالع  یف  ان -

. ةدالولا دعب  ۀمیشملا  سابتحا  یف  بن -
. سویسایبرا مالک  نم  ۀنجالا  ۀمیشملا و  جرخت  یتلا  ءایشالا  یف  جن -
. محرلا قلزب  فرعی  جراخ و  یلا  هضعب  وتن  محرلا و  ءاخرتسا  یف  دن -

. نییدثلل ةدالولا  بقعب  ضرعی  يذلا  نبللا  صخن  ماروالا و  یف  ۀن -
. ۀمیشملا جورخ  ةدالولا و  نم  ءاسفنلا  ریبدت  یف  ون -

[. 43] سونیلاج مالک  نم  اهیذخف  اهییدث و  ةأرملا و  نطب  ققشت  جالع  یف  زن -
. نییدثلل ةدالولا  بقعب  ضرعی  يذلا  نبللا  نبجت  دقعتلا و  ماروالا و  یف  خم -

64 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. اباب نیعبرا  ۀینامث و  یلع  لمتشت  یه  مهتحص و  ظفح  مهریبدت و  نایبصلا و  لافطالا و  ۀیبرت  یف - ۀیناثلا  ۀلاقملا 

یف ۀـبوطرلا  تناک  دـق  رثکا و  ةرارحلا  ۀـنجا و  مه  مهیف و  ۀـبوطرلا  ةرارحلا و  مهدالو  دـعب  نایبصلا  لاـفطالا و  جازم  یلع  بلاـغلا  یف  - 1
. ةرارحلا نم  رثکا  ۀنجالا 

. امیقس وا  احیحص  ناک  نا  دولوملا  لاح  یلع  لالدتسالا  یف  ب -
نوکت نا  بجی  کلذـک  مهل و  ضرعی  اـمل  ـالامتحا  دـشا  ربصا و  مهدـالو و  دـعب  مهنم  يوقا  محرلا  یف  لـمح  مه  لاـفطالا و  نا  یف  ج -

. رثکا دشا و  مهیلع  رذحلا  دکا و  مهدالو  دعب  مهب  ۀیانعلا 
. دکا رثکا و  هظفح  هریبدتب و  ۀیانعلا  نوکت  نا  بجی  کلذل  هب و  رضم  محرلا  نم  نینجلل  لاقتنالا  نا  یف  د -

. هنیحل هریبدت  نم  بجی  ام  هتداع و  هب  ترج  امع  هلاقتنا  هتدالو و  دعب  نینجلا  لاح  ریغت  یف  ه -
. هبسحب هریبدت  یف  هتداع و  هب  ترج  امع  هسفنب  هسفن  یف  ةدالو  دعب  نینجلا  لاح  ریغت  یف  و -

. ریبدت یف  لمعتسی  نا  بجی  ام  هنم و  ۀجراخلا  هلوضف  یف  ةدالو  دنع  نینجلا  لاح  ریغت  یف  ز -
. هبسحب هریبدت  نم  بجی  ام  هتدالو و  دنع  نینجلا  لاح  ریغت  یف  ح -

65 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
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. مهتاهما نبل  مهل  نابلالا  دمحا  نبللا و  مهنادبا  عئابطب  [ 44] اههبشا اهلوا و  لافطالل و  ۀیذغالا  قفوا  نا  یف  ي -
. اقفاوم ءاذغ  لفطلل  نوکیل  مالا  نبل  حالصاب  ۀیانعلا  یف  ای -

. تایادلا نم  تاعضرملا  رایتخا  یف  بی -
. عضرملا ندب  ۀقلخ  [ 4  ] یف عضرملا  نس  [ 45] ۀفص یف  جی -

. اهلقع عضرملا و  قالخا  ۀفص  [ 46] یف ۀی -
. لامعالا تاضایرلا و  فانصا  نم  عضرملا  لمعتست  نا  بجی  ام  یف  وی -
. اهبارش اهماعط و  یف  ظفحتلا  نم  عضرملا  لمعتست  نا  بجی  ام  یف  زی -

. بارشلا ماعطلا و  نم  عضرملا  هبنتجت  نا  یغبنی  ام  رکذ  یف  حی -
. هنم فوختی  ام  لماحلا و  ةأرملا  نم  عاضرلا  عنم  هنع و  ثداحلا  ررضلا  ۀهجو  عامجلا و  نم  عضرملا  عنم  یف  طی -

ۀمدخ نم  مداخلا  دـهاعی  نا  یغبنی  ام  یف  لفطلا و  ۀـیبرت  یلع  اهنواعت  اهنم  انـس  ربکا  اهمدـخت  مداخ  عضرملل  نوکی  نا  یغبنی  هنا  یف  ك -
. یبصلا

دیج هتربخ  هتبرجت و  ةدوج  اهل و  هتلوازم  هتاناعم و  لوط  عم  نایبصلا  ریبدتل  یلوتملا  نوکی  ناب  عافتنالا  نم  ۀبرجتلا  ۀـیلع  تلد  ام  رکذ  اک -
. نهذلا فیطل  سحلا 

. کلذ تامالع  يدرلا و  دیجلا و  نبللا  ناحتما  یف  بک -

. ادج اداح  اقیقر  ناک  یتم  عضرملا  نبل  حالصا  یف  جک -
66 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

. اریثک ناک  یتم  هلیلقت  یف  هحالصا و  نبللا و  ۀلق  یف  ۀک -
. هتدحو هتضومح  نبللا و  ۀحئار  ۀهارک  یف  وک -

. ةءادرلا نم  ناک  برض  يأب  نبللا  ةءادر  یف  زک -
. لافطالل عاضرلا  ءادتبا  نوکی  نا  یغبنی  فیک  حک -
. نبللا نم  لفطلا  ۀعضرت  نا  بجی  ام  ریدقت  یف  طک -

. ریبدتلا نم  مهدالو  دنع  لافطالا  یف  لمعتسی  نا  بجی  ام  لوا  یف  ل -
. کلذ فیک  هیف و  کلذ  نوکی  نا  بجی  يذلا  تقولا  یف  مامحتسالا  نهدلا و  خرملاب و  لافطالا  ریبدت  یف  ال -

. ۀخرم ۀمیمح و  نوکی  نا  بجی  فیک  خرملا و  میمحلا و  دنع  لفطلل  ۀیادلا  كاسما  یف  بل -
. لافطالا یف  لمعتسی  نا  یغبنی  ریبدتلا  نم  لمج  رکذ  یف  جل -

. مهنع يذالا  عفد  یف  لافطالا و  ۀیبرت  یف  ۀیادلا  وأ  عضرملا  هاقوتت  نا  یغبنی  ام  رکذ  یف  دل -
. یبصلا نانسا  هیف  تبنت  يذلا  تقولا  رکذ  یف  ۀل -

. اهروهظ دنع  لفطلا  یلع  فاخی  ام  رکذ  عاجوالا و  نم  کلذ  دنع  ضرعی  امل  ۀلوهسب  نانسالا  تابنل  فطلتلا  یف  ول -
. هب اوربدتی  نا  یغبنی  ام  مهسارضا و  مهنانسا و  تابن  دنع  نایبصلا  عئابط  ۀب  لهست  نا  یغبنی  ام  رکذ  یف  زل -

. کلذ دنع  هریبدت  نوکی  نا  یغبنی  فیک  عاضرلا و  نم  عنمی  ام  دولوملا و  هیف  مطفی  نا  یغبنی  يذلا  تقولا  یف  حل -
[47] مهنس نود  ۀیذغالا  نم  نایبصلا  هنومعطی  ام  نوکی  نا  یغبنی  هنا  یف  طل -

67 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. دیدهتلا برضلاب و  هب  نورمؤی  ام  مهلوبق  دنع  نایبصلا  ریبدت  یف  م -
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. میلعتلل مهلوبق  دنع  نایبصلا  ریبدت  یف  ام -
. سونیلاج مالک  نم  هنم  مهیلع  لخادلا  ررضلا  رکذ  بارشلا و  نم  نایبصلا  عنم  یف  بم -

. سونیلاج مالک  نم  کلذ  نوکی  تاقوالا  يا  یف  هنم  مهل  قلطی  ام  درابلا و  ءاملا  مهبرش  یف  نایبصلا  ریبدت  یف  جم -
[. 48] بارشلا مهبرش  نایبصلا و  جازم  رما  یف  سفور  هرکذ  امیف  دم -

دحاو لک  لمعتـسی  نا  بجی  تقو  يا  یف  لافطالا و  نایبصلا و  نادـبا  یف  ۀحـصلا  ظفحل  قفاوملا  اـمهیا  ۀـضایرلا و  فانـصا  یف  ه -]  ] ۀـم
. امهنم

هثدـحت ام  زارتحـالا و  اـهنم  عقیل  قـالخالا  داـسف  اـهب  نوکی  یتلا  قرطلا  رکذ  یف  ۀحـصلا و  ظـفح  یف  عفاـن  قـالخالا  حالـصا  نا  یف  وم -
. ضارمالا نم  ۀئیدرلا  قالخالا 

. ۀنس ةرشع  عبرا  مامت  یلا  نینس  عبس  ءاضقنا  ذنم  وه  یبصلا و  نس  نم  یناثلا  عوبسالا  بسحب  نایبصلا  ریبدت  یف  زم -
. ۀنس نیرشع  يدحا و  مامت  یلا  ۀنس  ةرشع  عبرا  ءاضقنا  ذنم  وه  ثلاثلا و  عوبسالا  بسحب  نایبصلا  ریبدت  یف  حم -

68 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
ۀفـسالفلا ءابطالا و  نم  نومدقتملا  هرکذ  ام  اهنم و  دحاو  لک  ةاوادم  نایبصلا و  لافطالاب و  ۀثداحلا  ضارمالا  عاجوالا و  یف  ۀثلاثلا  ۀلاقملا 

. اباب نیتس  دحاو و  یلع  لمتشت  یه  اهتاوادم و  یف  اهیف و 
. رثکالا رمالا  یلع  نایبصلا  لافطالا و  نیب  ثودحلا  ۀصاخلا  ضارمالا  نم  سفور  طارقبا و  هرکذ  ام  دیدعت  یف  أ -

. کلذ جالع  ۀفعسلاب و  فرعت  نایبصلا و  سوؤر  یف  ضرعت  یتلا  حورقلا  یف  ب -
. اهجالع ۀیلسعلا و  یمست  نایبصلا  سوؤر  یف  ضرعت  یتلا  حورقلا  یف  ج -

. اهجالع ۀینبتلا و  یمست  یتلا  حورقلا  یف  د -
. هتاوادم لفطلا و  غامدل  ضراعلا  مرولا  یف  ه -

. هتاوادم ساطعلا و  هل  لاقی  نایبصلل و  ضرعی  يذلا  ءادلا  یف  و -
. هتاوادم نایبصلل و  ضراعلا  رهسلا  یف  ز -

. هتاوادم نایبصلل و  ضراعلا  عزفتلا  یف  ح -
. هل ۀلعافلا  هبابسا  ۀیلکلا و  هعاونا  جنشتلا و  یف  ط -

. زازکلا یف  [ 49] سلاب نع  سلوف  هاکح  ام  سلوف و  سونیلاج و  هلاق  ام  رکذ  یف  ي -
. اهتاوادم نایبصلل و  ۀضراعلا  ۀتکسلا  یف  ای -

69 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. لافطالل ضراعلا  عادصلا  یف  بی -

. نایبصلاب ثداحلا  عرصلا  جالع  یف  جی -
. کلذ نم  هبرج  ام  رکذ  یف  نایبصلا و  یلع  قلع  اذا  ۀیصاخب  عرصلا  نم  هعفن  یف  سونیلاج  هرکذ  ام  ایناوافلا و  یف  دی -

. هتیصاخب عرصلا  نم  عفنی  هنا  شئاشحلا  یف  هباتک  یف  سدیروقسید  رکذ  ام  تابثا  یف  ۀی -
. عرصلا نم  هتیصاخب  عفنی  امم  ءامدقلا  نم  ۀعامج  بتک  نم  هانجرختساف  هاندجو  ام  تابثا  یف  وی -

هتاوادم نایبصلا و  یف  ۀبوطرلا  ءالتمالا و  نم  نوکی  يذلا  جنشتلا  یف  زی -
. کلذ جالع  ةداح و  تایمح  طرفم و  سبی  نع  نایبصلا  لافطالاب و  ثداحلا  جنشتلا  یف  حی -

. هتاوادم لافطالا و  نیعأل  نایبصلل  ضراعلا  دمرلا  یف  - 
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. هتاوادم یبصلا و  نیع  یف  ضراعلا  ضایبلا  یف  ك -
. هنم زازتحالا  هتاوادم و  نایبصلا و  نیعا  یف  لوحلا  اک -
. اهجالع نایبصلا و  ناذا  یف  ۀضراعلا  ۀبوطرلا  یف  بک -
. اهتاوادم یبصلا و  ینذا  یف  ۀضراعلا  ماروالا  یف  جک -

. اهتاوادم نایبصلا و  ناذآ  یف  ۀضراعلا  حورقلا  یف  دک -
. هتاوادم نایبصلا و  ناذا  یف  تبانلا  محللا  یف  ۀک -

. هتاوادم ناذالا و  یف  نئاکلا  دودلا  یف  وک -
70 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

. هتاوادم مهفانا و  یف  کلذ  نم  قحی  ام  فافج  و  [ 50] طاخملا ةرثک  قیرلا و  نالیس  نم  لافطالل  ضرعی  امیف  زک -
. هجالع نایبصلاب و  ثداحلا  فاعرلا  یف  حک -

. هتاوادم لفطلل و  ضراعلا  ماکزلا  یف  طک -
. هجالع لافطالا و  نایبصلل و  ضراعلا  عالقلا  یف  ل -

. هجالع نایبصلل و  ضراعلا  ۀثللا  صیصم  یف  ال -
. کلذ جالع  نانسالا و  تابن  دنع  لافطالل  ضرعت  یتلا  عاجوالا  یف  بل -

. نایبصلل ۀضراعلا  قلحلا  ماروا  یف  جل -
. قیناوخ ۀحبذ و  ةامسملا  نایبصلا  قولح  یف  ضرعت  یتلا  ماروالا  یف  دل -

. سونیلاج مالک  نم  ةافقلا  ةزرخ  لوخد  یف  ۀل -
. هعلب اذا  یبصلا  قلح  یف  بشنی  امم  هریغ  مظعلا و  جارخا  یف  ول -

. هجالع نایبصلل و  ضراعلا  لاعسلا  یف  زل -
. هجالع نایبصلل و  ضراعلا  سفنتلا  ءوس  وبرلا و  یف  حل -

. هتاوادم نایبصلل و  ضراعلا  ءیقلا  یف  طل -

. هتاوادم نایبصلل و  ضراعلا  شطعلا  یف  م -
. هتاوادم لافطالل و  ضراعلا  لوبلا  رسع  یف  ام -

. هتاوادم نایبصلا و  لافطالل و  ضراعلا  ۀناثملا  مرو  یف  بم -
. نایبصلل ۀضراعلا  ۀناثملا  ماروا  جالع  یف  جم -

. کلذ جالع  شارفلا و  یف  لوبی  نمیف  دم -
. کلذ جالع  نایبصلا و  ءاعما  یف  دلوتت  یتلا  تایحلا  دودلا و  بورض  یف  ۀم -

71 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
[51 .] هجالع نایبصلل و  ضراعلا  صغملا  بورض  یف  وم -

ص71 مهتحص ؛  ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. نایبصلل ضراعلا  فالتخالا  یف  - 

. کلذ جالع  لاقتعالا و  رصحلا و  نم  لافطالل  ضرعی  امیف  حم -
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. کلذ جالع  یبصلا و  ةدعقم  جورخ  یف  طم -
. کلذ جالع  اهوتن و  یبصلا و  ةرس  جورخ  یف  ن -

. کلذ جالع  مهب و  یه  نودلوی و  وا  مهدالو  دنع  لافطالل  ضرعت  یتلا  حورقلا  روثبلا و  یف  ان -
. کلذ جالع  رثبلا و  ۀبطرلا و  حورقلا  تاجارخلا و  ریزانخلا و  یف  بن -

. اهجالع نایبصلل و  ضرعت  یتلا  ءابوقلا  یف  دن -
. اهتاوادم ۀقلعتملا و  لیلاوثلا  یف  هن -

. کلذ جالع  ۀبوطرلا و  جحسلا و  نم  یبصلا  يذخف  یف  ضرعی  ام  رکذ  یف  ون -
. هجالع یبصلا و  جورخ  ةرثک  یف  زن -

. یلک لوقب  تایمحلا  نم  نایبصلل  ضرعی  ام  یف  خن -
. نایبصلا لافطالل و  ضرعت  یتلا  ضارمالا  اقیمحلا و  ۀبصحلا و  يردجلا و  دح  یف  طن -

. ماع لوقب  اقیمحلا  ۀبصحلا و  يردجلا و  یلع  ۀلادلا  ةرذنملا  تامالعلا  یف  س -
. ماع لوقب  اقیمحلا  ۀبصحلا و  يردجلا و  جالع  یف  اس -

. ردصلا مث  دسجلا  نیعلا و  نم  يردجلا  راثآب  بهذی  امیف  بس -
73 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

مهیف ضارمالا  نم  ضرعی  ام  ةاوادم  ۀنجالا و  لافطالا و  یلابحلا و  ریبدت  یف  یلوالا  ۀلاقملا 

ةراشا

دمحم نب  دمحا  هءامعن  هولع و  مادا  هءاقب و  هّللا  لاطا  لجالا  ریزولا  اندیـس  دبع  هفنـص  ۀلاقملا  هذـه  یف  هرکذـب  مدـقتی  نا  یغبنی  ام  رکذ  و 
. اباب نیسمخ  ۀعبس و  یلع  لمتشت  ۀلاقملا  ةذه  دمحا و  لاق  ببطتملا  يدلبلا 

75 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

مهریغ و ال ریبدتک  سیل  مهل  ضرعت  یتلا  ضارمالا  ةاوادـم  مهتحـص و  ظفح  مهتیبرت و  نایبصلا و  لافطالا و  ریبدـت  نا  یف  لوالا  بابلا 
: هاوس ةاوادمک  مهتاوادم 

مهلوقب نودیری  هیف و  فالخ  اذه ال  ةدالو  نیح  یلا  محرلا  یف  المح  ناسنالا  ماد  ام  انینج  مهلوقب  نودیری  نیلوالا  ۀفـسالفلا  ءابطالا و  نا 
ۀیناویحلا و هلاعفا  يوقت  ۀیذغالا و  مضه  یلع  ۀیعیبطلا  هلاعفا  يوقت  برـشی و  لکأی و  نا  یلا  محرلا و  یف  هنیوکت  أدـتبا  ذـنم  ناسنالا  لفط 

کلذ بابشلا و  نس  هغولب  نیح  یلا  هنوک و  ذنم  ناسنالا  یبص  مهلوقب  نودیری  قیقد و  [ 52] فالتخالا اذه  هیشم و  هتاکرح و  ۀیناسفنلا و 
یف نایبصلا  ینس  نم  رخاوالا  نینـسلا  عبـسلا  صخل  سونیلاج  نا  ریغ  اضیا  هیف  فالتخا  اذه  هرمع و  نم  ۀنـس  نیرـشع  يدحا و  مامتا  دنع 

باتک یف  طارقبا  لاق  امکف  الفط  نینجلا  مهتیمـست  اماف  لوصفلا  باتک  نم  ۀـثلاثلا  ۀـلاقملل  هریـسفت  یف  کلذ  رکذ  امک  نایتفلا  نسب  مسالا 
طارقبا لاق  امکف  الفط  دولوملا  مهتیمـست  ریثک و  اذه  لثم  مظع و  دق  اهلفط  ناک  نا  ۀصاخ  تطقـسا و  تدـصف  نا  لماحلا  ةأرملا  لوصفلا 

مهتیمـست یف  لمعتـسا  هناف  هلوق  مامت  یلا  نودـلوی و  نیح  راغـصلا  لافطالل  اما  ضارمالا  هذـه  ضرعتف  ناسنالا  یف  اماف  باـتکلا  اذـه  یف 
. ماحرالا یف  لمح  ۀنجا  مه  اهنم و  هلمعتسا  ام  ةدالولا  دعب  الافطا 

یف هضعب  یف  اموی و  نیعبرا  یف  نارحبلا  هضعب  یف  یتأی  ضارمالا  نم  نایبصلل  ضرعی  ام  رثکا  لاـق و  اـمکف  اـنایبص  لاـفطالا  ۀیمـست  اـما  و 
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تابنالا و تقو  یف  لحنی  ضارمالا و ال  نم  یقبت  ام  امأف  ۀناعلا  یف  رعشلا  تابن  اوفراش  اذا  هضعب  یف  نینـس و  عبـس  هضعب  یف  رهـشا و  ۀعبس 
. ریثک اذه  لثم  اذه  انباتک  یف  انلوق  ءانثأ  یف  یتأیس  لوطی و  نا  هنأش  نم  ثمطلا  نهنم  يرجی  ام  ثانالا  یف 

76 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
مهریغ و ال ریبدـتک  مهریبدـت  نوکی  نا  یغبنی  سیلف  ضرعی  ام  مهتاوادـم و  مهتحـص و  ظفح  مهتیبرت و  نایبصلا و  لاـفطالا و  ریبدـت  اـماف 

. اسح اسایق و  روهظلا  نیب  رمأف  نانسالا  يوذ  نم  مهاوس  ةاوادمک  مهتاوادم 
رومالل و مهدایتعا  ۀلقل  ۀیناسفنلا و  اهنم و  ۀـیعیبطلا  مهلاعفا  مهاوق و  یف  مهفعـضل  مهجازم و  یف  فالخلا  نم  مهـصخی  يذـلاف  سایقلا  اما 

یلع ةاوادملا  ریبدتلا و  هب  نوکی  امم  کلذ  ریغ  تاکرحلا و  ۀبرشالا و  ۀیذغالا و  مضه  نم  نووقی  مهنال ال  سارضالا و  نانسالا و  مهمدع 
. نانسالا يوذ  نم  مهریغ  هیلع  يوقی  ام 

نبل وه  يذلا  فطلالا  نم  اهیف  مهجردت  مهتیذغا و  مهریبدت و  یف  لافطالا  نم  هیلع  يرجی  امیف  لاحلا  نم  [ 8  ] هدهاشن يذلاف  سحلا  اما  و 
لفط و ءاطعا  یلع  ءارتجا  طق  ادحا  رن  مل  انا  نامزلا و  نم  لوط  بیترت و  جیردت و  یلع  هارجم  يرجی  ام  محللا و  وه  يذلا  ظلغالا  یلا  مالا 
نانسالا و يوذ  نم  مهریغ  نیلمکتسملا و  یف  لمعتـسی  ناک  امم  ائیـش  هیف  لمعتـسا  هدصف و ال  الهـسم و ال  هاقـس  اریثک و ال  ءاود  یبص  ال 
مهیف و ادرفم  اریبدت  مهل  ضرعت  یتلا  مهـضارما  ةاوادم  مهتحـص و  ظفح  مهتیبرت و  یف  نایبصلا  لافطالا و  ریبدـت  نوکی  نا  بجی  کلذـک 

مهفلا مهداـیتعا و  ۀـلق  مهاوق و  روصق  مهفعـضل و  مهیلع  لخدـی  ررـض  نم  هعم  نمؤی  مهروما و  نم  هب  نوـعفتنی  مهعئاـبطل  اـمئالم  اـصاخ 
هانیرج امم  هریغ  یلا  هتبرجت  تحـص  نومدـقتملا و  هرطـس  دـق  ام  هتعفنمب و  ۀـبرجتلا  هتحـصب و  سایقلا  دهـشی  امم  مهنم  ۀـجراخلا  رومالاب 

[. 53] مهعم انلمعتسا  مهدعب و 
77 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

: مهب یلابحلا  ریبدت  یف  مدقتلا  مهتحص  ظفح  نایبصلا و  لافطالا و  ریبدت  یف  اهغلبا  رومالا و  لضفا  نا  یف  یناثلا / بابلا 

ءیـشنی دـیزتی و  ماد  ام  رمثلا  نا  لبق  نم  رجـشلا  رامثب  هلاصتا  هلاـصفنا و  هئاذـتغا و  هدـلوت و  یف  طارقبا  لاـق  اـمک  ءیـش  هبـشا  نینجلا  نا 
مت اذا  یتح  بطرت  حتفنت و  عستت و  كاذ  ذا  هترس  هترسب و  محرلا  یف  قلعتم  هناب  لصتم  وهف  ربک  هؤشن و  مت  اذا  یتح  يوق  رجشلاب  هلاصتأف 

ةرجـشلا یف  هلمح  نوکی  رمثلا  نا  اـمک  تفج و  ترمـض و  هترـس و  تعقو  [ 54] محرلا یف  دودـحملا  هدـحو  هتیاـغ  همظع  یف  غلب  هؤشن و 
لبنا و هرمث  نوکی  هرمث  غولب  یلا  هریبدتب  یبصلا  هیلع  هب  وهف  هل  ءاوهلا  لابقتسا  هیقس و  یف  بجی  یغبنی و  ام  یلع  ربدملا  اهـضرا  ۀجولفملا 

. نزخ یتم  هملسا  ظفح و  یتم  نامزلا  یف  یقبا  يوقا و  نسحا و  و  [ 55] لمکا دوجا و 
فشقا و هرمث  نوکی  هریبدـتب  ینعملا  ریغ  هل  ءاوهلا  لابقتـسا  هیقـس و  یف  دـهعتملا  ریغ  اضرا  ةریابلا  ةرجـشلا  یف  هلمح  نوکی  يذـلا  رمثلا  و 

ریبدـتب ینعملا  نینجلا  لاح  نوکی  کلذـک  نزخ و  یتم  اداسف  اکاله و  عرـسا  ظفح و  یتم  ءاقب  لـقا  فعـضا و  صقنا و  سخا و  سبیا و 
نم کلذ  ریغ  یلا  ۀیسفنلا  ممهلا  مونلا و  ۀیودالا و  ۀبرشالا و  ۀیذغالا و  تاکرحلا و  نم  بجی  ام  لامعتـسا  اهتحـص و  ظفح  یف  هب  لماحلا 

ریبدـت ناک  یتم  هتدـم و  هئاقب و  لوط  هتروص و  نسح  هتوق و  هتدـش و  هتقلخ و  یف  هئاوتـسا  هلاـمجل و  هماـمت و  یف  اـهیف  لـضافلا  ریبدـتلا 
. ارمع رصقا  ءاقب و  لقا  ةوق و  فعضا  ۀقلخ و  أدرا  فصقا و  صقنا و  نوکی  هنا  یف  دضلاب  رمالا  ناک  کلذ  دضب  هلمح  لاح  یف  هب  لماحلا 

78 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
دلو اذاف  هترـسب  يذتغی  وه  اهئاذغ و  نم  هؤاذغ  همأ و  تآلا  نینجلا  ماوق  یف  ببـسلا  ۀنجالا  باتک  نم  ۀـثلاثلا  ۀـلاقملا  یف  طارقبا  لاق  دـق  و 

يذتغیف دلوی  نا  لبق  اماف  هیفب  ۀبرـشالا  برـشی  ۀمعطالاب و  مث  نبللاب  يذتغی  هنکل  دـلوی  نا  لبق  نم  يذـتغی  ناک  يذـلا  لثم  هؤاذـغ  سیلف 
رثأ یلع  لاق  مث  ءاذتغالا  یلع  هثعبت  یتلا  یه  هندب و  یف  هءاذغ  عزوت  يذلا  هتعیبطب  يذتغی  امناف  يذتغا  دلو و  اذاف  همأ  [ 9  ] ءاذغ نم  هترسب 

تتبث تیوق و  تدتما و  اذاف  ضرالا  [ 56] یف دمت  قورعلا  هذه  اهنم و  يذـتغی  ضرالا  یف  اقورع  رجـشلا  ناصغا  نم  نصغ  لکل  نا  کلذ 
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نم قاروا  دعب  لاق  مث  هدـعب . ام  لصفلا و  اذـه  مامت  یلا  رذـبلا  هل  متی  لمکی و  سرغلا و  عرزلا و  رمثی  ذـئنیحف  ضرالا  نم  ءاذـغلا  تبذـج 
نم میقـسلا  حیحـصلا و  نینجلا  نوکی  امنا  محرلا و  یف  ومنی  هما و  نم  يذتغی  اضیا  نینجلا  کلذک  ضرالا  نم  ءاذـغلا  بذـتجت  نا  کلذ 

ریبدـتب مدـقتملا  مهریبدـت  لافطالا و  ۀـیبرت  یف  ریبدـتلا  قفوا  رومالا و  لضفا  نم  ناف  کلذـک  کلذ  ناـک  اذا  اهمقـس و  وا  همأ  ۀحـص  لـبق 
[57 .] نهنادبا نع  ضارمالا  ۀلازا  نهتحص و  ظفح  نهب و  یلابحلا 

نهیف کلسی  نا  بجی  کلذک  نهریغ و  ریبدتک  نوک  سیل  نهل  ضرعی  ام  ةاوادم  نهتحـص و  ظفح  یف  یلابحلا  ریبدت  نا  یف  ثلاثلا / بابلا 
: نهتنجا یلع  وا  نهیلع  لخدی  ررض  نم  هضعب  نمؤی  ادرفم »  » اصاخ اقیرط 

لماحلا نا  کلذ  سانلا و  عیمج  نم  نهریغ  ریبدت  یف  لاحلاک  سیل  نهضارما  ۀلازإ  نهتحص و  ظفح  یف  نهریبدت  ناک  امل  یلابحلا  نا  الا 
ادـج نیجایهم  طلخلا  مدـلا و  کلذ  نوکی  نا  الا  اهغارفتـسا  نکمی  مل  اهندـب  یف  طالخالا  تداز  یتم  اهدـصف و  نکمی  مل  اهمد  رثک  یتم 

نکی مل  نیرطخ  نیرضحم  نیقهرم  نیجایهم  ریغ  اناک  نا  امهکرت و  یف  رطخلا  ةدش  امهمظعب و  [ 58] نارضحی ةوقلا و  ناقهری 
79 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

لوصفلا باتک  نم  ۀعبارلا  ۀلاقملا  یف  طارقبا  لاق  امک  رذح  قوتب و  ناک  امهـضعب  یف  انکمم  کلذ  ناک  نا  تاقوالا و  رئاس  یف  امهجارخا 
و لقا . کلذ  یلع  مدقتلا  نوکی  رهـشا و  ۀعبرا  نینجلا  یلع  یتأی  ذنم  ۀجیهم  اهندب  یف  طالخالا  تناک  اذا  ءاودـلا  لماحلا  یقـست  نا  یغبنی 

ناک نا  ۀصاخ  تطقـسا و  تدصف  نا  لماحلا  ةأرملا  هنم  ۀسماخلا  یف  لاق  هیلع و  یقوتی  نا  یغبنیف  هنم  ربکا  وا  کلذ  نم  رغـصا  ناک  ام  اما 
اهنینج لجا  نم  اهیف  ریبدـتلا  ۀـموادملا و  نم  بجی  ام  لامعتـسا  ناکمالا و  ۀـلق  نم  کلذـک  لماحلا  یف  رمـالا  ناـک  اذا  مظع و  دـق  اـهلفط 

ضارمالا لازا  اهتحـص و  ظفح  امیف  اهل  ریبدتلا  نوکی  نا  یغبنی  کلذک  رومالا و  هوجولا و  عیمج  یف  اهریغ  ریبدـتک  نوکی  سیل  اهریبدـتف 
. درفم میقتسم  بیترت  صاخ و  قیرط  اهتاوادم  اهریبدت و  یف  اهلمعتسی  نا  اهیف  یقوتلا  رذحلا و  نم  ۀیاغ  ۀیانعب و  اهل  ۀضراعلا 

عم نوکی  نا  یغبنی  مهتاوادم  نایبصلا و  لافطالا و  یلابحلا و  یف  لمعتست  یتلا  ۀیودالا  ۀبرشالا و  ۀیذغالاب و  ریبدتلا  نا  یف  عبارلا / بابلا 
: اهلامعتسا یف  ررض  هنا ال  اهحاجن و  اهتحصب و  ۀبرجتلا  تدهش  دق  امم  اهل  سایقلا  باجیا 

مهل ۀحصلا  موزل  مهتمالـس و  مهظفح و  یلع  ناعا  ام  مهـضارما و  نم  مهتاوادم  نایبصلا و  لافطالا و  یلابحلا و  ریبدت  یف  رمالا  ناک  اذا  و 
یف لمعتسی  ام  نوکی  نأ  یغبنی  دقف  مهسفنأ  یف  مهلاوحا  هبجوت  يذلا  طارقبا و  لاق  امک  مهیلع  رذحلا  یقوتلا و  نم  نوکی  نا  [ 10  ] یغبنی
دق امم  مهیف  هلامعتـسا  سایقلا ال  باجیا  عم  مهیف  لمعتـسی  اـم  عیمج  ۀـیودالا و  ۀبرـشالا و  ۀـیذغالاب و  ریبدـتلا  نم  مهتاوادـم  مهریبدـت و 

همسر ام  بسحب  رظح و  هلامعتسا  یف  ررض و ال  هنم  مهیلع  سیل  هنا  مهتاوادم و  یف  هتحـصل  مهل و  هتقفاوم  مهیف و  هحجنب  ۀبرجتلا  تدهش 
اعفان هاندـجوف  ارارم  نحن  هانبرج  ام  نیرخأتملا و  نم  ۀـقثلا  رظنلا و  يوذ  نیلوالا و  ۀفـسالفلا  ءاـبطالا و  نم  نیمدـقتملا  لـضافا  کـلذ  نم 

نمالا و ۀحصلا و  حجنلاب و  ۀبرجتلا  سایقلا و  هل  دهش  دق  ام  ضرم  ةاوادم  هتحص و  ظفح  یف  نمآ  غلبا و ال  قفوا و ال  ءیـش  هناف ال  احجنم 
لافطالا یلابحلا و  یف  فیکف  سانلا  نم  نیلمکتسملا  نم  اذه  ۀمالسلا 
80 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ریبدت وا  ۀیودا  وا  بارش  وا  ءاذغ  نم  اذه  یباتک  یف  هلمعتسم  انا  ام  عیمج  یف  دصاق  یناف  لاق  کلذل  لاعفالا و  يوقلا و  یفیعـضلا  راغـصلا 
[59 .] قیفوتلا هللااب  ۀب و  قثو  برج و  دق  امم  کلذ  عم  نوکی  هل و  سایقلا  نوکی  نا 

: دلولا بلط  یف  اهیلع  رایتخالا  عقی  نا  بجی  یتلا  یه  لبحلا و  لبقت  یتلا  ةارملا  ۀفص  یف  سماخلا / بابلا 

عقی نا  دلولل  عامجلا  دارا  نم  یلع  بجی  کلذل  ةدالولا و  لمحلا و  لوبق  یلا  عرـست  نم  نهنم  ندـلی و  نلبحی و ال  رقاوع ال  ءاسنلا  نم  نا 
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محرلاب ۀفطنلا  قلعتد  لبحلا  لوبق  دالوالا و  بلط  یلع  ۀنوعم  اهدشا  بابـسالا و  رثکا  نم  کلذ  ناک  ذا  نهریغ  نع  لزعی  نهیلع و  هرایتخا 
. نهتافص نم  هرکذنس  ام  نهقالخا و  نهتجزما و  كرظنب  لمحت  نمم ال  ءاسنلا  نم  لمحی  نم  لاح  كرابتعا  هیف و  اهتابث  و 

ادج ۀسبایلا  ۀفصقلاب  تسیل  اهمحر  یف  لاحلا  ۀلدتعم  اهجازم و  یف  ۀلدتعم  نوکت  نا  بجی  دالولا  لبحلل و  ریختت  نا  یغبنی  یتلا  ةأرملا  ناف 
نوکت ۀنـس و  نیعبرالا  مامت  یلا  ۀنـس و  ةرـشع  ۀسمخ  ءانبا  نم  نوکت  ادج و  فاطعالا  ۀـیخرتسم  ادـج و ال  ةرکذـم  ریغ  نوکت  هنیللاب  و ال 

اهنع و ال سبحی  ۀتاقوا و ال  یف  يرجی  اهثمط  نوکی  اهنطب و  اهرـصخ و  اعـساو  اهایحم  امـستبم  اههج  اعمتجم و  لقعلا  ۀلدتعم  رظنلا  ۀـلهس 
ۀسماخلا یف  طارقبا  هلاق  ام  نهتافص  نم  ۀتبلا و  ضرم  اهل  هیف  ضرعی  نا  داکت  محرلا ال  ۀمیلـس  ضارمالا  ۀلیلق  نوکت  و  اریثک . الیـس  لیـسی 

ذفنت روخبلا  ۀـحئار  تیار  ناف  اهتحت  رخب  مث  بایثب  اهطغف  ما ال  لبحت  له  ملعت  نا  تداراف  لبحت  ـال  ةأرملا  تناـک  اذا  لوصفلا  باـتک  نم 
مطبا غمـص  وه  غمـصلا و  اهتحت  رخب  ءابطالا  ضعب  لاق  اهلبق و  نم  لمحلا  رذعتی  سیل  هنا  ملعاف  اهمف  اهیرخنم و  یلا  لیطی  یتح  اهندـب  نم 

لمحت یهف  اهمف  یف  هقاذم  دجت  یتح  لبقلا  نم  هتحئار  تدعص  ناف 
81 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

هیلع [ 11  ] راـن هیف  ةرمجم  اـهتحت  لـعجا  بوثب و  اـهطغ  قیرلا و  یلع  یه  بوقثم و  یـسرک  یلع  ةأرملا  سلجا  رخآ  لاـق  و  [. 60] الف الا  و 
وا اهیرخنم  نم  جرخی  ناخدلا  کلذ  راخب  نا  تیأر  ناف  دوعلا  کسملاک و  ۀیبطلا  ۀیوقلا  ءایشالا  ضعب  وا  اطـسق  وا  [ 61] ینبت وا  سوردنس 

اذاـف ۀـلیل  هلمتحت  ۀـفوص و  یف  هلعجت  هقدـتف و  اـموث  وا  موث  قرو  ذـخأت  نا  اـهرماف  وا  لاـق  و  لـبحت . یهف  هتحئار  وأ  همعطب  سحت  وا  اـهمف 
. لبحت اهناف  اهمف  یف  موثلا  ۀحئار  تدجوف  تحبصا 

: رکذ دلو  هل  دلوی  نا  نمل  قفاوملا  ریبدتلا  یف  سداسلا / بابلا 

ةوق لجا  نم  يرسیلا و  ینمیلا و  لجا  نم  نوکی  ۀفـسالفلا  ءابطالا و  نم  امهریغ  سونیلاج و  طارقبا و  يار  یلع  یثنالا و  رکذلا و  دلوت  نا 
ینملا نم  ناک  امف  محرلا . نم  رسیالا  وا  نمیالا  بناجلا  یف  نینجلا  نوکت  لجا  نم  هضلغ و  هتقر و  هتدورب و  هترارح و  یف  هفعض  ینملا و 
هثاعبنا ناک  ام  ۀلاحم و  رکذ ال  هنم  دلوت  محرلا  نم  نمیالا  بناجلا  یلا  هبابـصنا  ایوق  ناک  ةأرملا و  لجرلا و  نم  ینمیلا  ۀیـصخلا  نم  اثعبنم 

ناک ام  ۀلاحم و  یثنالا ال  هنع  دلوت  محرلا  نم  رسیالا  بناجلا  یلا  هبابـصنا  ناک  افیعـض و  ناک  ةأرملا و  لجرلا و  نم  يرـسیلا  ۀیـصخلا  نم 
و لماک . يوق  رکذ  کلذ  نع  دـلوت  نییوق  ةأرملا  لجرلا و  ینم  نوکی  نا  قفتا  ناف  هیف  بلغالا  لاح  بسحب  هلاح  ناـک  کـلذ  یف  اـفلتخم 

کلذ نع  دـلوت  هترثکب  رخآلا  امهدـحا  بلغی  امهتیمک ال  یف  نییواستم  اناک  افیعـض و  ةأرملا  ینم  ایوق و  لـجرلا  ینم  ناـک  اـطلتخا و  یتم 
لضف نم  هعون  یف  رکذلا  صخی  ام  بسحب  ةأرملا  ینم  یلع  هترارح  لضف  لجرلا و  ینم  ةوقلف  ارکذ  هنوک  اما  الیلق ، ثانالا  هبشی  رکذ 

82 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
ةأرملا ینمل  لجرلا  ینم  بلغ  ناف  ةرارحلا . ۀـلق  یثنالا و  ینم  یف  نوکی  يذـلا  فعـضلاف  ثانالل  ههبـش  هفعـض و  اـما  یثنـالا و  یلع  ةوقلا 

ینم یلع  ةأرملا  ینم  بلغ  ناف  ةأرملا  ینم  فعـض  نم  هطلاخ  يذلا  ریکذـتلا  یف  لامکلا  ۀـیاهن  هل  سیل  يوق  رکذ  کلذ  نع  دـلوت  هترثکب 
هفعـض و ناک  محرلا  نم  رـسیالا  بناجلا  یف  هدلوت  ناک  ناف  ثانالا  هبـش  هیف  بلغی  وخر  فیـض  رکذ  اضیا  کلذ  نع  دلوت  هترثکب  لجرلا 
کلذ و نم  رـسیالا  بناجلا  صخی  يذلل  ةرارحلا  ۀلق  جازملا و  درب  نم  رـسیالا  بناجلا  یف  هبـستکی  يذـلل  رثکا  هیف  ثانالا  هبـش  هتواخر و 

یف هبستکی  يذلل  لقا  ثانالا  هبـش  ةواخرلا و  فعـضلا و  نم  هیف  ام  ناک  محرلا  نم  نمیالا  بناجلا  یف  هنوکت  ناک  نا  لاحطلا و  نم  هبرقل 
افیعـض و اوخر  ةأرملا  ینم  ناک  نا  و  دـبکلل . هترواجمل  کلذ و  نم  نمیالا  بناجلا  صخی  يذـلا  دربلا  ۀـلق  ةرارحلا و  نم  نمیالا  بناجلا 

نا و  روکذلا . هبـشت  ۀیوق  یثنالا  تناک  ةأرملا  ینمل  هترثکب  بلغی  لجرلا  ینم  ناک  ناف  ۀلاحم  یثنا ال  کلذ  نع  دلوت  کلذـک  لجرلا  ینم 
یف اهنوکت  ناک  نا  يوقا و  تناک  نمیالا  بناجلا  یف  اهنیوکت  ناک  نا  ۀفیعـض و  یثنالا  تناک  لجرلا  ینمل  هترثکب  بلغی  ةأرملا  ینم  ناک 

ةأرملا و ینم  ناک  یتم  و  فعـضلا . نم  رـسیالا  بناـجلا  ةوقلا و  نم  [ 12  ] نمیالا بناجلا  صخی  ام  لجال  فعـضا  تناک  رـسیالا  بناجلا 
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بناجلا یف  هدـلوت  ناک  نا  هتـصاخب  هابا و  هبـشی  رکذ  کلذ  نع  دـلوت  ةأرملا  ینمل  هترثک  هتوق و  قوفی  لجرلا  ینم  ناـک  نییوق و  لـجرلا 
. محرلا نم  نمیالا 

ضعب و عم  ضعب  هبیکارت  ۀفاضا و  هتیصقتسا  اذا  ههابـشا  اذه و  ءابطالا و  نم  امهریغ  طارقبأ و  ءاضعالا و  عفانم  یف  سونیلاج  دقتعی  اذکه 
ببسلا ام  ابیجع و  ۀقلخلا  رارسا  نم  ارس  الیلج و  انسح  املع  هنم  تفرع  ثانالا  لئالد  نم  هیف  امم  رثکا  هیف  رکذلا  لئالد  [ 62] امنیب هیف  ریشی 

نم سیل  نا  باتکلا و  ۀـلاطا  نم  یتیـشخ  ول ال  کلذ و  ریغ  یلا  سانلا  یف  ثینختلا  ببـس  ام  تارکذـم و  ءاـسن  نیثنؤم و  لاـجر  نوک  یف 
ملعی اهنم و  نوکی  يذـلا  لوصالا  رکذا  یناف  هرکذ  نم  اولخ  باتکلا  نوکی  نا  ول ال  عمجا و  هیف  تملکتل  هیف  هل  تدـصق  امم  یـضرغ و ال 

نوکیل ملعب و 
83 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

نم ضماغلا  رومالا و  نم  دـیعبلا  هتحیرق  هئاکذ و  ةدوج  هتنطف و  لضفب  حـملت  نم  مهفلل و  اراکذـت  ملاـعلل و  اـهنیب  عاـنقالا  نم  اـهیف  اـم  عم 
[. 63] مهریغ نود  مهفاصوا  هذه  نم  عم  یباطخف  هتلعف  هتیصقتسا و  هتحرش و  یناسع  ول  نم  عیمج  هب  یتا  ام  ملعی  مولعلا و 

رکذلا و نوکی  هفعـض  ینملا و  ةوق  نم  اضیا  لجرلا  ینم  کلذـک  افیعـض و  ناک  امبر  ایوق و  ةأرملا  ینم  ناک  امبر  ۀـنجالا  یف  طارقبا  لاق 
دق بیبطلا و  عفنی  امم  فرعتلا  نا  کلذ  نم  دیعب  ریغ  یلع  لاق  مث  یثنا  دـلو  افیعـض  ناک  اذا  ارکذ و  دـلو  ایوق  ناک  اذا  لجرلا  ینم  یثنالا .

ندلی نم  ءاسنلا  نم  يرن  دق  انال  ثانا  روکذ و  نم  نادلوی  ام  رظنی  اهینم و  لاح  فرعی  ةأرملا و  ةأرملا  لجرلا و  لجرلا  فرعی  نا  هل  یغبنی 
ثانا هتأرما  نم  هل  دلوی  نم  مهنم  لاجرلا  کلذک  اروکذ و  ندلو  مهریغ  نجوزت  نهجاوزأ و  نقراف  املف  روکذـلا  نود  اثانإ  نهجاوزأ  نم 
نوکی دـق  لاق  و  اثانا . اهنم  دـلو  اهریغ  فرع  اذاف  روکذ  هتأرما  نم  هل  دـلوی  نم  مهنم  روکذ و  هل  دـلو  يرخا  جورت  اذاف  رکذ  هل  دـلوی  و ال 
فعـض لبق  نم  اضیا  ناویحلا  عیمج  کلذـک  اضیا و  ةأرملا  ینم  لبق  نم  لجرلا و  ینم  لبق  نم  نیعومجم  ثانالا  روکذـلا و  نم  ناـماوتلا 

امنا عقو  ام  ثیح  ۀفیعـضلا  ینملا  ءایوقا و  اروکذ  هنم  نوکی  امنا  هیف  عقو  ام  ثیح  ةوقب  محرلا  یف  عقو  اذا  يوقلا  ینملا  نـال  هتوق  اـمهینم و 
يذـلا نینجلا  نا  لاق  و  اثانا . هنم  نوکی  امم  افیعـض  ناک  ناف  روکذ  ۀـثالث  وا  اناک  نینثا  هنم  دـلوتی  امم  ایوق  هلک  ینملا  ناک  ناف  اثانا  نوکی 
لفطلا کلذـلف  ةراجحلا  نیحطلا و  ینعا  هنم  ینبی  ام  هبـشی  ینبملا  نا  امک  هنم و  نوکی  يذـلا  [ 64] ینبملاک هلبق  انفـصو  ام  لثم  نم  نوکی 

ینم نم  رثکا  لجرلا  ینم  ناک  اذا  ارارطـضا و  [ 13  ] ینملا یف  نوکی  امک  فعـضلا  ةوقلا و  نم  هیف  ینملا و  ینعأ  هنم  دـلوتی  ام  هبـشی  اضیا 
ثعبنملا ینملا  نا  رخآ  عضوم  یف  لاق  هما و  لفطلا  هبشا  لجرلا  ینم  نم  رثکا  ةأرملا  ینم  ناک  اذا  هابا و  لفطلا  هبشا  ةأرملا 

84 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
نا ینملا  اذـه  ناف  يرـسیلا  نم  رخالاب  ینمیلا و  نم  امهدـحا  یف  اثعبنم  ناک  ام  ارکذ و  دـلوی  یثنالا  نم  وا  رکذـلا  نم  ینمیلا  ۀیـصخلا  نم 

بکس امهدحا  نال  اهیبال  اهجازم  یف  هبـشت  یثنا  دلو  رـسیالا  بناجلا  یف  طقـس  ناف  همأل  هجازم  هبـشی  ارکذ  دلو  نمیالا  بناجلا  یف  طقس 
عفانم باتک  یف  اهحرش  اهصیخلت و  یناعملا و  هذه  نیبت  یف  سونیلاج  بنطا  دق  يرسیلا و  ۀیـصخلا  نم  رخالا  ینمیلا و  ۀیـصخلا  نم  ینملا 

. باتکلا هب  لاطل  هراضحا  انمر  ول  امب  ءاضعالا 
بتکلا نم  هریغ  لوصفلا و  باتک  یف  هنم  رـسیالا  بناجلا  یف  یثنالا  دـلوت  نمیالا و  بناجلا  یف  روکذـلا  دـلوت  نم  طارقبأ  هرکذ  اـم  اـماف 
ناویحلا باتک  یف  اضیا  [ 65] سیلاطوطسرا طارقبا و  لاق  امحل  رکذلا  دلوت  ناک  اذا  و  اهیف . هرکذب  قیلت  یتلا  باوبالا  یف  دعب  هرکذب  یتانف 

یف هطوقـس  نع  اهنم و  ینمیلا  ۀیـصخلا  نم  هثاعبنا  نع  ةأرملا و  لجرلا و  نم  هفعـض  ینملا و  ةوق  نع  نوکی  امنا  امهدـعب  نم  سونیلاـج  و 
نخس املک  لامعتساب  اذه  هتوق و  [ 66] ینم هیف و  ینملا  ۀیوقتب  مدـقتی  نا  رکذ  هل  دـلوی  نا  دارا  نم  یلع  بجیف  محرلا . یف  نمیالا  بناجلا 

نم لزنی  ام  نوکی  نا  ۀعماجملا  دنع  دمعتی  نا  کلذ  ریغ  ۀیودالا و  ۀبرـشالا و  ۀـیذغالاب و  ریبدـتلا  نم  هتبوطر  هدرب و  للق  هظلغ و  ینملا و 
نا دعب و  امیف  هظفل  یلع  هلوقب  یتأیس  عامجلا و  دنع  يرـسیلا  ۀیـصخلا  دشی  کلذ و  یف  حیـسم  راشا  دق  رثکا و  ینمیلا  ۀیـصخلا  نم  ینملا 

. محرلا نم  نمیالا  بناجلا  یلا  ینملا  لوزن  نوکیل  نمیالا  اهبنج  یلا  ۀلئام  ةأرملا  نوکت  نا  ۀعضابملا  دنع  هدامتعا  نوکی 
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عم مدـلا  داسفاف  محرلا  ینملا و  تآلا  نییثنـالا و  ۀیـصاخب  نخـسا و  اـملکب  نوکی  نا  یغبنیف  ۀـیودالا  ۀبرـشالا و  ۀـیذغالاب و  ریبدـتلا  اـما  و 
اظلغ ةوق و  ةرارحلا 

85 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
اعیرـس محرلا  یلا  ینملا  لوزن  نوکیل  اثح  ۀعرـس و  اضعالا ، هذه  یف  ۀـعفادلا  ۀـیعیبطلا  يوقلا  اعاستا و  احتفت و  اهیف  يراجلا  ینملا  قرط  و 
نخسا ام  لکب  ریبدتلا  ةدرابلا و  ۀیمغلبلا  طالخالا  ۀبطرلا و  لوضفلا  نم  ندبلا  ۀیقنتب  نوکی  اذه  اعطقتم و  ابطر  نوکی  الـصتم و ال  اکرادتم 

. ۀیودالا ۀبرشالا و  ۀیذغالا و  نم  محرلا  ینملا و  تآلا  نییثنالا و  ۀیصاخب  ندبلا و 
شحولا و رح  لـئایالا و  نـالزغلا و  موحل  خارفلا و  نأـضلا و  یلوحف  محللا  نم  اـما  اـهنم : هنولمعتـسی  اـم  نوـکی  نا  بجیف  ۀـیذغالا  اـما  و 
ام یلع  نارکذلا  دلوتی  ۀـصاخ  بنارالا  محل  یف  اهارجم  يرج  ام  رمنلا و  دـسالاک و  شحولا  موحل  عیمج  ریزارزلا و  نامـسلا و  ریفاصعلا و 

موحل [ 14  ] نم نوعنتمی  کـلذ و  نم  نکمی  اـم  بسح  روکذـلا  ناویحلا  عیمج  نم  نولکأـی  اـم  عیمج  نوـکی  نا  و  هیف . نومدـقتملا  هرکذ 
نکیل لفلفلا و  عنعنلا و  سفرکلا و  لدرخلاب و  الومعم  هنم  ۀظیلغلا  يرحبلا  حلاملا  کمـسلا  لکاب  سأب  و ال  ۀـتب . ناویحلا  عیمج  یف  ثانالا 

صمحلا و لصبلا و  ثارکلا و  ثبـشلاب و  ۀـلومعملا  تاجابدیفـسالا  نجنطملا و  جاـنورکلا و  يوشملا و  موحللا  عیمج  نم  هنولمعتـسی  اـم 
ذیذل هنم  دوسالا  ۀصاخب  صمحلا و  هنم و  رمحالا  ۀصاخب  ایبوللا و  زرالا و  ۀطنحلاب و  ةذختملا  سئارهلا  نومکلا و  لفلفلا و  ینیـصرادلا و 
نامرلا قامـسلا و  یلقابلا و  کشکلا و  سدـعلا و  لکا  نم  اوعنتمیل  لفلفلا  ینیـصرادلا و  سئارهلا  عم  لکؤی  ۀـیلا و  جاتحی  امیف  عفان  بیط 

ۀبرـشالا نم  ۀبطرلا و  ةدرابلا  ۀیذغالا  عیمج  نم  ۀضماحلا و  ۀـهکافلا  نم  ۀـضماحلا و  ناولالا  نم  ءیـش و  لک  نم  ۀـصاخ  ضماحلا  زملا و 
ةدـلوم هراض  هذـه  عیمج  ناف  خـیطبلا  عرقلا و  ۀـلجرلا و  ۀـلقب  سخلا و  رایخلا و  ءاثقلا و  نابجالا و  نابلالا و  و  [ 67] راضخلا نم  ةدراـبلا و 

سباـیلا و بطرلا و  موثلا  ثارکلا و  لـصبلا و  داـشرلا و  طرقلا و  ریجریجلا و  عنعنلا و  سفرکلا و  لوقبلا  نم  هنولکأـی  اـم  نکیل  ثاـنالل و 
. ناجنذابلا تفللا و  رزجلا و 

رادلا سفرکلا و  لیبجنزلا و  ینیصرادلا و  ایوارکلا و  نومکلا و  لباوتلا  نم  و 
86 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

. ةروکذلا دیلوت  یف  مهل  ناعفان  نولیهلا  سأرلا و  ثانالل و  ةدلوم  ۀئیدر  اهناف  ۀسبای  ۀبطر و ال  ةربزکلا و ال  مهل  [ 68] لفلف
بارش ۀیوافالاب و  ذختملا  لسعلا  بارش  نینـس و  ثالث  ناتنـس و  هیلع  زاج  ام  دوسالا و  یتوقایلا و  رمخلا و  نم  قیتعلا  نکیلف  مهبارـش  اماف 

یبرملا و جرتالا  ةولقملا و  ۀـطنحلا  ولقملا و  صمحلا  رمحالا و  بیبزلا  ربونـصلا و  بح  قتـسفلا و  ۀـسبایلا  ههکافلا  لاقبالا و  نم  سأرلا و 
ریغ ۀهکافلا  نم  ءیـش  لامعتـسا  مهل  بجوا  ام  امهب و  سأب  الف  ةوالحلا  دـیدشلا  بنعلا  جـضنلا و  غلابلا  نیتلا  اما  دوعلا و  ربنعلا و  شراوج 

. نیذه
وا دبزلا  وا  يرطلا  نمـسلا  قیقدـلا و  رمتلاب و  ةذـختملا  ةدیـصعلا  هنم  هنولمعتـسی  ام  عفنا  مهل و  راض  ءیـش  هیف  سیلف  هفانـصا  ولحلا و  اما  و 

. زوللا نهد  وا  جریسلا 
محاـمحلا و شوـجنزرملا و  سجرنلا و  ماـمتلا و  نکیلف  مهاـباحم  روفاـکلا و  نوـبرقی  ـال  دـنلا و  ربـنعلا و  دوـعلا و  نـکیلف  مهروـخب  اـماف 

نم اولقیل  نارفعزلاب و  ۀـلومعملا  خـلاخللا  کسملا و  ربنعلا و  لیثامت  ةوبنتـسدلا و  نومیللا و  جـنرانلا و  جرتالا و  نارفعزلا و  کـتجنرفلا و 
ءاـسنلا نلعفی  کلذـک  ةراـحلا و  ناـهدالاب  ریکاذـملا  یلکلا و  ۀـناثملا و  ۀـناعلا و  نهد  اومیدـیل  اولیطی و  ـالف  اولخد  اذا  ماـمحلا و  لوـخد 

یکطصملا و ینلا و  دوعلا  عم  یبرملا  شاوجلا  یبرملا و  جرتالا  یبرملا و  لیقاقـشالا  یبرملا و  لیجنزلا  تاودغلاب  اولمعتـسیل  نهماحراب و 
نللقیل هتردق و  هّللا و  ۀئیشمب  روکذلا  دیلوت  یلع  نیعم  ریبدتلا  اذه  نا  يرجملا و  اذه  يرج  ام  نوسنالا و  و  [ 15  ] جنایزارلا سفرکلا و  زرب 

. افعض نینجلا  ادرب و  ینملا  بسکی  هناف  جلثلاب  دربلا  دیدشلا  ءاملا  برش  نم 
87 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
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لکا و خبط و  اذا  فوللا  لصا  جنزروتلا و  عنعنلا و  رزب  مجلـسلا و  يوشملا و  يربلا  لصبلا  ةرجنالا و  رزبف  کلذ  یلع  ۀنیعملا  ۀـیودالا  اماف 
. هبشا ام  بلعثلا و  یصخ  طسقلا و 

نیعت یتلا  ءایشالا  محرلا و  ماروال  هرکذ  دنع  ۀعبرالا  ۀشانک  نم  ۀعبارلا  ۀلاقملا  یف  سویسابیرأ  لاق  کلذ  یف  [ 69] سویسابیرا هلاق  ام  رکذ 
لجرلا اهعماجیلف  ثلاثلا  مویلا  ناک  اذاف  نیموی  امهب  یلطی  اعیمج و  ناطلخی  ءارـضخلا و  ۀـبحلا  غمـص  زوالا و  محـش  ذـخؤی  نا  لبحلا  یلع 
ۀتلمتحا اذا  رکذلا  هل  لاقی  يذلا  بالبللا  رزب  نا  اومعز  دق  لاق و  مث  هفوص  ةروصب  بالبللا  ةراصع  لمحت  وا  یلاعت . هللا  ءاش  نا  لبحت  اهناف 

شئاشحلا و باتک  یف  [ 70] سدیروقـسید لاق  و  یثنأ . دلت  یثنالا  هل  لاقی  يذلا  بالبللا  رزب  تلمتحا  اذا  ارکذ و  دـلت  ضیحلا  دـعب  ةأرملا 
قاسلا و لصا  نم  هتبنم  اهنم  ابیرق  ضرالا و  یلع  طسبنم  قرو  هل  سخرا و  مهنم  رخذا و  سومیق  هیمـسی  نم  سانلا  نم  بـالبللا و  فصو 

فعاضم هلـصا  ۀـقدلا و  لوطلا و  یلا  هنا  الا  سویلبلا  هیبش  لصا  هل  لوطا و  اهنم و  قرا  هنا  ـالا  معاـنلا  نوتیزلا  قروب  هیبش  وه  قاـسلا و  نم 
یف لاقی  دقد  سویلبلا  لکؤی  امک  هذه  لکأت  دـق  و  [ 72] ۀنـسح ةوخر  يرخالا  ۀئلتمم و  امهادحا  يرخالا  قوف  امهادحا  سونیود  [ 71] لثم

یتاوللا ءاسنلا  نا  اضیا  لاقی  و  [. 73] اتنب تدلو  رغـصالا  مسقلا  لکا  نا  رکذلل و  ادلوم  ناک  هنم  مظعالا  مسقلا  لجرلا  لکأ  هنا  لصالا  اذه 
لطبی امهنم  دحاو  لک  نا  عامجلا و  كرحتل  بیلح  نبلب  ابطر  اهنم  نوقسی  ایلاصم  اهل  لاقی  یتلا  دالبلاب 

88 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
شئاشحلا باتک  نم  ۀثلاثلا  ۀلاقملا  یف  سدیروقسید  ةرکذ  ام  اذه  ۀیلمر  عضاوم  ۀیرب و  عضاوم  یف  تبنی  هدعب و  نم  برش  اذا  هبحاص  لعف 

نم تبرش  اذا  ةأرملا  نا  ناویحلا  ءاضعا  عفانمب  مجرتملا  بابلا  یف  نویبارس  نب  انحوی  حالصا  ۀیناثلا  ۀخسنلا  روباس  يذابرقأ  یف  رکذ  امم  و 
. ارکذ ادلو  تقزر  هتلمحت  وا  بنرا  ۀیصخ 

رکذ هل  دـلوی  نا  لجرلا  دارا  اذا  هب  ءافخ  ام ال  یلع  قدـصلا  ۀـقثلا و  ملعلا و  لضفلا و  نم  ناک  حیـسم  لاق  کلذ و  یف  حیـسم  هلاق  ام  رکذ 
ۀعـضابملا نکتل  ۀیمحل و  ۀفطنلا  جرختل  ادیج  ادش  ریرح  وا  ۀـقیقر  ناتک  ۀـقرخب  اهدـشیف  عرذـلا  اهنم  یتلا  یه  يرـسیلا و  هاثنأ  یلا  دـمعیلف 

سیلاطوطسرا باتک  نم  ذخا  اذه  کلذ و  یف  حیسم  قدص  دق  برجم و  لصفلا  اذه  ناف  لامـشلا  یلی  تیب  یف  لامـشلا  بوبه  دنع  [ 16]
. ناویحلا یف 

حیر ثانالا و  دلوت  قفاوت  یتم  بونجلا  حیر  نا  ناویحلا  فالتخا  یف  سیلاطوطسرا  ۀفـسلفل  هراصتخا  یف  هباتک  یف  [ 74] سوالقیس لاق  و 
. روکذلا دلوت  لامشلا 

رزب ریجرج و  رزب  ۀلماک و  بنرا  ةرارم  ذخؤت  حیـسم  لاق  ناویحلا و  لیهـست  روکذلا و  دـلوت  یلع  نیعی  ةأرملا  هب  لمحتت  کلذ  لثمی  رخآ 
یف لمحی  لسعلاب و  نجعی  قحـسلاب و  ةرارملا  طلخت  لفلفلا و  روزب  قدت  ۀیقوا  دحاو  لک  نم  لفلف  بلعثلا و  ۀیـصخ  هل  لاقی  يذـلا  راقعلا 

. اضیا برجم  اذه  کلذ و  دعب  عضابی  ۀفوص و 
ءاسنلا نم  راتخی  نا  بجیف  اهنم  کلذ  فرعت  مل  ناف  روکذلا  دـیلوت  اهنم  فرع  دـق  نمم  ةأرملا  نوکت  نا  روکذـلا  دـیلوت  یلع  نیعی  امم  و 

نوکی نا  الئام و  ةرمسلا  یلا  اهنول  دعج و  دوسا  اهرعش  ظالغ و  ۀعساو  اهقورع  اهجازم و  ناک  نم 
89 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ۀنس نیعبرا  سمخ و  یلا  ۀنـس  نیرـشع  اهنـس  یف  تزواجت  دق  نمم  نکتل  جازملا و  راح  اعـساو  ةرـسلا  فیـشارشلا و  نود  ام  اهنم و  نطبلا 
. لیزه ریغ  ائلتمم  اهندب  نکیل  هرثکا و 

. الیمج انسح  هل  دلوی  يذلا  هدلو  نوکی  نا  دارا  نمل  قفاوملا  ریبدتلا  یف  عباسلا / بابلا 

طارقبا لاق  الیمج  ناک  نیلیمج  نینـسح  دولوملا  اوبا  ناک  اذا  هنا  کلذ  مهیوبا و  ۀـهج  نم  نوکی  مهتحالم  مهلامج و  دـالوالا و  نسح  نا 
همأ لفطلا  هبـشا  لجرلا  ینم  نم  رثکا  ةأرملا  ینم  ناک  اذا  هابا و  لفطلا  هبـشا  ةأرملا  ینم  نم  رثکا  لـجرلا  ینم  ناـک  اذا  ۀـنجالا  باـتک  یف 
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هبشی ناک  اذا  هنا  کلذ  نم  مزلی  هندب و  یف  بلغالا  هیف و  رثکالا  هبش  هیلع  بلغی  هنا  هنم و  دلوتی  امب  اهیبش  نوکی  نینجلا  نا  اذه  هلوقب  لدف 
. اشحو ناک  نیشحو  همأ  هوبا و  ناک  اذا  ۀلیمج و  ءانسح  تناک  هما  وا  انسح  هوبا  ناک  اذا  نوکی  نا  هما  وا  هابا 

اذه یلع  امیقس و  ۀمیقسلا  نم  احیحص و  ۀحیحصلا  نم  يرجی  اهلک و  ندبلا  ءاضعا  نم  لزنی  ینملا  نا  نادلبلا  ۀیوه و  الا  باتک  یف  لاق  و 
ۀیلآلا ءاضعالا  ءازجالا و  ۀهباشتملا  ءاضعالا  یعون  یف  نوکی  ضرملا  مقسلا و  نا  الا  انـسح  ۀنـسحلا  نم  احیبق و  ۀحیبقلا  نم  نوکی  سایقلا 

امم الوح  لوحلا  الهـش و  لهـشلا  اعلـص و  نودـلی  علـصلا  نا  اذـکه  لیعافالا  نا  لاق  هلاثم و  یلع  هنم  جراخلا  ینملا  ناک  هبیکرت  یف  ةدایز 
. سؤرلا لاوط  مههبش  سؤرلا  لاوط  ندلی  نا  الا  عنمی 

یلا هنم  جرخی  امب  اهیبش  نینجلا  نم  ءیـش  لک  نوکی  لصافم و  هیف  ولحی  محللا و  عم  دادزی  وبری و  هنأف  محللا  اما  ۀـنجالا  باتک  یف  لاـق  و 
. هدلوت هقلخ و  هبیکرت و  نینجلا و  نوکت  ۀیفیک  یف  طارقبا  هلاق  ام  هیف  رکذی  يذلا  بابلا  یف  دعب  امیف  هب  یتأی  امک  هلوق  مامت 

هب نم  نایمعلا و  نم  نایمعلا  ةریثک  ارارم  دلوتی  دق  هظفل و  اذه  ام  سیلاطوطسرا  ۀفـسلف  یف  سوالاقـس  باتک  نم  [ 17  ] ۀیناثلا ۀلاقملا  یف  و 
تامالع هب  نم  رثا و  وا  ۀماش 

90 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
نم مهدادجاب  دالوالا  نوهبـشی  ام  اریثک  مهتابارق . نوهبـشی  مهدادجا و  مهءابا و  نوهبـشی  ءانبا  دـلوتی  ام  اریثک  اهلثم و  ۀـمالع  هب  نمم  رخا 

مهتاهما نوهبـشی  ثانالا  مهءابآ و  نوهبـشی  رثکالا  یف  ةروکذلا  لاق  ةریثک و  باقعا  دعب  مهدالوا  نوهبـشی  نیذلا  ۀشبحلاک  ةریثک  باقعا 
يذلل نهنم  هیلع  ردقی  نم  لمجا  کلذـل  لجرلا  هراتخی  ام  نوکی  نا  بجیف  لیمج  نسح  دـلو  هل  دـلوی  نا  ناسنالا  دارا  اذـکه و  ناک  اذاف 

دنع امهراکفا  تناک  اذا  هناف  ءایـشالا  روص  یف  ۀعـضابملا  دنع  نیدـلاولا  رکف  وه  رخآ و  ببـسب  هتـشحو  دولوملا و  نسح  نوکی  دـق  انیب و 
صاخـشا یف  امهراکفا  تناک  نا  الیمج و  عامجلا  کـلذ  نم  نوکتملا  لـفطلا  ناـک  ۀـلیمجلا  روصلا  ۀنـسحلا و  صاخـشالا  یف  ۀعـضابملا 

ۀعضابملا و تقو  اهنم  ۀشحولا  وا  ۀنـسحلا  صاخـشالل  امهتنیاعم  نم  نیدلاولا و  ةرکف  لجا  نم  کلذ  نوکی  دق  اشحو و  ناک  ۀشحو  ۀحیبق 
نا دارا  نم  یلع  بجی  کلذـک  اموی و  نیعبرا  هأطبا  اموی و  نیثالث  یلا  هرثکا  هلقا و  مایا  ۀعبـس  مامت  یلا  نوکی  کـلذ  ۀـقلخلا و  ماـمت  یلا 
اهیف روص  دـق  یتلا  ۀـلیمجلا  نکاسملا  یف  اهنکـسی  نا  لامجلا و  نسحلا و  تاذ  انلق  اـمک  ءاـسنلا  نم  ریختی  نا  لـیمج  نسح  دـلو  هل  دـلوی 

مدخلا و نم  اهیف  مهعم  نکـسی  مهریغ و  نود  سانلا  روص  نم  اهلـصافم  اهئاضعا و  یف  بسانتلا  ۀحیحـصلا  ۀحیلملا  ۀیهبلا  ۀنـسحلا  روصلاب 
لخدی نا  مهل  قلطی  ۀشحولا و ال  ۀحیبقلا  روصلا  یلا  رظنلا  نم  مهعنمی  الیمج و  انسح  ناک  نم  لهالا  نم  حلـص  نم  نایبصلا و  يراوجلا و 

نسح یف  ببـسلا  اذه  ناف  ءاضعالا  ۀقلخ  متتل  ۀعـضابملا  دعب  اهانرکذ  یتلا  مایالا  مامت  یلا  ةریثک و  ةدمب  ۀعـضابملا  لبق  اهنم  ءیـش  مهیلع 
نمم سانلا  نم  بیرغ  وأ  همع  وا  هلاخک  هلها  نم  بیرقلا  هبـشی  هما و  هابا و ال  هبـشی  ـال  مهـضعب  نا  یف  ساـنلا  هباـشت  اهتـشحو و  قلخلا و 

صاخـشالا عیمج  یف  نینجلا  ۀقلخ  مامت  یلا  ۀعـضابملا و  دنع  تلام  اذا  ةدلاولا  ۀـصاخب  نیدـلاولا و  راکفا  نال  کلذ  فرعی و  الوا  فرعی 
ءالوه و ریغ  بیرغ  ناسنا  وا  اهبیرق  وا  اهیخا  اهلعب و  اهما و  اهیباک و  اهدوت  اـهبحت و  اـهنال  اهقاتـشت  اهرکذـتت و  اـهنیاعت و  اهدـهاشت و  یتلا 

رظنلا نم  تعنم  اذاف  هتروصب  روصت  هب و  نینجلا  هبشت  هیلا  قایتشالا  رکفلا و  ۀمادا 
91 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

رکفلا تلاطا  اهیلا  تنمدا  اذاف  روصلا  وا  لیثامتلا  نم  وا  ناک . سانلا  نم  ۀـنتفلا  نسحلا  لـیمجلا  ترـضحا  اذا  هتیـسن و  شحولا  حـیبقلا  یلا 
هلیمج و هجولا  نسح  ناک  سانلا  عیمج  نم  اهثداحی  اهمدخی و  اهب و  رودی  نم  نوکی  نا  بجی  کلذـل  اهریغ و  نم  اهلابب  رطخی  مل  اهیف و 
[75] حیبق ۀقلخلا و  جمـس  لک  یلا  رظنلا  نم  عنمت  نا  سانلا و  ۀلثما  یلع  ۀنـسح  روصلا  ةریثک  اهنکـست  [ 18  ] یتلا رادـلا  تویبلا و  نوکت  نا 

 .. عجنأ غلبا و  ناک  مالا  بالا و  یف  لمعتسا  اذا  اذه  ءیش و  لک  نم  هجولا  وا  ةروصلا 
هجولا و نسحی  اهارجمب  يرج  ام  حافتلا و  لجرفـسلا و  لکا  یلع  لماحلا  ناـمدا  نا  ءاـبطالا  رکذ  دـقف  دولوملا  نسحت  یتلا  ۀـیذغالا  اـماف 

. نوللا یفصی 
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: هدعب هعم و  عامجلا و  لبق  ۀثالث  تاقوا  یف  نوکی  نا  لبحلا  یلع  ۀناعالا  محرلا و  یف  ۀفطنلا  تابثل  قفاوملا  ریبدتلا  نا  یف  نماثلا / بابلا 

ثکمی هنکل  جراخ  یلا  لسی  مل  عامجلا و  دنع  محرلا  لخاد  لجرلا  ینم  لزن  اذا  ۀنجالا  باتک  نم  یلوالا  ۀثلاثلا و  ۀـلاقملا  یف  طارقبا  لاق 
مت اـهانرکذ و  یتلا  بابـسالاب  محرلا  فوج  یف  ةأرملا  ینم  لـجرلا و  ینم  طـلتخل  محرلا  مضنا  نا  ةأرملا و  تقلع  همف  مضنی  محرلا و  یف 

ةأرملا لازنال  لجرلا  لازنا  ۀقفاوم  هیف و  اهرارقتـسا  ۀفطنلا و  لوبقل  هدادعا  محرلا و  جازم  حالـصاب  مدقتلا  کلذ  یلع  نیعی  يذـلا  لبحلا و 
کلذ ریبدت  امهجورخ و  عانتما  امهیلع و  هل  یتلا  هتلمجل و  امهلاصتا  هب و  امهقلعت  محرلا و  یف  امهتابث  امهطالتخا و  دـحاو و  تقو  یف  اعم 

هیف اهتبثی  محرلا و  یف  اهرقتسم  یلا  ۀفطنلا  لصوی  امب  نوکیف  اهسفن  ۀعـضابملا  اما  ۀفطنلا و  لوبقل  محرلا  دادعاب  نوکیف  همامت  یف  ۀلیحلا  و 
هلاـصتا و اـمهیلع و  محرلا  [ 76] یف یتلا  اعیمج و  امهرارقتـسا  امهطالتخا و  دـنع  ۀـقفاوملا  نم  کـلذ  یف  ةأرملا  لازنـال  اـهلوزن  ۀـقفاوم  و 

ۀعضابملا دعب  اما  امهیلع و  همامضنا  امهنود و  هقابطنا 
92 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

. غولبلا ۀیاهن  روصتلا و  مامت  ۀقلخلا و  لماکت  نیح  یلا  داسفلا  نم  امهظفحت  هنع و  جورخلا  نم  امهسرحت  هعم و  امهکسمت  اهتیهامبف و 

: لبحلا مامت  ۀفطنلا و  لوبقل  محرلا  دادعاب  مدقتلا  یف  عساتلا / بابلا 

لامعتـساب ءاودلا  دـصفلاب و  نهنادـبا  ۀـیقنتب  ءاسنلا  یلا  مدـقتی  ناب  نوکیف  لبحلا  مامت  کلذـل و  هتئیهت  ۀـفطنلا و  لوبقل  محرلا  دادـعا  اماف 
اهارجم يرج  ام  تاروخبلا و  ۀلمحتملا و  تاجورفلا  نقحلاب و  اهتیوقت  نهماحرا و  ۀیقنت  یلا  ندمعی  کلذ  دعب  تاشراوجلا و  نیجاعملا و 
محرلا یف  ۀفطنلا  تابث  لبحلا و  یلع  نیعی  اممف  مهرافسا  یف  مهبتک  یف  هورطـس  اهنم و  نومدقتملا  هرکذ  ام  بسح  دعب  امیف  هرکذنـس  امم 

. ءاودلا اذه 
ۀلقاق و رداشون و  تیتلم و  کسم و  رتسداب و  ۀبح  جنورد و  دابنرز و  ذخؤی  تطقـسا  تلبح  نا  لبحت و  یتلا ال  ةأرملل  عفان  شراوج  ۀـفص 

نجعت ۀیودالا و  هذه  قدت  امهرد  نیرشع  نزو  رکسلا  نم  مهارد و  ةرشع  نزو  لیبجنزلا  نم  مهرد و  نزو  دحاو  لک  نم  ریشابط  صفع و 
. عفان راح  ءامب  نیمهرد  نزو  کلذ  نم  برشی  ةوغرلا و  عوزنملا  لسعلا  نم  امهتنجع  امب 

ذخؤی حیحص  برجم  هنا  هفـصاو  معز  نلبحی و  ال  [ 19  ] یتاوللا ءاسنلا  لبحلا و  یلع  ۀناعالا  محرلا و  یف  ۀـفطنلا  تابث  یف  عفان  ءاود  ۀـفص 
جاجدلا و محـش  نم  ۀیقوا و  دحاو  لک  نم  ةدرقلا ، جذاسلا و  محـش  فصن و  مهارد و  ۀـثالث  نزو  دـحاو  لک  نم  کلملا  لیلکا  امامح و 
ۀـسبایلا و قدـت  ناتقعلم  نیدرانلا  نهد  نم  ناتیقوا و  دـحاو  لک  نم  يوشملا  ضیبلا  حـم  ضیبـالا و  عمـشلا  زعملا و  محـش  زوـالا و  محش 

ۀفوص یف  مهارد  ۀعبـس  نزو  ءاودـلا  اذـه  نم  لمحتلف  اهـضیح  نم  ةأرملا  ترهط  اذا  اغیلب و  انجع  نجعت  اعیمج و  طلخت  ۀـبطرلا و  بوذـت 
نیردانلا نهد  لدب  فصن و  مهارد و  ۀـثالث  نارفعز  نویبارـس  نبا  ۀخـسن  یف  و  کلذ . دـعب  عضابت  مث  مایا  ۀـثالث  اهکـسمت  ۀینوجنامـسا و 

. بیجع هنا  رکذ  زوالا و  محش  اهیف  رکذی  مل  ناسلب و  نهد  نامهرد 
93 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

زعملا و نمس  بطر و  افوز  لیا و  غامد  ذخؤی  [ 77] طاقـسالا نم  عفنی  محرلا و  یف  ۀفطنلا  تابث  لمحلا و  لوبق  یلع  نیعی  رخآ  ءاود  ۀفص 
نم لبنـسلا  یکطـصملا و  صفعلا و  نم  قاوا و  ۀثالث  نیدرانلا  نهد  نم  ۀیقوأ و  دحاو  لک  نم  کلملا  لیلکا  ۀلیاس و  ۀعیم  مطبلا و  کلع 

. لبحت اهناف  ۀعضابملا  دعب  يوادت  مث  ۀفوص  یف  اعیمج  طلخت  نهدلاب و  ۀبطرلا  بوذت  ۀسبایلا و  ۀیودالا  قدت  نیمهرد  نزو  دحاو  لک 
ءاسنلا لمتحت  ۀفوص  ۀفص  یف  رخآ  ناتیقوا . نیدرانلا  وا  لبنسلا  نهد  نم  ۀیقوا و  منغلا  وا  رقبلا  نمـس  ةدایزلا  نم  نویبارـس  نب  ۀخـسن  یف  و 

نزو جاعلا  ةراشن  نم  یقـست  مایا و  ۀثالث  ۀفوص  یف  هب  لمتحی  طلخی و  ءزج  دحاو  لک  نم  ةدعج  بنرا و  ۀخفنا  ذـخؤی  نلبحی / یتاوللا ال 
. اءزج یقن  لسع  ۀفوصلا  یف  داز  کلذ و  لثم  [ 78] نویبارس نبا  لاق  تلبح و  ارقاع  تناک  نا  اهناف  ۀیلاوتم  مایا  ۀثالث  لسع  ءامب و  نیمهرد 

مهتحص ظفح  نایبصلا و  لافطالا و  یلابحلا و  www.Ghaemiyeh.comریبدت  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 171زکرم  ۀحفص 48 

../../default.htm
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


نم مهارد و  ۀـعبرا  نم  ذـخؤی  راسیلا  لها  ةؤرملا و  یجحلا و  وذ  هلمعتـسی  بیبطلا  سوالقـس  یلا  بسنی  نلبحی  یتاوللا ال  ءاسنلل  عفان  رخا 
ۀلیطتـسم و افایـش  اهنم  ذـختی  ءامب و  نجعت  ۀـیودالا و  هذـه  قدـت  مهارد  ۀـثالث  نزو  دـحاو  لک  نم  غمـص  بنرالا و  رعب  نسوسلا و  لصا 

بقعی مث  نکما  نا  موی  لک  یف  ۀفوصلا  ریغت  هنا  ریغ  ۀیلاوتم  مایا  ۀعبس  ۀفوص  یف  لمتحی  لسعب و  نجعی  محرلا و  ءاقن  دعب  لبقلا  یف  لمحت 
عیمجلا و قحتـسی  کلذ و  قدی  ءزج  دـحاو  لک  نم  سبای  بادنـس  بنرالا و  رعـش  ناعـشبسرا و  ذـخؤی  نلبحی  یتاولل ال  رخا  ۀعـضابملا .

. ترهط اذا  ةأرملا  تحت  هب  رخبی  اصارقا و  صرقی  باذم و  عمشب  طلخی 
دعب هب  رخبتی  مث  نیدرانلا  نهدب  نجعیف  هتراشق  نم  ذخؤی  رـشقیف و  رـسع  نرق  ذخؤی  لبحلا  یلع  نیعی  لباوقلا  یلا  بسنی  رخآ  روخب  ۀفص 

ثمطلا نم  رهطلا 
94 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

[. 20  ] قلعت اهناف  هنم  راح  عضوملا  روخبلا و  بقعب  تعموج  ثلاثلا  وا  عبارلا  مویلا  یف  ناک  اذاف  مایا  ۀثالث  کلذ  لعفی 
ۀـصاخ و هنم  يدـنهلا  ینلا و  دوعلا  فانـصاب  تاروخبلا  بیطلا و  فانـصاب  محرلا  یف  اهرارقتـسا  ۀـفطنلا و  لوبق  لبحلا و  یلع  نیعی  دـق  و 

اهیف خبط  دق  یتلا  هایملاب  رخبتی  نا  کلذ و  يرجم  يرج  ام  کسملا و  ةدـم و  ربنعلا و  کسملا و  نارفعزلا و  کسملاب و  جردـملا  یلغملا 
هب رخبتی  اهئامب و  یجنتـسی  هذه و  خبطت  نأب  ساب  هبـشأ و ال  ام  موصیقلا و  لثم  محرلل  ۀیوقملا  ۀـیرطعلا  ۀـیودالا  بیطلا و  عاونا  ۀـیوافالا و 

. هتنوعم هللا و  ۀئیشمب  نلمحی  نهناف  ۀعضابملا  دعب  کلذ  نلعفا  اذاف 
. لکا اذا  ۀلصاو  برش  اذا  رزجلا  رزب  لبحلا  یلع  نیعی  دق  هنا  سویسابیرا  لاق  کلذ و  یف  سویسابیرا  لوقی 

وا ۀبلحلا  نهد  هب  یلط  اذا  حلـصی  دق  ۀفوصب و  لمتحا  اذا  ماظعلا  خـم  عم  ةاوخانلا  لبحلا  یلع  نیعت  دـق  اهب و  لمتحی  یتلا  ۀـیودالا  نم  اماف 
. لبحت اهناف  ۀلمتحت  یتح  ةأرملا  یلا  عفد  فساخلبلا و  نمس 

: هدعب عامجلا و  دنع  محرلا  یف  ۀفطنلا  تابث  لبحلا و  یلع  نیعملا  ریبدتلا  یف  رشاعلا / بابلا 

لجرلا و نوکی  نا  اهتلمج  لاصتا  نم  اهب  اهفاحتلا  اهیلع و  اهئاوتحا  هایا و  اهلوبق  محرلا و  یف  ۀـفطنلا  رارقتـسا  لـبحلا و  یلع  نیعی  يذـلا  و 
لازنا نم  بارطضالا  اهلعف و  یف  عفنی  یتح ال  هنادصقی  ام  مامتل  نیئابم  هنادیری  امل  نیمهف  ۀعضابملاب  دهعلا  يدیعب  عامجلا  تقو  یف  ةأرملا 

اریثک و ال اعوج  نیعئاج  اطرفم و ال  ءالتما  بارـشلا  ماعطلا و  نم  نیئلتمم  نینارکـس و ال  ریغ  اـهناکم  ریغ  یف  ۀـفطنلا  ءاـقلا  وا  هتقو  ریغ  یف 
نیذه یف  ۀعـضابملا  ناف  هئادتبا  دنع  وا  ثمطلا  نم  رهطلا  دعب  امهنم  کلذ  نوکی  ادـیدش و  ابعت  [ 79] ابعت دـق  نییع  بعتلا و ال  نم  نیلیلک 

هلتقب ۀفطنلا  نکمی  ارذن  الیلق  کلذ  ذا  لئاسلا  ءادتبا  نوکی  هفک و  وا  رهطلا  ءادتبا  ینعا  نیتقولا 
95 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

یف اما  هفک  وا  ثمطلا  ءادتبا  دنع  دلولا  دیری  نمل  عامجلا  نوکی  ناب  ءامدقلا  رما  ببـسلا  اذهل  هلتقل و  هئادتعاب  هبذتجی  هلبقی و  نا  هتارذن  و 
مدـلا و نم  جرخی  ام  عم  اهجرخی  ۀـفطنلا و  رـسعی  هنایرج  هبابـصنا و  هترثکل و  ثمطلا  نایرج  یف  اما  نوکی  محرلا  ناـف  نیتقولا  نیذـه  ریغ 

ۀفطنلا دجت  الف  اهمـضنم  ۀـعمتجم  قورعلا  هاوفا  ءاسلم و  ۀـیقن  هیف  نوکت  محرلا  ناف  ثمطلا  نم  ءاقنلا  رهطلا و  دـعب  اما  تابثلا و  نم  اهعنمی 
. اقلعتم

اـضافخا اهندب  رئاس  نم  ضفخا  اهـسأر  نوکی  نا  عامجلا و  دنع  ةأرملل  ۀبعادملا  لیطت  نا  محرلا  یف  ۀفطنلا  تابث  لبحلا و  یلع  نیعی  دق  و 
یف کلذ  فرعی  ةوهشلا و  اهکردت  یتح  ۀعماجملا  دنع  اهنارم  لاطی  نا  ابوصنم و  اهسار  نوکی  نا  ادیدش و  الیش  اهکروب  لاشی  نا  اریثک و 
یلع الجر  رـصت  عامجلا و  دـعب  اهیلجر  ةأرملا  طـسبت  نا  اـعم و  ةأرملا  لازنا  و  [ 21  ] لجرلا لازنا  قفتیل  لازنالا  دـمتعیل  مث  اهـسفن  اهینیع و 

تبثی و رقتـسی و  نا  ردـجا  ینملا  نال  کلذ  غلبا و  ناک  مونلا  لاط  اـملک  کـلذ و  یلع  ماـنت  نا  دوجـالا  كرحتت و  ـال  نکـست و  لـجر و 
طرفملا بضغل  کلذ  عم  یقوتی  ءودـه و  قفرب و  اهیـشم  نوکی  ةریثکلا و  ۀـکرحلا  یقتت  نا  یغبنیف  کلذ  دـعب  تماق  اذا  قلعی و  سبتحی و 
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نمؤی کلذک ال  نکمتم و  ریغ  فیعـض  یلوالا  مایالا  یف  محرلاب  ۀفطنلا  قلعت  ناف  ۀتغب  وا  ةأجف  اهیلع  دری  املک  دیدشلا و  بعتلا  دـیدشلا و 
ناف بارـشلا  ماعطلا و  نم  للقی  نا  بجی  دق  ۀتغب و  ناک  ام  ۀـصاخب  ةدـیدشلا و  بابـسالا  هذـه  لاثمال  جورخلا  عوقولا و  طوقـسلا و  اهیلع 

لصبلا و ثارکلا و  سمرتلا و  ربکاک و  ةرارم  وا  هفارح  اهیف  یتلا  ۀـیذغالا  ۀـمعطالا و  عیمج  نم  عنتمی  نا  قفاوم و  ریغ  ءـالتمالا  بیطرتلا و 
. اهارجم يرجی  ام  باذسلا و  لجفلا و 

دـشا نم  ناف  ۀصاخ  باذسلا  ایبوللا و  ثمطلا و  لوبلا و  ردـی  ام  عیمج  نم  اهوحن و  لیجنزلا و  لفلفلاک و  ۀـفارحلا  ةدـیدشلا  لباوتلا  نم  و 
. اهلامعتسا دنع  ینملا  لیسی  نا  نمؤی  الف  محرلا  مف  حتفت  هذه  ناف  سفرکلا  جنتوفلا و  ۀنجالا و  طوقس  ۀفطنلا و  طوقس  یف  اررض  ءایـشالا 

یف ندزیل  مامحلا و  لوخد  نم  للقیل  و 
96 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

نذخأی ام  هیفوتـسی  مویلا و ال  یف  ةریثک  ارارم  نهءاذـغ  نلعجیل  ءاذـغلا و  فیفخت  بیطلا و  نم  نلمعتـسی  امیف  نهمون و  نهبعل و  نهوهل و 
نهماسجا و رئاـس  نم  رثکاـب  نهنادـبا  لـفاسا  کـیرحت  نمف  ۀـلمجلاب  نیلجرلا و  کـیرحت  نم  نعنمیل  نینثـالا و  دـحاولا و  تقولا  یف  هنم 
نهلافـسا و نود  نهماسجا  یلاعا  نادیلا و  [ 80] ءودـه قفرب و  نهنم  کلذ  نکیل  اهتکرح و  نم  نهتاداع  هتفلأ  اـم  نهلاـمعا و  یف  نیرجیل 
هقوف و وا  ۀقلخلا  لامکتسا  یف  تاقیملا  وه  اموی و  نوعبرا  نهیلع  یـضمی  نا  یلا  رذحلا  یقوتلا و  نم  ۀیاغب  نهریبدت  نکیل  نیلجرلا و  نود 

ثانالا نال  اجـضن  دشا  هجوزل و  رثکا  ظلغا و  هنال  روصتلل  ۀباجا  عرـسا  رکذلا  هنم  ینملا  نخـسا و  یثنالا و  لبق  ینبتت  متت و  رکذلا  ءاضعا 
. اجضن لقا  دربا و  هنال  کلذ  ۀجوزل و  لقا  قرا و  یثنالا  هنم  قلخت  يذلا  ینملا  نال  دربا و  فعضا و 

نهریبدت یف  يرجی  نا  بجی  کلذل  هتوق و  هتدش و  هروصت و  نینجلا و  نوکی  هنکمت و  لبحلا و  قثت  نا  بجیف  اموی  نیعبرالا  دعب  نم  اماف 
ۀئیدرلا ضارعالا  ثودح  نم  عنمی  نهنادبا و  یف  طالخالا  لوضفلا و  دـلولا  هعم  لبقی  نهتجزما و  هب  نلدـعی  نهتنجا و  هب  نظفحی  ام  یلع 

. هعیمج یلع  یتأن  یتح  ائیشف  ائیش  دعب  امیف  کلذ  رکذن  نحن  نهب و 
یتف لجحلا و  خارف  حوهیطلا و  جیرارفلا و  جاجدلا و  موحلک  ةدعملا  مفل  ۀیوقم  یتفلل  ۀنکـسم  ءاذـغلا  ةدـیج  ۀـفیطل  نکتلف  نهتیذـغا  اماف 

نکیل قاسلا و  ءام  نامرلا و  مرـصحلا و  ءاـمب  اـخوبطم  وا  [ 22  ] ایوشم کلذ  نکیل  نـالمحلا و  يدـجلا و  فارطا  زعاـملا و  رفظ  نأـضلا و 
نم نهروخب  نهبیبط و  نکیل  اریسی و  ارادقم  هنم  لمعتسی  ام  نوکی  نینـس و  عبرا  وا  ثالث  هیلع  یـضم  دق  امم  ۀحئارلا  بیط  ایفاص  نهبارش 
ءام یف  دنلا و  ربنعلا و  کسملا و  لفنرقلا و  كالا و  ءام  درولا و  ءام  روفاکلا و  رسب  نارفعزلا و  کسملاب و  یلغملا  يدنهلا و  ینلا و  دوعلا 

ۀبیطلا ۀنسحلا  راهزالا  عیمج  مامنلا و  شوجنزرملا و  سجرنلا و  جسفنبلا و  سآلا و  ناحیرلا و  رفولینلا و  درولا و 
97 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ۀبرـشالا نم  کلذ  يرجم  يرج  ام  عنعنلا و  مرـصحلا و  نامرلا و  سابیرلا و  لجرفـسلا و  حافتلا و  ۀـهکافلا  نم  نهل و  ۀـعفان  اـهناف  ۀـحئارلا 
نیبـجنخلا و کـلذ  یلا  ۀـجاحلا  تعد  نا  تاـقوالا  ضعب  یف  نلمعتـسیل  بیبـطلا و  هب  رمأـی  لاـحلا و  هیحوی  اـم  بسحب  ۀـجذاس  ةـالحم و 
مضهلل و ۀـیوقم  یثغلا  محولا و  نهنع  ۀنکـسم  نهل و  ۀـعفان  درولا  صارقا  نوسنـالا و  جـنایزارلا و  رزب  نم  ریـسی  ینلا و  دوعلا  یکـصملا و 

. درولا صارقا  کلذک 
يذلا ندبلا  راغـص  نم  ذـخف  ةأرملا  لبحت  نا  تدرا  اذا  ایمی  دـیبا  یف  ۀـسداسلا  یف  طارقبا  لاق  کلذ  یف  طارقبا  هلاق  ام  رکذ  صارقا  ۀـفص 

مهقحساف نومک  ةربزک و  يرصم و  قروب  ذخ  ادج و  راح  وه  اهمعطا و  مث  ءیشلا  ضعب  ۀبهتلم  ران  یلع  هوشاف  اریثک  ائیـش  سولول  یمـسی 
. جرفلا یف  لمتحت  ۀجزرف  اهنم  ذختا  و 

نم ءیشب  ۀعضابملا  دنع  هرکذ  لجرلا  نهدی  نا  محرلا  یف  ۀفطنلا  تابث  لبحلا و  یلع  نیعی  امم  حیسم و  لاق  کلذ  یف  حیـسم  هلاق  ام  رکذ 
لعفی هدحو  کسملا  غلبا و  ناک  کسملا  نم  ءیـش  اهعم  ناک  نا  ۀطلتخم و  ةدرفم و  نیردانلا  وا  نابلا  نهد  وا  دوجالا  وه  ناسلبلا و  نهد 

. کلذ
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کلذک یه  اهجوز و  اهعـضابی  مث  ءاضیب  ۀیـشاحب  ینمیلا  اهلجر  دـشتف  هللا  نوعب  ۀـفطنلا  یقلت  لبحت و ال  نا  ةأرملا  تبحا  نا  حیـسم و  لاق 
زع هللا  نذاب  لبحت  رخنم  لک  یف  تارطق  ثالث  ةأرملا  يرخنم  یف  رطقی  قبنز و  نهدب  فاذتف  دهف  ةرارم  ذخؤت  لاق  و  هللا . نذاب  لبحت  اهناف 

. ناسلبلا نهد  نم  ءیشب  هرکذ  نهد  دق  اهعضابی  يذلا  نکیل  لاق و  لج و  و 

: لماحلا ةأرملا  لبحلا و  یلع  ۀلادلا  تامالعلا  یف  رشع / يداحلا  بابلا 

اهباصا ناف  لسعلا  ءاـم  مونلا  تدارا  اذا  اهقـساف  ـال  ما  لـماح  ةأرملا  لـه  ملعت  نا  تببحا  نا  لوصفلا  باـتک  نم  ۀـسماخلا  یف  طارقبا  لاـق 
اهنطب یف  صغم 

98 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
هذـه یف  لاق  امـضنم و  نوکی  لماحلا  ةأرملا  نم  محرلا  مف  نا  ۀـلاقملا  هذـه  یف  لاـق  لـماحب و  تسیلف  صغم  اهبـصی  مل  نا  لـماح و  یهف 

اهنا ملعاف  سفن  ثبخ  برک و  یثغ و  اهل  ضرع  نکل  یمح  ةریرعـشق و ال  اهب  ثدـحی  مل  هتاقوا و  یف  ةأرملا  ثمط  ءیجی  مل  اذا  ۀـلاقملا 
یف لاق  لوالا و  رهشلا  یف  اریسی  ائیـش  الا  ثمطلا  اهنم  ردحنی  مل  و  [ 23  ] تلبح اذا  ةأرملا  نا  ۀنجالا  باتک  نم  ۀیناثلا  یف  لاق  تقلع و  دـق 

لخاد لجرلا  ینم  لزن  اذا  کلذ  رثا  لاـق  لـجرلا و  ینم  نم  جرخت  لیـست و  اـهلک  لوضفلا  ناـف  لـبحت  ملف  ةأرملا  تعموج  اذا  هنم  یلوـالا 
ینم طـلتخا  محرلا  مف  مضنا  اذا  هیف و  مضنی  محرلا و  یف  ثکمی  هـنکل  جراـخ  یلا  ینملا  لیـسی  مـل  ةأرملا و  تـقلع  عاـمجلا  دـنع  مـحرلا 

تدلو تلمح و  دق  یتلا  ۀیرذلا  ةأرملا  کلذ  رثا  یلع  لاق  مث  لمحلا . مت  اهانرکذ و  یتلا  بابـسالاب  محرلا  فوج  یف  ةأرملا  ینم  لجرلا و 
هیف تلمح  يذـلا  موـیلا  اـهیلع  یفخی  ـال  تلمح و  دـق  اـهمحر  یف  یقب  اذا  هب  سحت  جراـخ و  یلا  ینملا  جرخی  مـل  اذا  مـلعت  ةریثـک  ارارم 

قبطنی کلذ و  دعب  محرلا  مف  یف  مضنی  نا  ینملا  نم  ائیش  اهنم  لیسی  نا  اهجوز  اهعماج  اذا  ةأرملا  نا  طارقبا  رکذ  ام  یلع  لمحلا  تامالعف 
هیلع ال محرلا  مامضنال  لازنالا  دعب  جرخ  اذا  هرکذ  نا  نم  کلذ  ملعی  دق  نطفلا  یکذلا  لجرلا  نا  وه  ائیش و  اذه  یف  لوقا  ادیدش و  اقابطنا 

نا کلذـب  لجرلا  سحا  یتم  بجی  کلذـک  لخاد و  یلا  هبذـجی  هکـسمی و  هیلع و  ضبقی  ائیـش  ناک  ةدـش و  رـسعب و  لب  ۀلوهـسب  نوکی 
ۀبوطرلا ینملا و ال  راثآ  نم  هیف  سیل  افاج  افشان  عامجلا  دعب  هرکذ  يار  اذا  کلذک  هنم و  تقلع  ةأرملا  نا  لمحلا و  نم  ءاجر  یلع  نوکی 

وا رهظلا  یلی  امم  نأشب  رارعـشقالا  نم  ءیـش  هبقعب  عامجلا و  دـعب  ةأرملا  سحت  نا  لمحلا  تاـمالع  نا  هنم و  تقلع  دـق  ةأرملا  نا  ملعی  نا 
نم عونلا  اذه  لاحلا و  اذه  الا  ینملا  سبح  یلع  ردقی  هنال ال  ضبقنی  تقولا و  کلذ  یف  هتاذ  یلا  بذـجنی  كرحتی و  محرلا  نم  ۀـکرحب 

. ۀکرحلاب باذجنالا  ضابقنالا و 
هب لدتسی  امم  ةدعملا و  یف  عجو  اهل  ضرعی  نم  نهنم  کلذ و  عم  لجرلا  اهبرقی  نا  یلع  يوقت  نم ال  ءاسنلا  نم  نا  لمحلا  تامالع  نم  و 

لماح ةأرملا  نا  یلع 
99 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

كانه نوکی  نا  ریغ  نم  قبطنم  محرلا  مف  فاج و  اهلبق  له  لبقلا و  یلا  ةرسلا  نود  امیف  عجوب  سحت  له  اهتلءاسمب  ۀلباقلا  رمؤت  نا  ما ال ،
. لمحلا یلع  الیلد  ناک  کلذک  رمالا  ناک  اذا  هناف  یضم  امیف  ناک  امم  اعمجت  اشمکت و  دشا  وه  له  ۀبالص و  مرو و ال 

نول ةرـضخلا و  یلا  ةأرملا  نول  ریغت  ردـصلا و  یف  یتلا  قورعلا  ةرفـص  طارقبا و  لاق  امک  هتاقوا  یف  ضیحلا  عاـطقنا  لـمحلا  لـئالد  نم  و 
داوسلا و هجولا  نول  یلع  بلغ  امبر  نینیعلا و  ضایب  رارفـصا  یـضم و  امیف  هیلع  اناک  ام  قوف  نییدـثلا  دـیزت  لـمحلا  لـئالد  نم  ثارکلا و 

هذهف موعطلا . فانصا  نم  نیطلا  لکا  ةوهـش  ۀحلاملا و  ۀضماحلا و  ۀئیدرلا و  معاطملا  ةوهـش  لماحلل  ضرع  امبر  فلک و  شمن و  هیف  رهظ 
ردقت ةأرملا ال  نا  کلذ  یف  اهاوقا  و  [ 81] اهنم عبرا  وا  ثالث  وا  اهرثکا  وا  اهلک  تعمتجا  اذا  حیحـص  لبحلا  نأب  لبقت  لدت و  اهلک  تامالع 

. مرو ۀبالص و ال  ملا و ال  ریغ  نع  ۀقابطنا  محرلا و  یف  مامضنا  لجرلا و  اهبرقی  نا 
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[: 82] هتقلخ هبیکرت و  هروصت و  نینجلا و  نوکت  ۀیفیک  یف  رشع - یناثلا  بابلا 

[24  ] دـحاولا ءاملاک  راص  اجزتما و  اطلتخا و  وا  محرلا  یف  ةأرملا  ینم  لجرلا و  ینم  ناـینملا  عمتجا  اذا  هتقلخ  هروصت و  نینجلا و  نوکت  و 
ءاملا ةدحاولا و  تاذـلاک  اراص  ضعب و  یلا  امهـضعب  لاحتـسا  اجزتما و  هیف و  اطلتخا  امهنود و  همف  قبطنا  امهیلع و  يوتحا  هیف و  رقتـسا  و 

بـصعلا ماظعلا و  یلا  ماظعلا  ۀنجالا  باتک  یف  طارقبا  لاق  امک  هبحاص  هلکـش و  ۀـسناجم و  ههبـش و  یلا  امهنم  ءیـش  لک  فاضنا  درفلا و 
امهترارحب امهالع  ءاضعالا و  عیمج  کلذک  بصعلا و  یلا 

100 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
ءاوهلا نم  محرلا  یف  ام  عامجلا و  ۀـکرح  ۀـکاحملاب و  ۀـضیرعلا  مداخلا  ۀـیزیرغلا و  ینملا  تالا  محرلا و  ةرارحب  اـمهب  امهـسبلا  ۀـیعیبطلا و 

یف یقلا  ءاوـهلا و  هرـشاب  اذا  مدا  نرفلا و  روـنتلا و  یف  یقلا  اذا  نیجعلا  قـلعب  اـهیبش  هرـسحی  هیقوـی و  هعمجی و  ۀـظفحی و  ةرـشق  بذـجملا 
[83 .] رانلا

باجحلا یه  ةرشقلا  هذه  ینملا و  یقوتل  طلغی  اهترارحب و  هیوشت  ةرشقلا و  هبشی  ائیـش  ینملا  نم  ۀیعیبطلا  ةرارحلا  لصفت  امنا  طارقبا  لاق  و 
نم ینملا  هبذـتجی  امب  هلماکتب  لماکتی  نینجلا و  ومنب  ظلغی و  دادزی و  لازی  مث ال  امهظفحی  نیینملا و  یقوتل  ۀـفطنلا  یلع  ولعی  يذـلا  لوالا 

ومنی و ظلغی و  هبستکی و  مدلا و  نول  یه  هلاوحا و  ریغتت  هرهوج و  یمنی  ضیحلا  مد  نم  هبذتجی  امناف  ضیحلا  مد  نم  هیلا  ردحنملا  ءیشلا 
هبجوی ام  کلذ و  نم  نومدـقتملا  هدـصر  ام  یلع  ةدودـحم و  مایا  ۀـمولعم و  تاقوا  یف  بیترت  جـیردت و  یلع  لاـح  یلا  لاـح  نم  لـقتنی 

. رمقلا سمشلا و  تاکرح  ماوقالا و  يوق  بسحب  هیف و  سایقلا 
اذا ضیحلا  مد  ریـسی  نم  هبذـتجی  ام  ۀـیعیبطلا و  ةرارحلاب  هضاختما  هکرحتل و  ادـبز  ینملا  ریـصی  محرلا  یف  طوقـس  هنم  سداسلا  مویلا  یفف 

کلذ دـعب  رخا  مایا  ۀـینامث  یف  رهاظ و  نیب  کلذ  امکف  طارقبا  لاق  امک  ادـبز  راص  ۀـکرح  ةرارح و  هیف  تضرع  اذا  ابطر  ءیـش  لک  ناـک 
هءاضعا دوعتت  رخا  اموی  رشع  ینثا  یف  اموی و  رشع  ینثا  یف  ریصی  ام  هنم  امحل و  ریصی  رخا  مایا  ۀعست  یف  کلذک  ریصی  ام  هنم  امد و  ریـصی 

. اموی نیرشع  ۀعبرا و  یف  هؤاطبا  ۀعست و  یف  اموی و  رشع  ۀینامث  یف  کلذک  ریصی  ام  هنم  هلصافم و  زیمتت  هقلخ و  نیبتت  و 
یتئام یف  دلوی  هرثکا و  موی  ۀـئام  یف  هنم  اموی و  نیعـست  یف  هنم  اموی و  نینامث  یف  هتکرح  نوکت  ام  هنم  اموی و  نیعبـس  مامت  یف  كرحتی  و 

نیتئام یف  هتدالو  نوکت  ام  هنم  مایا و  ةرشع  موی و 
101 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

روهـشلا نا  روهـشلا و  باسح  یلع  کلذ  ددـح  اذا  هرثکا  موی  ۀـئامثالث  یف  دـلوی  ام  هنم  اموی و  نیعبـس  نیتئاـم و  یف  هنم  اـموی و  نیعبرا  و 
نیعبرالا راودا  نم  اهتاکرح و  سمـشلا و  ریـسم  نم  ملعی  کلذ  نا  هل و  ۀـبجوملا  ۀحیحـصلا  للعلا  قیقحتلا و  یلع  اماف  اموی  نیثالث  نوکت 

. بیرقتلاب فصن  نیرشع و  ۀعست و  رهش  لک  بسحی  هنا  یلع  دعب و  امیف  کلذ  نیبتیس  امک 
ضیحلا مد  اهنم  يرجی  یتلا  قرعلا  مف  دنع  ۀیقلم  قرع  لصا و  هطـسو  نم  أشنی  عباسلا  مویلا  هنم  هیف و  ءابطالا  نم  ءامدقلا  لوق  وهف  اذه  اماف 

یقلت اـمک  هتقلخ  ماـمت  هروصت و  هوـمن و  هؤاذـتغا و  هب  نوـکیل  ضیحلا  مد  نم  هیلا  جاـتحی  اـم  هاوفـالا  کـلت  نم  بذـتجیل  محرلا  مف  یلا 
وه لصالا  اذهب  اهب و  [ 25  ] اهتقلخ لمکی  اهب و  ومنی  اهب و  يذتغیل  ضرالا  نم  ۀـبوطرلا  اهب  بذـتجت  اقرع  ضرالا  یف  ۀـسورغملا  سورغلا 

. ةرسلاب ةرسلا 
. یبرتی يوقی و  اهنم  هتدالو و  نیح  یلا  هنوکت و  ءادتبا  ذنم  سفنتی  اهیف  نینجلا  اهب  يذغتی 

يدـتبی یناثلا  رهـشلا  یف  دـعب و  امیف  نوکت  هتدالو  هءاضعا و  زیمت  هروصت و  اهیف  ناک  یتلا  ةدـملا  یفعـض  یف  نوکت  نینج  لـک  ۀـکرح  و 
هولعی ثلاثلا  رهـشلا  اذـه  یف  و  هللحت . هئاضعا و  رئاس  ولعی  دـلجلا و  هاشغتی  ثلاثلا  رهـشلا  یف  ناءاشغ و  رخا و  باجح  نینجلا  یلع  نوکتی 

نوکتلا ۀلبجلا و  ءادتبا  دنع  نوکی  اهدحاو  فوفلم  نینجلا  اهیف  یتلا  ۀمیشملا  یه  ۀثالثلا  ۀیشغالا  هذه  ثلاث و  باجح  رخا و  باجح  اضیا 
ءاشغلا اذه  اهئشن و  هئاضعا و  زیمت  نینجلا و  روصت  دنع  یناثلا  رهـشلا  یف  ثدحت  یتلا  تالـضفلا  نمف  یناثلا  یـضم و  امیف  کلذ  انیب  امک 
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. دلجلاب مسجلا  یشغت  دنع  ثلاثلا  رهشلا  یف  ثدحت  یتلا  تالضفلا  نع  نوکتی  ثلاثلا  لوالا و  یشغی 
بلقلا و یف  ضبن  هیف  دجوی  بصعلاک و  طویخب  هبـشی  یمحلا  مسجلا  یف  رهظی  ثلاثلا  عوبـسالا  دـعب  نم  نا  میکحلا  سیق  رید  رکذ  دـق  و 

مامت یلا  سأرلا و  فحق  مهسوؤر  یطاخم  قیافص  یف  راقفلا  مسر  هیف  رهظی  کلذ  دنع  هنا  لاق 
102 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

خملا و ردبتی  سأرلا  مظع  راقفلا و  ءادـتبا  عم  ۀـلیل و  نیعبرا  ۀـعبرا و  مامت  یلا  هرثکا و  کلذ  لمکی  الـصفم و  دـسجلا  رهظی  عیباسا  ۀـعبرا 
طبترت فتلی و  دـسجلا و  عیمج  یف  رـشتنت  دـبکلا و  بلقلا و  نم  داروالا  تانایرـشلا و  محللا و  نوکتی  کـلذ  دـنع  باـصعالا و  غامدـلا و 

عیمج مفلا و  فنالا و  نانیعلا و  زیمتت  قلخلا و  متی  ةروصلا و  لمکتف  دلجلا  کلذ  دعب  ام  ولعی  ضعب و  یلا  اضعب  عمتجت  لصتت و  ماظعلاب و 
. ةایحلا حور  هیف  يرجی  ءاضعالا و 

ةرارحلا نم  رعشلا  نوکت  ناب  نورقی  ۀفسالفلا  ءابطالا و  عیمج  ناف  مهنیعا  رافشا  مهبجاوح و  ۀنجالا و  سوؤر  یلع  تبنی  يذلا  رعشلا  اما  و 
امک الخلختم  انیخس  ناک  ام  الا  ءاضعالا  نم  [ 84] اهلبقی تاراخبلا ال  ناف  ۀسبایلا  ةراحلا  ۀظیلغلا  تاراخبلا  نم  امهنع  ؤشنی  ام  ۀـبوطرلا و  و 

ۀنجالل ۀـنوکملا  ۀـعیبطلا  تناک  امل  اهیف و  ةدرفم  اهب و ال  لوصح  اهل  نوکی  ـال  اـهلبقی و  مل  ارثکم  اززلتم  ابلـص  ناـک  اـم  اـماف  طارقبا  لاـق 
ءاضعالا یلا  ریـصت  امنا  تاراخبلا  کلت  تناک  هیلع و  اهعبط  یلاعت و  كرابت و  اهئراب  اـهقلخ  اـم  بسح  مهحلاـصم  مهب و  ۀـفراع  ۀـمیکح 

دشا سأرلا  ناک  امل  و  [. 85] اعم امهل  دوا  اهیف  هنم  وا  اهل  عفانم  هیف  نوکی  ام  یلا  اهیف  ۀیعیبطلا  اهتفرص  اهتناخس  اهلخلختی  اهل  لوبق  اهنم  یتلا 
نم هیلا  عفتری  ام  هنع  عفدـی  فیطل  نسح  کلذ  عم  هل  ومـسلا و  عافترالا و  اهبلطل  ادوعـص  هیلإ  ءیـش  عرـسا  تاراخبلا  الخلخت و  ءاـضعالا 
امنا دلجلا  یلا  تاراخبلا  کلت  رودت  ناک  هل و  للجملا  هب  طیحملا  دـلجلا  ریغ  هیلا  تاراخبلا  کلتب  عفدـی  ناکم  هل  سیل  تاراخبلا و  کلت 

هنع نوکتی  ماسملا  یف  تابث  كابترا و  اهل  ثدـحی  تاراـخبلا و  کـلت  ظـلغت  نا  بجو  ماـظعلا  نوؤش  یف  ذوفن  ثکم و  لوط  دـعب  نوکی 
. ۀنجالا سوؤر  قوف  رعشلا  نوکتی  [ 26  ] ببسلا اذهلف  رعشلا 

ۀلیلقلا تاراخبلا  نم  اهیلا  عفتری  ام  عفدت  اهلخلخت  اهمسج و  ۀفاطلب  نافجالا  نال  امهنیوکت  ناک  اذکهف  نیبجاحلا  رعش  نافجالا و  رعش  اماف 
یلا ۀقبطلا 

103 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
یشغملا دلجلا  یلا  راخبلا  نم  اهیلا  دری  ام  عفدت  اهلخلخت  اهسح و  ۀفاطلل  امهنیب  ام  نیبجاحلا و  ءاضعا  کلذک  اهیف و  رعشلا  تبنیف  رافـشالا 

رهشلا ذنم  وهف  رعـشلا  تابن  هیف  نوکی  نا  بجی  يذلا  تقولا  ۀنجالا و  نم  عضاوملا  هذه  یف  رعـشلا  تبنی  هجولا  اذهبف  رعـشلا  هیف  تبنیف  اهل 
دلوتی نا  نهیف  رحا  ةریخالا  رهشالا  ۀیناثلا  ۀثالثلا  یف  اماف  ةرارحلا  ۀلیلق  ءاملاک  ةوخر  ةدراب  لوالا  رهـشالا  ۀثالثلا  یف  ۀنجالا  نم  ۀعیبطلا  نال 

نا نهیف  رحا  ةریخالا  رهـشالا  ۀـثالثلا  یف  اوناک  نا  بطرا و  رحا و  کلذـل  مهعئاـبط  نوکتف  مهتجزما  یلع  بلغت  ةرارحلا  ناـف  رعـشلا  اـهیف 
. رعشلا اهیف  دلوتی 

ام عبارلا و  رهـشلا  لبق  محرلا  نم  نوزربی  نیذلا  ۀـنجالا  عیمج  نا  کلذ  و  [ 86] هتحـص یف  دهـشت  ۀبرجتلا  ناف  هل  سایقلا  باجیا  عم  اذه  و 
رهـشلا یف  مهنم  زربی  نم  مهنیعا و  رافـشا  یف  مهبجاوح و ال  یف  مهـسوؤر و ال  یف  ینبلا ال  رعـشلا  نم  ءیـش  مهیف  نوکی  نا  داکی  ـال  هلبق 

رثکا عساتلا  رهـشلا  یف  دلوی  نمیف  رثکا و  نماثلا  رهـشلا  یف  دلوی  نمیف  هروهظ  ارهاظ و  رعـشلا  مهیف  نیبت  دـقف  سداسلا  سماخلا و  عبارلا و 
. نماثلا رهشلا  یف  هنم 

هذـه نم  دـحاو  لک  تفرـص  ۀـعیبطلا  نا  امک  ۀطـسوتملا و  هلوضف  نع  نوکی  رعـشلا  نا  امک  مسجلا  لوضف  نع  نوکت  اـهنأف  راـفظالا  اـمأف 
ۀنیز هیف  ام  یلا  ۀفیطللا  لوضفلل  ندبلل و  ءاقو  ءاشغ و  اهتلعج  نا  یلا  ۀطسوتملا  لوضفلا  تفرصف  مسجلا  عفن  حالـص و  هیف  ام  یلا  لوضفلا 

اهنوصی و اهب و  امهفارطا  معدیل  نیلجرلا  نیدیلا و  فارطا  یلا  اهثعب  دق  هل  عفن  هیف  ام  یلا  ۀظیلغلا  لوضفلا  هذـه  تفرـص  کلذـک  هل  عفن  و 
ظلغت ززلتت و  عمجتف و  قیضا  ناکم  یلا  عسوا  ناکم  نم  عفدنت  اهنال  تبلـص  رافظالا و  تظلغ  امنإ  یتلا و  بصعلا  قورعلا و  فارطا  یطغی 
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اهداهطضاب اهعمجت  اهطغضت و  اهرسأب و  اهتقد  اهفعضل و  ءاضعالا  فارطا  نال 
104 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

. ماظعلا ۀعیبط  نم  اهتعیبط  یف  اهبرق  اهسبی و  اهظلغ و  بابسا  نم  ببس  وه  اذهف  اهل 
رعشلا راص  مل  امأف  [ 87] نیلئاقلا بذکی  مهبذکی و  نایعلا  اؤاسا و  کلذ و  یف  اوأطخا  دقف  باصعالا  ماظعلا و  فارطا  اهنا  نودـقتعملا  اماف 

یف ماسملا  قیـض  مهتجزما و  دربل  کلذ  ناف  ءاضعالا  نم  اهریغ  ۀناعلا و  نیـضراعلا و  نقذلا و  یف  تبنی  مل ال  هذـه و  یف  ۀـنجالا  یف  تبنی 
ۀلدـتعم ۀـبوطر  نوکت  ثیح  ماسملا و  ۀعـساو  عضاوم  یف  رثکی  و  [ 27  ] رعـشلا تبنی  امنا  ۀـنجالا  باتک  یف  طارقبا  لاق  امک  عضاوملا  هذـه 

لاح اذهف  هلوق  مامت  یلا  رخالا  عضاوملا  ۀناعلا و  ۀیحللا و  تبنت  هرخابف  عستی  وا ال  ماسملا  قیـض  دلجلا  نوکی  ثیح  عضاوملا و  اهب  يذـتغی 
. هتقلخ بیکرت  هنوکت و  هروصت و  یف  نینجلا 

ناویحلا نم  ینملا  جرخ  اذا  سیلاط  وطـسرا  ۀفـسلف  یف  هباتک  نم  ۀنماثلا  ۀـلاقملا  یف  سوالاقـس  لاق  کلذ  یف  سیلاط  وطـسرا  هلاق  ام  رکذ 
اریثک و ادومج  محرلا  یف  دـمجی  وه  ةرارحلاب و  دـمجی  امنا  دربلاب و  دـمجی  اـمم  وه  سیل  جراـخ و  دوسی  قری و  هنا  ـالا  ضیبا  ظـیلغ  وهف 

لبق حورلا  غرفتـسی  دـق  لاق و  مث  للحت  هیف و  باذ  ءاملا  یف  عقو  اذا  جـتنملا  ریغ  ینملا  هلفـسا و  یف  بسر  ءاملا  یف  عقو  اذا  جـتنملا  ینملا 
محرلاب ینملا  قلع  اذاف  حـیر  اهعم  ناک  اذا  الا  دـیعب  ناکم  یلا  لصت  ۀـبوطر  سیل  هنا  کلذ  هقیرب و  کـلذ  یلع  لیلدـلا  ینملا و  غارفتـسا 
ۀیـشغالا هذـه  نم  قصللاب  ۀیـشغالا و  هذـه  لخاد  نینجلا  ناک  ۀمیـشملا و  یمـسی  ءاشغ  یقورع و  ءاشغ  يدـمر و  ءاشغ  الوا  هیلع  رادتـسا 

یف ناک  اذا  هلک  ناویحلا  يذـغتی  اـهنم  ناویحلا و  عیمج  نم  محرلا  ةدودـسم  ةرـسلاب  ۀـبوطرلا و  نم  ءیلتمم  رخا  ءاـشغ  نینجلاـب  ۀـطیحملا 
. محرلا

لک یف  یعیبطلا  دالولا  بلقنا . الیلق  هلبق  وا  هدالو  برق  اذاـف  هیتبکر  اـمیف  هفنا  نیقاـسلا و  مومـضم  ینحنم  عبرتم  سلاـج  محرلا  یف  نینجلا 
ناک امبر  دولوملا و  سأر  دنع  نم  وه  ناویحلا 

105 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
دولوملا ربک  اذا  صقنت  ۀیشغالا  نال  کلذ  مهیف  سیلف  سندلا  اما  و  کلذ . فالخ  یلع  ةریثک  ۀیـشغا  هماحرا  یف  هل  امم  ناویحلا  ضعب  یف 

- نیعبرا نبا  طقـسلا  ناک  یتم  رـسیالا و  بناجلا  یف  ناک  یثنأ  ناک  یتم  نمیالا و  بناجلا  یف  رکذـب  لبحلاب  سحت  لماحلا  ةأرملا  لاـق  و 
رخآ ءیش  یف  هتحرط  یتم  هنیع و  هصف و  نیبی  ۀلمنلا و  نم  ربکا  هنأک  نینجلا  نابتسا  دراب  ءام  یف  طقسلا  مدلا و  حرط  مث  ارکذ  ناک  اموی و 

ومنت و یثنالاف  جراخ  اما  اهل و  امک  ئطبیف  نطبلا  یف  اما  لاق  رهـشا و  ۀـثالث  نود  اهتروص  نیبتت  سیلف  یثنالا  اما  ءارهت و  درابلا  ءاملا  يوس 
یلا لزنت  نماثلا و  رهشلا  یف  حتفنت  مث  رهشا  ۀعبس  همومضم  نوکت  ءاسنلا  ماحرا  روکذلا و  نم  عرسا  جتنت  دلت و  بابـشلا و  یهتنم  یلا  غلبت 

. لفسا
نینجلا نم  نوکتی  ام  لوا  یف  رشع  ثلاثلا  بابلا 

لاـق غامدـلا و  هنا  مهـضعب  لاـق  بلقلا و  هنا  مهـضعب  لاـقف  محرلا  یف  نینجلا  نم  نوکتی  وـضع  لوا  یف  نوحرـشملا  نویعیبـطلا و  فـلتخا 
ثدحلا و اهنم  یتلا  ۀیزیرغلا  ةرارحلا  ندعم  وه  يذلا  ساسالا  دـضعلا و  هنا  اومعز  بلقلا  نأب  اولاق  نیذـلا  جـتحا  رهظلا و  راقف  هنا  مهـضعب 

. لاعفالا رئاس  هب  نوکتیل  [ 28  ] مدقملا نوکی  نا  بجو  کلذک  ناک  اذا  هنا  ۀلمجلاب و  ۀیناویحلا  ۀلاحتسالا و 
ءزجلا و اذهل  امادخ  تقلخ  امنا  ءاضعالا  رئاس  نا  اهناصغا و  ۀلزنمب  بصعلا  رجشلا و  رذج  ۀلزنمب  ناویحلا  نم  غامدلا  هنا  اولاق  نیذلا  اما  و 

نکما ول  باصعالا و  غامدلاب و  نوکی  کلذ  ۀیدارالا و  ۀکرحلا  سحلا و  ناویحلاب  صاخلا  ءیشلا  نا  هلاعفا و  ضعبب  موقتل  هنا  ءاضعالا و 
نکمی مل  اـمل  نکل  هل  تقلخ  اـمل  ءاـضعالا  نم  کـلذ  وحن  لـضعلا و  محللا و  مظعلا و  ریغب  ۀـکرحلا  سحلا و  هل  متی  ناوـیحلا و  یقبی  نا 

سحلا و وه  امنا  ناویحلاب  صاخلا  ءیـشلا  ناک  اذا  ۀکرحلا و  سحلا و  مامت  یف  اهیلا  جاتحی  یتلا  لاعفالا  نم  لعفب  ۀمئاق  تلعج  هیف  کلذ 
. هنم أدتبملا  نوکی  نا  بجی  دقف  وضعلا  اذه  نع  اناکف  ۀیدارالا  ۀکرحلا 
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106 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
کلذک اهدـسج و  عیمج  لصوت  اهیف  دنتـسی و  اهیلا  یتلا  ۀنیفـسلا  عذـج  ۀـلزنمب  ناویحلا  نم  اذـه  نا  اومعزف  رهظلا  راقف  اولاق  نیذـلا  اما  و 

. امدقتم نوکی  نا  یغبنی 
طقن ثالث  هیبش  ناویحلا  دـسج  قلخ  یف  نیبتی  ام  لوا  نا  ءاشغ و  هنم  ریـصی  محرلا و  یلع  نیلتی  ینملا  نا  یلع  اـعیمج  نوحرـشملا  قفتا  و 

دنع ام  اذـهف  لمحلا  مایا  تدـتما  ام  دـعب  ضعب  نم  اهـضعب  دادزی  مث  غامدـلا  بلقلا و  دـبکلا و  مسر  اهنا  مهوتی  ضعب  نم  اهـضعب  هبراقتم 
. ریغ نیحرشملا ال 

اعم و هذه  لمحلا  نم  نیبتی  ام  لوا  نال  اهیلع  حیرـشتلا  نم  لدتـسی  سیلف  مدقا  ثالثلا  ءاضعالا  هذه  لوصا  یه  یتلا  ۀـطقنلا  هذـه  نا  امأف 
يذلا ءاذتغالا  ۀلاحتـسالا و  ومنلا و  هنم  يذـلا  وضعلا  هنا  کلذ  الوا و  ۀـقولخملا  دـبکلا  نوکت  نا  بجویف  یعیبطلا  ماظنلا  یلع  سایقلا  امنا 

یلا تقولا  اذـه  یف  هب  سیل  هنا  ومنلا و  وه  یمنی  اـم ال  یلع  ناویحلا  لـصف  لوا  نیب  و  اـنرکذ . اـمک  رجـشلا  قورع  ۀـلزنمب  ناویحلا  یف  وه 
امم هلـصفی  لصف  لوا  تناک  اذا  ۀیمنملا  ةوقلا  نع  هئانغال  هنا  تابنلا و  ۀـلزنمب  دـعی  هنال  ۀـجاح  ضبنلا  یلا  ۀـیرادالا و ال  هکرحلا  سحلا و 
نا بجوی  اذا  یعیبطلا  ماظنلاف  اقطان  اناویح  دعب  نم  نوکی  نا  یلا  ۀـیناویحلا و  یلا  ذـئنیح  جاتحا  ةوقلا  هذـه  هل  تلمک  اذا  یتح  یتابن  سیل 

 .. غامدلا مث  بلقلا  مث  دبکلا  ۀقولخملا  ءاضعالا  لوا  نوکی 

ۀنجالا جازم  یف  رشع  عبارلا  بابلا 

بطرلا و درابلا و  راحلا و  نم  بکرتی  امهنم  دحاو  لک  ناک  نا  بطر و  راح  ینملا  مدلا و  جازم  ینملا و  مدلا و  نم  نینجلا  نوک  ءادتبا  و 
رهوجلا یـضرالا و  رهوجلا  نم  مدـلا  یف  ام  ناک  نا  سبایلا و  نم  رثکا  بطرلا  نم  درابلا و  نم  رثکا  راحلا  نم  امهیف  يذـلا  نا  ریغ  سبایلا 

ینملا یف  ام  ینملا و  یف  امم  رثکا  یئاملا 
107 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

درابلا یلع  هیف  بلغی  راحلا  ناف  کلذک  ناک  نا  مدـلا و  نا  الا  سونیلاج  لاق  امک  مدـلا  یف  امم  رثکا  یئاوهلا  رهوجلا  يرانلا و  رهوجلا  نم 
نم هیف  ام  غلبم  هناف  ینملا  اما  و  بطر . هنا  لاقی  لب  رعـشلا  رفظلا و  مظعلاک و  سبای  هنا  مدـلا  یف  لاقی  ۀـلعلا  هذـهل  سبایلا و  یلع  بطرلا  و 

اعضوم ناک  اذا  هتبوطر  یلع  رهوجلا  اذه  ظفحی  نا  یغبنی  نکی  مل  هنا  الا  بطر  لایس  لاح  لک  یلع  هنا  الا  [ 29  ] مدلا یف  امم  رثکا  سبیلا 
نیفطـسالا نم  بطرلا  رهوجلا  اذه  یف  طلخی  نا  نوکلا  لوا  ذنم  ةرورـض  حبـصاف  ءاضعالا  نم  کلذ  ریغ  اماظع و  وا  اباصعا  هنم  ریـصی  نا 

اذهب اهنم  طلخی  مل  ضرالا  نا  الا  ضرالا  رانلا  دعب  مث  ۀصاخ  رانلا  وه  لاحلا  هذهب  هتعیبط  یف  وه  يذـلا  سقطـسالا  ةوق  لضف و  هل  رادـقم 
امهب طلتخی  نا  نم  عنمی  ءیـش  نکی  مل  هناف  رانلا  اماف  نیبطر  انوکی  نا  ناجاتحی  ناءادـبملا  ناـک  اذا  لـضف  ریثک  هیف  ءیـش  بطرلا  رهوجلا 

ناک اذا  راحلا  ناـف  [ 88] اهقرحی وا  اهبهلی  ایفاک و ال  افیفخت  اهففخی  نا  هیف  ةرثکلا  غلبم  ءیـش  امهنم  اعیمج  اـمهب  طـلخی  ریثک  ءیـش  اـمهنم 
کلذ دعب  مث  دومجلا  ضعب  دمجت  ۀفطنلا و  الوا  یحنت  اذهبف  تاکرحلا  یف  فرـصتلا  ۀلوهـس  یلع  ۀنوعم  کلذ  عم  هل  تناک  رادقملا  اذهب 
یهتنی مث  هئوشن  ۀیاغ  یلا  ةدـش  اسبی و  دادزی  لازی  دـلو ال  اذا  ناویحلا  یتح  ءاضعالا  نم  دـحاو  لک  ةروص  اهیف  لمکتـسا  اسبی  تدادزا  اذا 

اهلک تناک  ذا  تعـستا  امم  رثکاب  عستت  نا  نکمی  ۀبالـصلا و ال  نم  هیلع  تلـصح  دق  امل  دادتمالا  لوبق  ماظعلا  یف  نکمی  ام ال  دنع  ءوشنلا 
فـصق اهیف و  محللا  لق  اهلاعفا و  تفعـض  سبیلا  اهیلع  طرفا  اذا  اهلک  تالالا  نا  مث  ةدشلا . ةوقلا و  نم  اهاهتنم  ۀیاغ  تغلب  دـق  کلذ  دـنع 

ةریظن یه  مرهلا و  یمست  لاحلا  هذه  تبرطضا و  نیلجرلا و  نیدیلا و  ۀکرح  تفعض  دلجلا و  جنشت  کلذ  نم  رثکا  سبیلا  دیزت  اذاف  ندبلا 
ببسلا اذهف  تابنلا  لوبذل 

108 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
لوالا و ببسلا  نم  ناویحلاب  صخا  وه  هداسفل و  بجوم  رخا  ببس  انه  نوکم و  مسج  لک  داسفل  ۀبجوملا  ۀیرورـضلا  بابـسالا  دحاو  وه 
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ۀنوکتملا ماسجالا  نم  دحا  امهنم و ال  ملسی  نا  نکمی  سیل  رضلا  نم  نافنصلا  ناذهف  هللحت  هرساب و  ةرهوج  سفن  ۀیزیرغلا  ةرارحلا  نا  وه 
ۀبوطرلا نا  بطر و  راح  نینجلا  جازم  نا  یلع  لدـت  هعماوج  هظفل و  لمج  هیف  ءامـسالا  ریبدـت  هباتک  یف  سونیلاـج  هرکذ  اـم  یناـعم  هذـهف 

يرانلا رهوجلا  نم  نیبطرلا  نیرهوجلا  طلخ  يذـلا  نا  لاـعفنالا و  لوبق  روصتلا و  ۀلوهـس  نم  کـلذ  یف  هیلا  يذـلا  ةرارحلا  نم  هیلع  بلغا 
یلع ۀنوعم  کلذ  عم  هل  تناک  رادـقملا  اذـهب  تناک  اذا  رانلا  نال  اهقرحی  وا  اهبهلی  ایفاک و ال  افیفجت  اهففجی  نا  هیف  ةرثکلا  غلبم  لیلق  ءیش 

. کلذ یف  هلوق  مامت  یلا  سونیلاج  لاق  امک  تاکرحلا  یف  فرصتلا  ۀلوهس 

: هدالو مامت  هبیکرت و  نینجلا و  نوکت  ۀیفیک  یف  طارقبا  هلاق  ام  رکذ  یف  رشع / سماخلا  بابلا 

نمثلا ةریثک  ۀـسیفن  ۀـیراج  لهالا  نم  ةارمال  تناک  أشنی  ینملا  تیأر  فیک  کثدـحا  انا  ۀـنجالا  باتک  نم  ۀـثلاثلا  ۀـلاقملا  یف  طارقبا  لاق 
مل [ 30  ] تدارا اذا  ةأرملا  نا  نلقی  ءاسنلا  تعمس  ۀیراجلا  هذه  تناک  اهنمث و  صقنی  الأل  لبحت  نا  اهل  یغبنی  ناک ال  امئاد و  لاجرلا  یشغت 
یف تسحأ  املف  امئاد  اهـسفن  نم  هدصرت  کلذ و  ظفحت  لزت  مل  هتمهف و  اذه  مهنم  تعمـس  املف  الخاد  اسیبح  یقبی  لب  لجرلا  اهنم  جرخت 

ترفطف عفترم  ناکم  نم  رفطت  نا  اهترما  اهنم  تعمـس  املف  ربخلا  اـنا  ینغلب  اـهتالوم و  یلا  تهتنا  ینملا  اـهنم  جرخی  مل  هنا  تاـقوالا  ضعب 
[. 89 (] ۀئیه یلع  ینملا  ناک  و   ) ینملا اهنم  طقسف  تارفط  عبس 

هبشی ائیـش  تیأر  ینا  لاق  رـشقلا و  لخاد  يذلا  ءاشغلا  فوج  یف  رـصبت  اهتبوطر  تیقب  جراخلا و  اهرـشق  اهنع  رـشق  دق  ۀخوبطم  ریغ  ۀضیب 
لفطلا ۀیبرت  عم  ربکت  محرلا و  نم  دتمت  یتلا  قورعلا  وه  ظیلغ و  رخا  ضیبا و  قیقد  بصعلا 

109 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
یلا لوضف  مالا  نم  يرجی  هنا  اـضیا  لوقا  اـنا  ةداـملا و  لـبقت  مهقورع و  دـتمتف  اوملکتی  نا  یلا  ناـیبصلا  ربک  اذا  وسنت  ءاـضعالا  يرت  اـمک 

ةرـسلا طسو  یف  تیار  یتلا  کلت  یه  و  [ 90] سایبأ یمـست  یتلا  ضیبلا  قاقدـلا  باصعالا  رهظت  یتلا  نا  لاق  نینجلا و  اهب  يذـتغیل  محرلا 
باذتجا عم  یلعالا  جراخلا  ءاشغلا  یف  وه  عضولا  اذـه  كانه و  سفنلل  اقیرط  قشی  امنا  حورلا  نال  ةرـسلا  ریغ  رخا  عضوم  یف  تسیل  اهنال 

انیح ینملا  ثکم  اذا  لاـق  و  هتیبرت . یف  دـیزی  نینجلا و  اوذـغیف  اـضیا  مدـلا  نم  يذـلا  ءاذـغلا  لخدـی  نینجلا  یلا  هلوخد  ةرـسلا و  سفنلا و 
لاق و  لوالا . باجحلا  ۀـنونیک  لثمف  اهتنونیک  اما  ةریثک و  عاونالا  ۀـفلتخم  نوکت  لوالا و  باجحلا  نم  ـالخاد  دـتمتف  رخا  بجح  هل  تقلخ 
قلخ کلذـلف  اریخا  الا  اهعفانم  رهظت  اهلک ال  هذـه  ثلاثلا و  اهنم  یناثلا و  رهـشلا  دـعب  نم  قلخی  ام  اـهنم  ـالوا و  قلخی  اـم  اـهنم  بجحلا  نا 

يذـتغا مدـلا و  لزن  اذا  و  ضعبب . اهـضعب  طوبرم  اهلک  ةرـسلا  یف  یه  ثلاثلا و  یف  اهـضعب  یناثلا و  یف  اهـضعب  لوالا و  رهـشلا  یف  اهـضعب 
. یبرتی اهنم و  سفنتی  یتلا  ةرسلا  نوکت  محللا  طسو  یف  محل و  نوکی  نینجلا 

ثمطلا ردـحنا  اذا  سحت  امک  فعـضب  سحت  اهمحر و ال  لوح  عمتجی  لزنی و  يذـلا  مدـلا  عامتجا  نم  ملأت  مل  تلبح  اذا  ةأرملا  نا  لاق  و 
نینجلا هنم  يذـتغا  محرلا  یتا  اذاف  عجو  ریغ  نم  انکاس  الوزن  الیلق  الیلق  موی  لک  یف  محرلا  یلا  لزنی  هنکل  رهـش  لک  یف  اهنم  روثی  اهنال ال 

. امن و 
مدـلا و لـبقی  فیوجت  اـهل  راـص  اـضیا و  بجحلا  ترثک  ربک  اذا  بجحلا و  نوکت  ذـئنیحف  اـمحل  نینجلا  قلخ  اذا  کـلذ  نم  یلع  لاـق  مث 

رادقملاب هئاذغل  مدلا  بذـتجا  هتروص و  تلمک  نینجلا و  مت  اذا  لاق  و  ۀمیـشملا . مدـلا  لبقی  فیوجت  اهل  راص  اذإ  بجحلا  یمـست  کلذـل 
نأل اهجراخ  عستی  نا  ۀـلاحم  الف  اهلخاد  عستا  ناف  انرکذ  یتلا  تالالا  رغـص  نم  نوکت  یتلا  ۀمیـشملا  ترهظ  بجحلا و  تعـستا  لدـتعملا 

. هیلا دتمی  اعضوم ال  هل  نال  کلذب  یلوا  اهجراخ 
110 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ضعبب و اهـضعب  طبتری  يذـلا  رجـشلا  لثم  ضعبب  اهـضعب  طبرت  ماظعلا و  بلـصت  ةرارحلا  نـال  ةرارحلا  نم  بلـصت  [ 31  ] ماظعلا نا  لاـق  و 
نیبناجلا و یف  نادعاسلا  نادـضعلا و  نیقفاغلا و  نم  سأرلا  لعج  اجراخ و  الخاد و  لعج  بصعلا  نا  لاق  و  تاکرحلاب . لصافم  اهل  نوکی 
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. هدشی هقثوی و  بصع  لصافملا  نم  لصفم  لک  یف  اضیا  نیلجرلا  نیب  ام  جرخ 
فرعی ۀیفاص و  ۀبوطر  نألتمت  کلذ و  دعب  نانیعلا  بقثت  مث  ابقت  محللا و  نم  نینذالا  فنالا و  بکر  هسفن و  ءاقلت  نم  حـتفنی  مفلا  لعج  و 

یف قاشنتـسالا  لخدی  فنالا و  مفلا و  یلا  سفنلا  عفتری  لصافملاب و  طبترت  فیوجت و  اهل  ریـصی  کلذ و  دعب  اعملا  عستت  رکذلا و  عضوم 
. ةرسلا لدب  مفلا  یلا  جرخی  قوف و  سفنلا  جرخی  ءاعمالا و  نطبلا و  حتفنی  فنالا و  مفلا و 

ۀناثملا یلا  ءاعمالا  ةدعملا و  نم  قیرط  هل  اضیا  نوکی  ۀناثملا و  یلا  هئاعما  هتدعم و  نم  لوضف  تلزن  ةدالولا و  تقو  رصح  انرکذ  ام  مت  اذأف 
. اهلاکشا ردق  یلع  ضعب  نم  اهضعب  لصفنی  هب و  قاشنتسالاب  اهفیوجت  عستی  اهلک و  هذه  حتفنت  امنا  جراخ و  یلا  ۀناثملا  نم  و 

. ارارطضا لیلحالا  ۀناثملا و  یلا  قیرط  اهیف  راص  ءاعمالا  فیوجت  نیبت  نطبلا و  عستا  اذا  هنا  لاق  و 
هذه لخدت  فیک  تیار  بوبنالا  تخفن  [ 91] راغص روشق  برسالا و  ةدارب  ابارت و  بوبنالا  یف  تلعج  ۀناثمب و  ابوبنا  تطبر  اذا  کنا  لاقف 

بارتلا برسالا و  یلا  برـسالا  عمتجی  فیک  تیأر  الیوط  خفنلا  تددش  اذا  ۀناثملا و  یف  يذلا  ءاملاب  الوا  طلختف  ۀناثملا  یلا  اهلک  عاونالا 
. ههبشی ام  یلا  عمتجا  دق  اهنم  ءیش  لک  تدجو  اهترظن  ۀناثملا و  تللح  خفنلا و  تففک  اذا  بارتلا و  یلا 

مث ءاضعالا  عیمج  کلذـک  بصعلا و  یلا  بصعلا  ماظعلا و  یلا  ماظعلا  هبحاص  یلا  هنم  ءیـش  لک  عمتجی  بکرت  اذا  اـضیا  ینملا  کلذـک 
. نینجلا بکرتی 

111 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. اموی نیثالث  دعب  نم  تجرخ  مث  نهیف  ۀنجالا  تدسف  دق  ءاسنلا  نم  اریثک  تیأر  دق  کلذ  نم  دیعب  ریغ  یلع  لاق  و 

. ۀبکرم هلصافم  عیمج  تیأر  اموی  نیثالث  دعب  نم  نینجلا  طقس  اذا  هنا  يرت  الا  لاق  و 
. هسفن لبق  نم  طقسی  لب  انلبق  نم  طقسی  سیل  طقس  اذا  طقسلا  نأل  طقسلا  یلا  رظنلا  نم  اذه  كردت  اهنا  لاق  و 

تربک هلـصافم و  تفلتا  نینجلا و  بکرت  اذا  هنا  لوقنف  هیف  انک  ام  یلا  عجرن  نا  اـنل  یغبنی  دـقف  نـالا  اـمأ  کـلذ  نم  دـیعب  ریغ  یلع  لاـق  و 
کلذ و سبتحی  امـسد و  امد  ندـبلا  نم  تبذـج  ماظعلا  تفوجت  اذاف  حورلاب  کلذ  روصحلا و  لـثم  تفوجت  هماـظع و  تبلـص  هؤاـضعا و 

. بلقتی نینجلا و  كرحتی  کلذک  رجشلا  سوؤر  كرحت  لثم  ماظعلا  سوؤر  یف  كرحتی 
هیلا بذتجا  محرلا  یف  نخـس  اذا  ینملا  نا  تنیب  اضیا و  اذـه  تلق  دـق  ینا  لاق  و  اضیا . سفنتی  ءاوهلا و  بذـتجی  هنال  راح  ینملا  نا  لاق  و 

ءیشنتسا محرلا  تبذج  اذاف  مالا  [ 92] هقـشنتست يذلا  ءاوهلا  ةدورب  هیتأی  نا  نم  اضیا  انلق  دق  ۀعفدب و  [ 32  ] سفنتی هنا  مث  هنم  ئشنیف  ءاوهلا 
انحـضوا امک  اضیا  جراخ  نم  بدتجی  امک  حورلا  نم  لخاد  هیف  نکل  طقف و  مالا  نم  حورلا  بدتجی  امنا  ینملا  امنا  انلق  کلذـک  ینملا و 

یقوتل ۀـیعیبطلا  ةرارحلا  لضفت  امنا  لاق  و  سفنتی . ءاوهلا و  بذـتجت  ةوق  هل  ناف  لصافملا  تـالالا و  ماـمتب  سیل  ینملا  ناـک  نا  لـبق و  نم 
. ینملا

نوکتی يذلا  لبق  هتقلخ  متت  محرلا  نم  نمیالا  بناجلا  یف  نوکتی  يذلا  نا  یثنالا و  لبق  نوکی  رکذـلا  نوکت  نأ  یف  رـشع  سداسلا  بابلا 
: هنم رسیالا  بناجلا  یف 

رکذلا متی  نینجلا و  بکرتی  مث  ۀنجالا  باتک  نم  ۀیناثلا  یف  طارقبا  لاق  و 
112 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

. الیلق صقن  امبر  الیلق و  مایالا  هذه  یلع  ةدایز  ناک  امبر  اموی و  نوعبرا  نینثا و  یلا  یثنالا  اموی و  نیثالث  نینثا و  یلا 
ام رثکا  وه  اـموی و  نیعبرا  نینثا و  یف  یثـنا  تناـک  نا  اـموی و  نیثـالث  نینثا و  یف  ارکذ  ناـک  نا  روصتی  لـمکی و  متی و  نینجلا  نا  لاـق  و 

نینثا و یف  یقنت  اهناف  ارکذ  تدلو  اذاف  اموی  نیثالث  ۀسمخ و  یف  یقنت  درفلا  یف  ناک  امبر  یثنا و  اهدالو  دنع  یقنت  نا  یلا  ةأرملا  سبتحت 
. اموی نیرشع  ۀسمخ و  یف  درفلا  یف  تیقل  امبر  اریثک و  تسبتحا  اذا  اموی  نیثالث 

مهتحص ظفح  نایبصلا و  لافطالا و  یلابحلا و  www.Ghaemiyeh.comریبدت  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 171زکرم  ۀحفص 57 

../../default.htm
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


یف ةدالو  دعب  نم  همد  ءاقن  نوکی  کلذک  اموی  نیثالث  نینثا و  یف  روصتی  رکذـلا  نا  امک  نینجلا و  جرخم  نم  جرخی  ثمطلا  مد  نا  لاق  و 
جتحی مل  تلمح  یه  اذا  اهنال  ةریثک  امایا  اهیف  اهبیکرت  مت  یتلا  مایالا  دـعب  ام  اـموی و  نیعبرا  نینثا و  یف  یثنـالا  یف  اـموی و  نیثـالث  نینثا و 
يذلا مدلا  نم  نیعبرالا  مایالا  نم  عمتجا  ام  یغبنی و  امک  يذتغا  اموی  نیعبرا  نینثا و  مت  اذاف  متی  یتح  ریثک  ءاذغ  یلا  قلخی  ام  لوا  نینجلا 

. ةأرملا ةدالو  تقو  یلا  یقب  نینجلا  یلا  لزن 
تدلو اذا  اموی  نیثالث  نینثا و  اموی و  نیعبرا  نینثا و  یف  تدلو  اذا  اهثمط  يرجی  یتلا  ةأرملا  نا  اضیا  لوقن  اموی و  نیعبرا  لزن  تدـلو  اذاف 
. ۀضیرم یهف  ارکذ  تدلو  اذا  اموی  نیرشع  یف  وا  یثنا  اهدالو  دعب  اموی  نیرشع  ۀسمخ و  یف  یقنت  یتلا  ندبلا و  ۀحیحصب  تسیل  ارکذ 

رکذلا و نم  فعضا  اهنال  اهتبوطر  یثنالا و  فعضل  کلذ  لواف  رکذلا  ببـس  ریخا و  هنأف  یثنالا  ببـس  اماف  کلذ  نم  دیعب  ریغ  یلع  لاق  و 
هنا سیق  رید  نع  [ 93] صلوب هاکح  امیف  دالولا و  دعب  ریثکلا  مدلا  لوزن  ببس  اهلصافم و  بیکرت  اضیا  ببـسب  اهتبوطر  اهفعـض و  بطرا و 

رکذلا لاق و 
113 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

. رسیالا بناجلا  یف  نوکی  يذلا  لبق  روصتی  نمیالا  بناجلا  یف  نوکی  يذلا  اضیا  کلذک  یثنالا و  نم  عرسا  ةروصلا  لبقی  نم 

. طارقبا مالک  نم  ۀفلتخملا  روهشلا  مایالا و  یف  اهدالو  اهروصت و  اهنوکت و  یف  اهفالتخا  ۀنجالا و  لاوحا  رکذ  یف  رشع - عباسلا  بابلا 

مایا ةرـشع  ۀئام و  یف  هلامک  اموی و  نیعبـس  یف  هتکرح  اموی و  نیثالث  ۀسمخ و  یف  نوکی  نینجلا  روصت  ءاذغلا  باتک  یف  [ 33  ] طارقبا لاق 
نیعبرا یف  رخا  ۀنجا  روصتت  ۀئامثالث و  یف  نولمکی  حابص و  ۀئام  یف  لوالا  كرحتلا  نوکرحتی  احابـص و  نیـسمخ  یف  رخا  ۀنجا  روصتت  و 

دق نوکی و  مث  ءیـشلا  نوکی  کلذ ال  رثأ  یلع  لاق  مث  احابـص . نیعـست  نیتئاـم و  یف  نودـلوی  احابـص و  نیناـمث  یف  نوکرحتی  اـحابص و 
. اههبشا ام  ءایشالا و  هذه  لثم  یف  صقان  دئاز و ال  ءام و ال  یف  نوکی 

. کلذ یف  طارقبا  هلاق  ام  اذهف  رشاعلا  عساتلا و  نماثلا و  عباسلا و  رهشلا  یف  نوکی  هناف  دالولا  اماف 

[. 95] سلوف مالک  نم  دوهشلا  مایالا و  یف  ریغتلا  روصتلا و  نوکتلا و  یف  اهفالتخا  و  [ 94] ۀنجالا لاوحا  رکذ  یف  رشع  نماثلا  بابلا 

یف ایمحل  ریـصی  رخا و  مایا  ۀینامث  یف  ایومد  ریـصی  سداسلا و  مویلا  یف  ایدبز  ریـصی  عباسلا  رهـشلا  یف  دلوی  يذلا  نینجلا  نا  سلوف  لاق  و 
ددعلا لثم  یف  نینجلا  كرحتی  اموی و  نیثالث  ۀسمخ و  نوکت  اهلک  مایالا  هذه  تعمتجا  اذأف  اموی  رشع  ینثا  یف  ةروصلا  لبقی  رخا و  ۀعـست 

. مایا ةرشع  ناتئام و  یه  نیعبسلا و  ددع  لاثما  ۀثالث  یف  دلوی  اموی و  نوعبس  وه  و 
لبقی رخا و  مایا  ۀعست  یف  ایمحل  ریصی  رخا و  مایا  ةرشع  یف  ایومد  ریصی  مایأ و  ۀتس  یف  ایدبز  ریـصی  نماثلا  رهـشلا  یف  دلوی  يذلا  نینجلا  و 

مایالا هذه  تعمتجا  اذا  رشع و  ۀسمخ  یف  ةروصلا 
114 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

. ۀلیل نوعبرا  ناتئام و  یه  اهلاثما و  ۀثالث  یف  دلوی  اموی و  نونامث  وه  ددعلا و  اذه  لثم  یف  نینجلا  كرحتی  اموی و  نیعبرا  اهنم  نوکی 
لبقی اموی و  رشع  ینثا  یف  ایمحل  ریصی  رخا و  مایا  ۀعست  یف  ایومد  ریصی  مایا و  ۀتس  یف  ایدبز  ریـصی  عساتلا  رهـشلا  یف  دلوی  يذلا  نینجلا  و 
ددـع وه  ددـعلا و  اذـه  یلثم  یف  نینجلا  اذـه  كرحتی  اـموی و  نوعبرا  ۀـسمخ و  اـهعامتجا  نم  نوکیف  رخا  اـموی  رـشع  ۀـینامث  یف  ةروصلا 

. اموی نوعبس  ناتئام و  یه  اهلاثما و  ۀثالث  یف  دلوی  نیعستلا و 
یف ةروصلا  لبقی  اموی و  رـشع  ینثإ  یف  ایمحل  مایا و  ۀینامث  یف  ایومد  مایا و  ۀتـس  یف  ایدبز  ریـصی  رـشاعلا  رهـشلا  یف  دلوی  يذـلا  نینجلا  و 
یف دلوی  ۀئاملا و  ددع  وه  ددعلا و  یلثم  یف  نینجلا  كرحتی  اموی و  نوسمخ  اهنم  نوکی  دادعالا  هذه  تعمتجا  اذا  اموی و  نیرـشع  ۀعبرا و 

. کلذ یلع  هنم  فقوی  مسر  اذه  موی و  ۀئامثالث  ددع  وه  اهلاثما و  ۀثالث 
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: سونیلاج مالک  نم  روهشلا  مایالا و  یف  اهفالتخا  ةدالولا و  رکذ  یف  رشع - عساتلا  بابلا 

وا عساتلا  یف  وا  نماثلا  رهشلا  یف  دلوت  یتلا  عساتلا و ال  رهـشلا  یف  دلوت  یتلا  ۀنجالا  یف  الا  دودحم  دحاو  تقو  ةدالولل  سیل  سونیلاج  لاق 
ینا يرمع و  عیمج  یف  کلذ  نم  تلمع  امم  نیبا  عباسلا و  رهـشلا  یف  نودـلوی  نیذـلا  یف  [ 34  ] ۀبرجتلا نم  اهسحی  [ 96] نا الا  رشاعلا  یف 

تقولا اذه  ناف  ءاصقتـسالا  یلع  کلذ  نودقعی  دـعب  یتاوللا  ءاسنلا  نم  ینملا  اهیف  قلع  یتلا  تاقوالا  ملعا  نا  کلذ و  یلع  ادـج  تصرح 
تدلو نم  لیق  ۀلیل و  یتئاملا  نیب  ۀلیل و  نیعـستلا  ۀئاملا و  نیب  امیف  ندلو  نهرثکا  نا  تبـصاف  لبحلا  تقو  دوجو  یلع  ردقی  ملعی ال  مل  اذا 

ةأرما نا  ملعا  و  لایل . عبرالا  نیتئاملا و  دعب  ۀلیل و ال  نینامثلا  ۀعبرالا و  ۀئاملا و  لبق  نهنم ال  ةدحاو  دلت و ال  مل  هدعب و  وا  کلذ  لبق  نهنم 
. ۀلیل نینامث  ۀعبرا و  ۀئام و  مامت  دنع  تدلو  طقف  ةدحاو 

115 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

هل ۀبجوملا  هبابسا  کلذ و  للع  هرخا و  هلوا و  لمحلا  نامز  ةدم  یف  نورشعلا / بابلا 

ام مهفارتعا و  یلابحلا و  رارقا  نم  ذوخأمف  هنم  ءابطالا  هدـقتعی  ام  هیف و  فلتخم  ةدالولا  تاقوا  ۀـنجالا و  نوکت  لـمحلا و  ةدـم  یف  مـالکلا 
. نوبسحی رشاعلا و  عساتلا و  نماثلا و  عباسلا و  رهشلا  یف  نودلی  مهنأ  نم  هب  نوربخی 

مامتل نماثلا  رهشلا  یف  دولوملا  نا  مایا و  ةرـشع  موی و  یتئام  مامتل  دلوی  عباسلا  رهـشلا  یف  دولوملا  نا  نولوقی  اموی و  نیثالث  رهـش  لک  مایا 
مامتل دـلوی  رـشاعلا  رهـشلا  یف  دولوملا  نا  اموی و  نیعبـس  نیتئام و  ماـمتل  دـلوی  عساـتلا  رهـشلا  یف  دولوملا  نا  اـموی و  نیعبرا  موی و  یتئاـم 

. کلذ راص  اهلجا  نم  هل  ۀبجوم  ۀیعیبط  اللع  ابابسا و  مهدنع  کلذل  نا  الا  موی  ۀئامثالث 
للع بابـسال و  اهدـعب  اهلبق و ال  نکمی  اهادـعتی و ال  اتاقوا ال  ةدودـعم و  اـمایا  ۀـمولعم و  ادودـح  کلذـل  نودـجی  مهنأـف  نویعیبطلا  اـمأف 

اموی و نینامث  نیتئام و  نیب  امیف  اهیف  یتلا  مایالا  یف  نهدـالو  نوکی  ءاـسنلا  نم  دـلی  نم  عیمج  دـجن  اـنا  نولوقی  و  اـهب ، یتأنـس  اهنورکذـی 
نینثا و ۀئاملا و  دعب  دلوی  نم  اماف  [ 97] لیلقب کلذ  یلع  ةدایز  وا  بیرقتلاب  اموی  نیعبس  ۀعبرا و  موی و  یتئام  نیب  بیرقتلاب و  نمث  فصن و 

امیف یتلا  مایالا  یف  دلوی  نم  اما  رثکالا و  لقالا و  یلع  نوشیعی  نوبرتی و  مهناف  مایا  ۀعبرا  موی و  یتئاملا  نیب  نمث و  فصن و  اموی و  نیعبرا 
یتلا مایالا  یف  دـلوی  نم  اما  دـحا و  مهنم  شیعی  نوبرتی و ال  نوتومی و ال  مهناف  اموی  نوعبرا  موی و  اتئاملا  مایا و  ۀـعبرا  موی و  یتئاـملا  نیب 
داکی رمالا و ال  رثکا  یلع  نوبرتی  نوشیعی و  مهناف  مهیف  بیرقتلاب  اموی  نوعبـس  ۀعبرا و  موی و  یتئاملا  مایأ و  ۀـعبرا  موی و  یتئاملا  نیب  امیف 

ۀفطنلا و طقاست  دنع  کلذ  نم  دصر  ام  بسحب  جراخ  نم  ةدالولا  دـعب  مث  ضرعی  ضراعب  کلهی  امناف  کله  نم  دـحا و  مهنم  کلهی  نا 
. حیحصلا باسحلاب  مایالا  یف  نیدولوملا  لاوحا  لبحلا و  ءادتبا 
116 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ریثأتب ۀـعیبطلا  نم  لعفلا  اذـه  نوکی  نا  اولخی  اولاق ال  ناب  کلذ  یف  اوجتحا  هریثأـت و  رمقلا و  ۀـکرح  کـلذ  یف  ببـسلا  رکذـی  مهـضعب  و 
ارود و سمـشلا  هیف  رودت  يذـلا  نمزلا  نم  لقا  هرادـقم  نامز  یف  ةدالولا  دـجن  انک  امل  هتاکرح و  رمقلا و  نم  ریثأت  اهتاکرح و  سمـشلا و 

عبر اموی و  نیتس  ۀسمخ و  ۀئامثالث و  یف  نوکی  اذه  اهیلا و  اهتدوع  نیح  یلا  هتاجرد  نم  ۀجرد  کلفلا و  نم  ۀطقن  نم  اهریسم  ینعی  ادحا 
سمـشلا و نم  نوکی  نا  ولخی  هنا ال  کلذـک و  کلذ  ناک  اذا  اهتاکرحب و  ـال  سمـشلا و  لاـعفا  نم  سیل  کـلذ  نا  اـنملع  بیرقتلاـب  موی 

اهریثأت ۀعیبطلا و  لاعفا  رثکا  دجن  اناف  اضیا  هتاکرحب و  رمقلا و  لاعفا  نوکی  نا  بجو  دقف  سمـشلا  لاعفا  نم  نوکی  نا  لطب  دق  هتاکرحب و 
ءایشالا نم  ریثک  یف  کلذ  دهاشن  امک  هعیبرت  وا  هتریـسم  نکل  هتلباقم  هکلفل و  هعطق  هتریـسم و  مایا  هتاریثأت و  رمقلا و  تاکرحب  نوکت  اهنا 

ۀینامث نم  وحن  یف  نوکیف  اهیلا  هتدوع  نیح  یلا  هتاجرد و  نم  ۀجرد  هتطقن و  نم  هکلف  یف  رمقلا  ةریسم  تابنلا و  ناویحلا و  نم  ریثک  یف  و 
وا ۀنمی  اهایا  هعیبرت  اما  بیرقتلاب و  اموی  رـشع  ۀعبرا  وه  مایالا و  هذه  فصن  نم  وحن  یف  نوکیف  اهتلباقم  نا  اما  بیرقتلاب و  اموی  نیرـشع  و 
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. نیرشعلا مویلا  یف  اما  مایالا و  نم  عباسلا  یف  اما  نوکتف  ةرسی 
سمـشلا ال تناک  هکلف و  اهیف  عطقی  هتاکرح و  رمقلا  اهیف  كرحتی  یتلا  مایالا  یف  نوکت  امنا  اهتاریثأت  ۀـیعیبطلا و  لاـعفالا  رثکا  ناـک  اذا  و 
هتاکرح و رمقلا  اهیف  كرحتی  یتلا  مایالا  یف  نوکی  امنا  اهیف  ۀـعیبطلا  لاعفا  ریثأتلا و  نوکی  نا  بجو  ةدـحاو  ةرود  ۀـنجالا و ال  یلع  رودـت 

. هلاعفا لعفی  هتاریثأتب و  رثؤی 
یلع رودت  تناک ال  اذا  اهتاریثأت  اهتاکرح و  نم  سمشلا و ال  لاعفا  نم  سیل  کلذ  نا  نورخآ  لاق  و 

117 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
نم [ 98] ةدحاو ةرود  مامت  دنع  دلوی  دولوملا ال  ناک  اذا  اومعز  امک  هتاکرح  رمقلا و  لاعفا  نم  ءالوه  رکذ  امک  ةدـحاو  ةرود  ۀـنجالا و ال 

ۀنجالا ةدالو  نوکی  نا  بجی  ناکل  رمقلا  ۀـکرح  ةدالولا  لمحلا و  ببـس  ناک  ولف  هذـه  ریغ  ماـیا  یف  نوکی  و  [ 99] هدالو وحن  رمقلا  راودا 
لمحلا ةدم  نوکی  نا  لطب  دقف  اذـه  لطب  اذاف  ۀـلبق  کلذ و ال  دـعب  اهیلا  [ 100] هتدوع نیح  یلا  ۀجرد  نم  هریـسم  هکلف و  رمقلا  عطق  دـنع 

ةوقب نوکی  نا  بجو  دقف  سمـشلا  لاعفا  نم  نوکی  نا  لطب  دقف  رمقلا  لاعفا  نم  نوکی  نا  لطب  اذا  هتکرح و  رمقلا و  ببـسب  ةدالولا  تقو 
تاریثأـتلا و نم  ثدـحی  اـم  ماـیالا و  نم  نیعبرـالا  یف  ۀـعیبطلا  ریثأـت  نم  رهظی  اـمب  کـلذ  یف  اوجتحا  نیعبرـالا و  راودا  نیعبرـالا و  ماـیا 

ۀنیب ةوق  عباسلا  ددـعب  ناک  کلذـک و  ناک  اذا  اولاق و  مایالا  نم  اهلبق  ام  نیثالثلا و  ریثأت  نم  يوقا  اهریثأت  نا  ضارمالا و  ءافـش  نیراحبلا و 
نیتئام مامت  دنع  نوکی  اذه  نیعبرالا و  راودا  نم  ۀعبـس  ءاضقنا  دنع  ةدالولا  لبق  لمحلا و  ةدم  لعجت  نا  بجو  اضیا  نیراحبلا  ریثأتلا و  یف 

مومذم و سداسلا  دومحم و  مهدـنع  سماخلا  و  [ 36  ] مایالا ۀـلزنمب  نیعبرالا  مایا  اولعج  ةدالولا  تاقوا  رخآ  اذـه  نا  اولاق  اموی و  نینامث  و 
[. 101] قلخ یلوالا  بسحب  بیقر  قیرطل  هنا  کلذ و  یف  اولاق  ام  معن  دومحم و  عباسلا 

ةوقب اهتاکرح  سمـشلا و  لاعفا  هنکل  نیعبرـالا و  ماـیا  ةوق  نم  ـال  هتاـکرح و  نم  ـال  رمقلا و  لاـعفأ  نم  کـلذ  سیل  نورخآ و  موق  لاـق  و 
بیرقتلاب رسک  اموی و  نورـشع  ۀینامث و  وه  اهیلا و  هتدوع  نیح  یلا  هتاجرد و  نم  ۀجرد  نم  هکلف  هعطق  دنع  رمقلا  ۀکرحل  نا  امکف  اهریثأت 

ةوق سمشلل  کلذکف  نیرشعلا  مویلا  عباسلا و  مویلا  یف  ةرسی  ۀنمی و  اهتعفر  اذا  رـشع و  عبارلا  مویلا  یف  امهلباق  اذا  نیراحبلا و  ریثأتلاب و  ةوق 
ۀنـسلا عبر  یف  ةرـسی  ۀنمی و  اهتعفر  اذا  ۀنـسلا و  فصن  یف  اهناکم  ۀلباقم  یف  ةوق  اهل  کلذکف  ۀـلماکلا  ۀنـسلا  یف  اهکلفل  اهعطق  دـنع  ریثأتلا 

ثلاثلا رهشلا  رخآ  وه  يذلا 
118 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ۀثالث عباسلا و  وه  نارحب و  هعبر  رشع و  عبارلا  وه  نارحب و  هفـصن  نارحبلا و  [ 102] راودا نم  ادحاو  يرمقلا  رهـشلا  ناک  اذاف  عساتلا  رخا  و 
نم اضیا  وه  نارحب  هیف  نوکی  يذـلا  رودـلا  فصن  نارحبلا و  راودا  نم  دـحاو  ۀنـسلا  کلذـک  نیرـشعلا و  يداـحلا و  وه  نارحب و  هعاـبرا 

نینجلا دـجن  کلذـک  رمقلا و  لاعفا  نم  ـال  سمـشلا  لاـعفا  نم  تاریثأـتلا  نیراـحبلا و  هذـهف  نارحب  هعاـبرا  ۀـثالث  نارحب و  هعبر  نارحب و 
فـصن روهظلا  جورخلا و  موری  بلقنیف و  هتکرح  هتوق و  هتدش و  ۀیاهن  متت  ثلاثلا و  رهـشلا  یف  هتیـشغا  متت  هدـلج و  هولعت  هقلخ و  لماکتی 

لوا وه  تقولا و  اذه  یف  دالولا  نوکیف  بیرقتلاب  نمث  فصن و  اموی و  نینامث  نینثا و  ۀئام و  مامت  دنع  سداسلا  رهشلا  رخا  وه  يذلا  ۀنسلا 
نا یلع  اـما  نمث و  فصن و  نیموی و  رهـشا و  ۀتـس  نوکیف  [ 103] اموی نوثالث  رهـشلا  نا  یلع  اما  سداسلا  رهـشلا  یف  عقی  ةدالولا و  تاقوا 

اموی و رشع  ۀعبرا  رهشا و  ۀتس  نوکیف  بیرقتلاب  اموی  نورشع  ۀینامث و  رهشلا  نا  یلع  اما  بیرقتلاب و  فصن  اموی و  نورشع  ۀعـست و  رهـشلا 
رهـشلا یف  دلوی  نمم  هدصر  هنا  سونیلاج  هرکذ  امم  بیرق  اذه  عباسلا و  رهـشلا  یف  دلوی  دولوم  لوا  باسح  اذـهف  بیرقتلاب  نمث  فصن و 

ۀعبرا و ۀئام و  مامت  دنع  تدلو  ةدحاو  ةرم  دهاش  هنا  ۀلیل و  یتئاملا  نیب  ۀـلیل و  نیعـست  ۀـئاملا و  نیب  امیف  دـلوی  مهرثکا  دـجو  هنا  عباسلا و 
نیعبرالا راودا  نیعبرالا و  باسح  اولاق  نورخا  موق  و  ۀـلیل . نم  بیرق  نایعلاب  دـجوی  ام  باسحلا و  نیب  نوکی  نا  بیرق  اذـهف  ۀـلیل  نیناـمث 

. حیحص رمقلا  سمشلا و  باسح  حیحص و 
فـصن اـموی و  نورـشع  ۀعـست و  رهـشلا  نا  یلع  روهـشلا  رمقلا و  تاـکرح  نم  اـباسح  لـعجن  ناـب  سأـب  ـال  اذـه  اذـه و  ححـصن  نـحن  و 
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[104] بیرقتلاب
119 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

عابرأ ۀثالث  تناک  اموی و  نینامث  یتئام و  اهب  نیلئاقلا  دـنع  دالولا  تاقوا  رخآ  یه  یتلا  نیعبرالا  راودا  ۀعـست  تناک  کلذ  انلعف  نحن  اذا  و 
[. 37  ] بیرق نم  بیرق  وه  اذهف  بیرقتلاب  اموی  نیعبس  ۀعبرا و  موی و  یتئام  بیرقتلاب  عبر  اموی و  نوتس  ۀسمخ و  ۀئامثالث و  یه  یتلا  ۀنـسلا 

رـشاعلا و رهـشلا  یف  باسحلا  اذهب  هیف  ةدالولا  نوکت  اذه  بیرقتلاب و  فصن  اموی و  نورـشع  ۀعـست و  روهـشلا  نا  یلع  نوکت  مایالا  هذه  و 
اذه و  [ 105] بیرقتلاب فصن  اموی و  رـشع  ۀـعبرا  رهـشا و  ۀعـست  اموی  نونامث  ناتئام و  وه  يذـلا  نیعبرالا  راودا  ۀعبـس  باسح  یلع  نوکی 
یلع اینبم  نوکی  نأ  بجی  ةدالولا  تاقوأ  رخآ  ةدـم  لمحلا و  مایأ  باسحب  رـشاعلا  رهـشلا  یف  باسحلا  اذـهب  اضیا  هیف  ةدالولا  نوکی  اضیا 

. قیفوتلا هللااب  نیسابعلا و  ءافلخلا  ضعبل  هفلا  امیف  نینح  صیخلتلا  ضعب  هصخل  اذه و  عمسی  دق  لوصالا و  هذه 

: کلذ فیک  ۀنسلا و  فصن  مامت  دعب  ۀنجالا  لاوحا  رکذ  یف  نورشعلا  يداحلا و  بابلا 

نهنکاما نع  نلقتنی  نا  نهیلع و  یتلا  بجحلا  نهتیشغا و  نکتهی  نا  نهل  ضرعی  ۀنـسلا  فصن  مامت  دنع  اهبالقنا  اهکرحت و  دعب  ۀنجالا  نا 
یقبیف دـلوی  کتهتلا و ال  ضعب  اهکتهی  نا  اماف  يوقا  هترـس  فعـضا و  هیـشغت  یتلا  هتیـشغا  تناک  ایوق و  نینجلا  ناـک  ناـف  محرلا  مف  وحن 
کته وه  نا  هؤاـقب و  ـال  هتیبرت و  نکمی  مل  تاـم و  اـموی  نیعبرـالا  هذـه  یف  دـلو  ناـف  نماـثلا  رهـشلا  رخا  ماـمت  یلا  اـموی  نیعبرا  اـضیرم 

اکته هتیـشغا  کته  نا  هب و  ۀـلماحلا  لتق  الا  طقـسی و  مل  ناف  تام  ناف  دـلوی  مل  کلذ و  یفالت  نکمی  یتح ال  کـتهلا  لـک  [ 106] هتیشغا
. محرلا مف  دنع  هیلا  بلقنإ  هوحن و  كرحت  يذلا  هعضوم  یف  ثکم  تمی و  مل  یقب و  هیفالت  نکمی 

120 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
ریغت هیف و  اواشن  يذـلا  مهناکم  نع  نوبلقنی  مهکرحت ال  دـعب  اودـلوی  مل  اذا  اموی  نیعبرالا  هذـه  یف  ضرملا  مهل  ضرعی  اـمنا  نینح و  لاـق 
نهنم ۀلصتملا  ةرسلا  عالخناف  ۀیشغالا  ددمتل  کلذ  دنع  نهعـضومل  نا  [ 107] ضرعی نهتاهما  نال  مهلاقتناب و  ةرسلا  نوعلخی  مهعـضاوم و 

. هما یلع  لقث  هطبر  لحنا  اذا  نینجلا  نأل  و 

: یثنا ما  وه  رکذا  لمحلا  تامالع  یف  نورشعلا  یناثلا و  بابلا 

لاق و  الیاح . اهنول  ناک  یثناب  یلبح  تناک  نا  انسح و  اهنول  ناک  رکذب  یلبح  ةأرملا  تناک  اذا  لوصفلا  باتک  نم  ۀسماخلا  یف  طارقبا  لاق 
نمیالا يدثلا  وه  رماضلا  ناک  ناف  اهیلفط  دحا  طقـست  اهناف  اماؤت  اهلمح  ناک  اهییدـث و  دـحا  رمـضف  الماح  ةأرملا  تناک  اذا  رخا  لصف  یف 

. یثنالا تطقس  رسیالا  يدثلا  وه  رماضلا  ناک  نا  رکذلا و  تطقسا 
لدـف رـسیالا  بناجلا  یفف  یثنا  ناک  ام  نمیالا و  بناجلا  یف  هدـلوت  نوکی  نا  يرحاـف  ارکذ  لاـفطالا  نم  ناـک  نم  رخآ  لـصف  یف  لاـق  و 
یثناب اهلمح  ناف  نسح  ریغ  اردـک  الیاح  اهنول  ناک  نم  رکذـب و  اهلمح  ناف  ایفاص  انـسح  یلابحلا  نم  اهنول  ناک  نم  نا  اذـه  هلوقب  طارقبا 

امک قشلا  کلذ  یف  يدثلا  نوکی  نا  رسیالا  نمیالا و  بناجلا  یف  لمحلا  لیلد  یثناب و  اهلمح  ناک  رسیالا  بناجلا  یف  اهلمح  ناک  نم  ناف 
قورعلا امیس  رخالا و ال  قشلا  قورع  نم  ءالتما  دشا  اضیا  قشلا  کلذ  یف  یتلا  قورعلا  نوکت  نا  هتلمج  امیـس  مظعا و ال  [ 38  ] طارقبا لاق 

. ناسللا تحت  یتلا 
نم اهملسا  اهاوقا و  لئالدلا و  حصا  تاطیـشن و  نهنا  تاضهن و  فخا  تاکرح و  لهـسا  نهب  یلابحلا  ناف  روکذلاب  لمحلا  تامالع  نم  و 

لمحلا یلع  ۀـلادلا  تامالعلا  نم  هتکرح و  نینجلا و  ضاـکترا  اـئلتمم و  ارتوتم  روکذـلاب  یلاـبحلا  یف  قورعلا  ضعب  نا  کـلذ  یف  طـلغلا 
. لاوحالا عیمج  یف  روکذلا  یف  تامالعلا  فالخب  نوکت  اهناف  ثانالاب 

121 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

مهتحص ظفح  نایبصلا و  لافطالا و  یلابحلا و  www.Ghaemiyeh.comریبدت  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 171زکرم  ۀحفص 61 

../../default.htm
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


رکذب الماح  ةأرملا  تناک  اذا  سیلاطوطـسرا  ۀفـسلف  نم  هباتک  نم  ۀـنماثلا  یف  [ 108] سوالاقـس لاق  کلذ  یف  سیلاط  وطـسرا  هلاق  ام  رکذ 
لاق اهامدـق و  مروتت  رمالا و  رثکا  یف  نوللا  ۀجمـس  ۀفیعـض  تناکف  یثناب  ةأرملا  تلبح  امبر  نسحا و  اهنول  ناک  الهـس و  اصلخت  تصلخت 
رعـش اهیف  ءاسنلل  تبنی  یتلا ال  عضاوملا  یف  رعـشلا  اهل  تبنی  امبر  ادـئاز و  ارعـش  یلاـبحلل  تبنی  ةریثک و  ۀـکرح  محرلا  یف  كرحتی  رکذـلا 

[. 109] هفلتخملا تاوهشلا  یهتشت  رکذ و  اهل  امناکف 

: کلذ فیک  مأ ال و  تاقداص  نه  له  نوبرتی و  الافطا  رشع  يداحلا  رهشلا  یف  ندلی  نهنا  نم  ءاسنلا  هرکذی  امیف  نورشعلا  ثلاثلا و  بابلا 

دق کلذ و  فیکف  تاقداص  نک  نا  ما ال و  تاقداص  نه  له  نوبرتی و  الافطا  رشع  يداحلا  رهشلا  یف  ندلی  نهنا  نم  ءاسنلا  هرکذت  ام  اماف 
ندلی نهنا  نلقی  فیکف  ۀمات  رهشا  ةرـشع  هب  متی  اذه ال  و  [ 110] اموی نونامث  ناتئام و  وه  ةدالو و  هدعب  نوکی  ادح ال  دالولا  رخال  انددـح 

نم دلو  نم  نیمـسی  ءاسنلا  نال  نوبرتی  ادالوا ال  رـشع  يداحلا  رهـشلا  یف  ندلی  نهنا  یف  نقدصی  دق  نهنا  لوقنف  رـشع  يداحلا  رهـشلا  یف 
دولوم لمحلا  لوا  ذـنم  رـشاعلا  رهـشلا  یف  لافطالا  نم  دـلو  نم  نیمـسی  رهـشا و  ۀعـستلا  دولوم  لمحلا  لوا  نم  عساتلا  رهـشلا  یف  لافطالا 

یتلا روهشلا  ددع  نم  نهباسح  نذخأی  ارهش و  رشع  دحال  ادولوم  لمحلا  لوا  ذنم  رشع  يداحلا  رهشلا  یف  دلو  نم  نیمست  رهشا و  ةرـشعلا 
اذـه نم  ظلغیف  محرلا  یف  ۀـفطنلا  طوقـس  لوا  مایالا و  ددـع  نم  امات  ارهـش  رهـشلا  یف  کلذ  نولعجی  دالولا و  لمحلا و  ءادـتبا  اهیف  نوکی 

. هجولا
122 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

اموی و رـشع  ۀـعبرا  رهـشا و  ۀعـست  وه  اموی و  نونامث  ناتئام و  وه  محرلا و  یف  ۀـفطنلا  طقـس  نم  یتلا  ماـیالا  یف  ةروصحم  کـلذ  عیمج  و 
يداحلا رهـشلا  یف  تدلو  دـق  اهنا  ةأرملا  نظت  یتح  کلذ  یف  نهطلغب  یمـس  امنا  نیعبرالا و  راودا  نم  راودا  ۀعبـس  وه  بیرقتلاب و  فصن 

ول امات  ارهـش  هبـسحت  نا  بجی  ناک  امنا  امات و  ارهـش  رهـشلا  نم  تلمح  یتلا  مایالا  یه  بسحتف  رهـشلا  فصن  دعب  نوکی  اهلمح  نا  رـشع 
هیف نوکی  يذلا  لوالا  رهـشلا  نم  بسحی  لیلق  اذـکه  اضیا  رهـشا  ۀعـست  نیدولوملا  یف  باسحلا  کلذـک  هلوا و  هنم  لمحلاب  لمحلا  ناک 

هماتلا و رهـشالا  ۀسمخلا  اهیلع  دیزی  اموی و  رـشع  ۀسمخ  رادقمب  نوکی  اذه  رهطلا و  دعب  الا  نوکی  لمحلا ال  نال  اموی  رـشع  ۀسمخ  لمحلا 
هل متی  ام  رادقمب  عباسلا  رهشلا  یف  دیزی  فصن و  اموی و  نوتـس  نانثا و  ۀئام و  کلذ  نوکیف  [ 39  ] فصن اموی و  نوعبرا  ۀعبس و  ۀئام و  یه 
ام یلع  نطلغی  هجولا  اذـه  نمف  رهاظلا  هجولا  یلع  رهـشلا و  ددـعب  رهاظلا  لوقلا  ۀـقیقحلاب و  ةدالولاب  اموی  نیرـشع  انمث و  وا  فصن  اموی و 

. هنم هانحرش 

: ۀفلتخملا روهشلا  یف  نیدولوملا  لافطالا  یف  نورشعلا  عبارلا و  بابلا 

. کلذل نکمم  مهنم  ایحی و  شیعی و ال  نم ال  مهنم  ییحی و  شیعی و  نم  مهنم 
مهاوق و ال متت  مل  مهنال  کلذ  نولزنی و  نوتومی و ال  مهناف  هلبق  ام  سداـسلا و  یف  ینعا  عباـسلا  رهـشلا  یف  نودـلوی  نیذـلا  لاـفطالا  اـماف 

امب نوکتهی  ام  ةوقلا  ةدـشلا و  نم  مهل  جورخلا و ال  بالقنالل و  مهکیرحت  یف  یعیبطلا  تقولا  اوغلب  مهتاکرح و ال  مهلاـعفا و ال  تلماـکت 
طقـس ال وـه  اـمناف  مهنم  دـلوی  نم  دـحا و  مهنم  شیعی  نا  نکمی  ـال  کلذـک  مهب و  ۀـطیحملا  بـجحلا  مهیـشغت و  یتـلا  مهتیـشغا  مـهنع 

[111] دولوم
فصن و اموی و  نینامث  نینثا و  ۀـئام و  مامتل  نیدولوملا  ینعا  ۀنـسلا  فصن  مامتل  نودولوملا  مه  عباـسلا و  رهـشلا  یف  مهنم  دـلوی  نم  اـماف 

نمث
123 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

. رثکا وا  لقا  ملسی  نمک  مهنم  کلهی  نم  نا  ریغ  اولزنی  اوشیعی و  نا  نکمی  دقف  بیرقتلاب  مایا  ۀعبرا  نیتئام و  مامت  یلا  و 
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امیف نودولوملا  مه  ۀتـس و  موی و  یتئام  مامت  یلا  مایا  ۀعبرا  موی و  یتئام  نیب  امیف  نودولوملا  مه  نماثلا و  رهـشلا  یف  مهنم  دـلوی  نم  امأ  و 
دق مهنا  کلذ  نوبرتی و  نوتومی و ال  نوکلهی و  مهناف  بیرقتلاب  اموی  نیثـالث  ۀتـس و  موی و  یتئاـم  ماـمت  یلا  ماـیا  ۀـعبرا  موی و  یتئاـم  نیب 

ام بسح  هتایح  یلا  هتیبرت و ال  یلا  نماثلا و ال  رهشلا  یف  دلوی  نم  ةایحلا  یلا  لیبس  نماثلا و ال  رهشلا  یلا  عباسلا  رهـشلا  دودح  نم  اوجرخ 
هدـعب ام  عساتلا و  رهـشلا  یف  ینعا  کلذ  دـعب  نودولوملا  اما  و  [ 112] ۀـبرجتلاب روهـشم  کلذ  لک  ءابطالا و  نم  عامجالا  سایقلا و  هیحوی 

امنا مهنم  کلهی  يذلا  مهنم و  کلهی  نا  داکی  لمکا و ال  متا و  هدـعب  ام  عساتلا و  رهـشلا  یف  نودولوملا  ءالؤه  نولزنی و  نوشیعی و  مهناف 
. هضرمی ضرمب  جراخ و  نم  مهل  ضرعی  ضراعب  کلهی 

اموی و نونامث  ناتنثا و  ۀئام و  وه  يذلا  ۀنسلا  فصن  رادقم  یف  لمکی  نینجلا و  متی  هل  يذلا  ببسلا  رکذ  یف  نورـشعلا - سماخلا و  بابلا 
: بیرقتلاب نمث  فصن و 

نا وهف  نمث  فصن و  اموی و  نونامث  نانثا و  ۀـئام و  وه  يذـلا  ۀنـسلا  فصن  مامت  دـنع  عباسلا  رهـشلا  یف  نینجلا  کیرحت  یف  ببـسلا  اـماف 
دودـح نم  اوجرخ  دـق  مهنال  کلذ  نولزنی و  نوتومی و ال  نوکلهی و  امنا  مهناف  بیرقتلاـب  قوف  یلا  هسأر  محرلا و  یف  ـالوا  قلخی  نینجلا 

سایقلا و هبجوی  ام  بسح  هتایح  یلا  هتیبرت و ال  یلا  نماثلا و ال  رهـشلا  یف  دـلوی  نم  شیع  یلا  لیبس  نماثلا و ال  رهـشلا  یلا  عباسلا  رهـشلا 
نوشیعی و مهناف  هدـعب  ام  عساتلا و  رهـشلا  یف  ینعا  کلذ  دـعب  نودولوملا  اماف  ۀـبرجتلاب  روهـشم  کلذ  اـمک  ءاـبطالا و  لـک  نم  عاـمجالا 

لمکا و  [ 40  ] متا هدعب  عساتلا و  رهشلا  یف  نیدولوملا  ءالؤه  نوبرتی و 
124 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

. هضرمی ضرمب  جراخ و  نم  هل  ضرعی  ضراعب  کلهی  امنا  مهنم  کلهی  يذلا  دحا و  مهنم  کلهی  نا  داکی  و ال 

اموی و نونامث  نانثا و  ۀئام و  وه  يذلا  ۀنسلا  بصن  رادقم  یف  لمکی  نینجلا و  متی  هل  يذلا  ببـسلا  رکذ  یف  نورـشعلا / سداسلا و  بابلا 
: بیرقتلاب نمث  فصن و 

ۀنـسلا فصن  وه  يذلا  بیرقتلاب  انمث  فصن و  اموی و  نونامث  نانثا و  ۀئام و  ینعا  ةدملا  نم  رادقملا  اذـه  یف  لمک  نینجلا و  نوکت  امنا  و 
ناف نارحب  هیف  نوکی  نارحب و  اضیا  وه  نارحبلا  هیف  نوکی  يذلا  رودلا  فصن  ۀلماکلا و  ۀیوقلا  تانارحبلا  راودا  نم  دحاو  ۀنـسلا  نال  ۀـمات 

هفصن نأل  نارحب  رشع  عبارلا  مویلا  وه  نارحب و  وه  عباسلا و  مویلا  کلذک  رشع و  عباسلا  وه  نارحب و  وه  اضیا  هفصن  نارحب  وه  رشع  عبارلا 
. مامتب سیل  هنال  یبرتی  شیعی و ال  نا  نکمی  روهشلا ال  مایالا و  نم  رادقملا  اذه  لبق  دلوی  دولوم  لکف  [ 113] عباسلا

: عباسلا رهشلا  لوا  وه  ۀنسلا و  فصن  مامت  یف  بالقنالا  نینجلل  نوکی  يذلا  ببسلا  رکذ  یف  نورشعلا - عباسلا و  بابلا 

قلخی نینجلا  نا  وهف  انمث  اموی و  نونامث  نانثا و  ۀئام و  وه  يذلا  ۀنـسلا  فصن  مامت  دنع  عباسلا  رهـشلا  یف  نینجلا  كرحت  یف  ببـسلا  اماف 
لفـسا و یلا  هسأر  هجورخ و  ناـک  یمـس  اـم  بسحب  یعیبـطلا و  رمـالا  یلع  هجورخ  يرج  اذا  هجورخ  قوف و  یلا  هسأر  محرلا و  یف  ـالوا 

رئاس جورخ  ناک  الوا  ناک  اذا  هسار  نال  حالـصلا  ۀـمکحلا و  نم  کلذ  یف  اـمل  نیحـشرملا و  ءاـبطالا و  عاـمجا  اذـه  هندـب  رئاـسل  مدـقتلا 
ام دضب  یعیبطلا و  رمالا  ریغ  یلع  جرخی  نا  ردانلا  یف  امهدحال  قفتا  نا  اماف  ءیشنی  نا  یلا  اهنم  ءیـش  رطـضی  نا  ریغ  نم  لهـسا  ءاضعالا 
یف بشنی  قلعتی و  نا  نمؤی  مل  ـالوا  هـالجر  تجرخ  ول  نینجلا  نا  کـلذ  یغبنی و  اـم  یلع  هجورخ  نکی  مل  ۀـمکحلا  یف  حالـصلا  هبجوـی 

نمؤی مل  نادیلا  تجرخ  نا  هکاروا و  دنع  محرلا  یف  بشنی  قلعتی و  نا  نمؤی  مل  ةدحاولا  هلجر  تجرخ  نا  هندب و  دنع  محرلا 
125 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

هیف عضوم  یلا  راصف  ردـحنا  اذا  نینجلا  نا  یلع  هفتک . وا  هقنع  یلع  يوتلت  ةرـسلا  نال  اما  فلخ و  یلا  يوتلی  هنال  اما  هسأر  دـنع  بشنی  نا 
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ۀلباقملا ةرـسلا  بذاجی  نا  هنم  ضرع  کلذ  ناـک  اذا  هفتک و  یلع  وا  هقنع  یلع  کـلانه  توتلا  باـب  دـنع  محرلا  مرج  یلع  ةدـتمم  ةرـسلا 
نا اما  ۀبوعـصلا و  کلت  یف  تومیف  هجورخ  بعـصی  نا  اما  تومی و  نا  اما  نینجلا  نم  الوا  محرلا  ملأی  نا  هبذاـجملا  کـلت  نم  هل  ضرعیف 

دنع و للحتی  نا  الا  مهللا  کلهی  اجراخ و  مروتی  هناف  الخاد  دـهجلا  کلذ  نم  صلخت  نا  هؤاقب و  هتیبرت و ال  نکمی  ضیرم ال  وه  جرخی و 
[114 .] کلذ نوکی  ام  لق  ثلاثلا و  وا  یناثلا  مویلا  یف  کلذ  همر 

دلوی نم  شیعی  نا  ( 41  ) نکمی رشاعلا و ال  عساتلا و  عباسلا و  رهشلا  یف  دلوی  نم  ایحی  شیعی و  يذلا  ببسلا  یف  نورشعلا - نماثلا و  بابلا 
: نماثلا یف 

ایوق نینجلا  ناک  ناف  جورخلا  بالقنالل و  عبطلاب  اهکرحتی  ۀـیوق  ۀـکرح  نم  هل  دـب  ۀنـسلا ال  فصن  مامت  دـنع  عباسلا  رهـشلا  یف  نینجلا  نا 
ۀیشغالا نم  هب  طیحی  ام  کتهی  نا  یلع  يوقی  ردقی و  یتح  مهتلبج  سفن  مهبیکرت و  یف  ةدیدش  ةوق  عبطلاب  مهل  نیذلا  لافطالا  نم  ابـصخ 

ضرعی مل  ۀکرحلا و  هملؤی  مل  میلس  حیحص  يوق  وه  عباسلا و  رهشلا  یف  جرخ  ام  اهنم  جرخی  ذفنت و  یتح  محرلاب  ۀلصتملا  ۀیشغملا  ۀقبطلل 
اتیم جرخیف  بالقنالل  هکرحلا  ملألا و  ررضلا و  نم  هلانی  ام  ببسب  بطعی  نا  اما  وهف  کلذ  نع  افیعـض  ناک  نا  و  یقب . ملـس و  بالقنالل و 
یف نیعبرـالا  ةدـم  یف  دـلو  ناـف  يوقی  شعتنی و  أربی و  یتح  اـموی  نیعبرا  نم  اوحن  هضرم  ةدـم  ثبلی  ضرمیف و  محرلا  یف  یقبی  نا  اـما  و 

نیعبرالا هذه  زوجی  یتح  محرلا  یف  ثبل  وه  نا  أربی و  مل  ملسی و  مل  بطع و  هضرم  نم  صلختی  مل  ضیرم  وه  دلو و  نماثلا  رهشلا  دودح 
ناب مهدالوا  ملسی و  ناب  ایرح  ناک  ضرملا  نم  هدهع  دعب  شعتنا و  حص و  يوق و  عساتلا و  رهشلا  یلا  نماثلا  رهشلا  اموی و 

126 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
رشاعلا رهشلا  یف  دلوی  نم  اماف  رشاعلا  رهشلا  یف  نودولوملا  مه  اثبل و  محرلا  یف  بالقنالا  دعب  مهلوطا  ادهع  ضارمالا  هذهب  مهدعبا  ملـست 

نا رهشا  ۀینامثل  دولوملا  شیعی  نا  نکمی  هنا ال  ۀلعلا  کلذ  یف  نینح  لوق  برقلا . دعبلا و  بسحب  کلذ  یف  حالـصلا  نم  مهلاحف  عساتلا  و 
نم هیلع  لاحلا  رییغتل  رخالا  ةدالولل و  محرلا  فوج  یف  عباسلا  رهـشلا  یف  هبالقنا  دالولا و  بقعی  امهدـحا  ررـضلا  نم  نابرـض  هیلع  یلاوتی 

محرلا لبق  نم  وجنی  رهـشا  ۀعـستل  دولوملا  نکل  ۀنجالا  عیمجل  رییغتلا  کلذ  ضرعی  دـق  ناک  نا  ءاوهلا و  یف  هناکم  نم  محرلا و  نم  هناکم 
ثبلی مایا  ةرشع  رهـشا و  ۀعـستل  دولوملا  محرلا و  فوج  یف  ضرعت  یتلا  ضارمالا  بالقنالا و  بقعف  لخاد  نم  يذلا  ررـضلا  هلانی  نا  لبق 

یف ۀنجالا  عیمج  نا  اماف  شیعی  نا  نکمی  کلذـک ال  اعم و  ناررـضلا  مهیلع  یلاوتی  سیلف  ضارمالا  کلت  نم  وجنی  أربی و  یتح  محرلا  یف 
یتلا روهـشلا  ةدم  نم  مهنم  لقثأ  الاح و  أوسا  رهـشلا  یف  یلابحلا  لماوحلا و  عیمج  دجن  انا  کلذ  یلع  کلدی  دـقف  یـضرم  نماثلا  رهـشلا 

. طارقبا لاق  امک  ۀنجالا  لاوحاب  ۀلصتم  تاهمالا  لاوحا  هدعب و  رهشلا و  اذه  لبق 

ما ال؟ نوبرتی  مهف  اودلو  نا  نوملسی و  نیذلا  ۀنجالا  نم  وه  له  هضرم و  هتحص و  هفعض و  نینجلا و  تامالع  یف  نورشعلا - عساتلا و  بابلا 
[: 115]

مأ ال نوبرتی  لهف  اودلو  نا  نودلوی و  نوملسی و  [ 42  ] نیذلا ۀنجالا  نم  وه  له  هضرم و  هتحص و  هفعض و  نینجلا و  ةوق  یلع  لالدتـسالا 
لاوحاب ۀلـصتم  ۀـنجالا  لاوحا  نال  ضارعالا  ضارمالا و  نم  اهمـسج  یف  اهل  ضرعی  ام  اهجازم و  اهندـب و  یف  هب  لـماحلا  لاـح  نم  نوکی 

ةدوج نهـسوفن و  بیط  نهیلع و  تاکرحلا  ۀلوهـس  نهطاشن و  نهیکـشت و  ۀـلق  نهتحـص و  مامت  نهنادـبا و  یف  یلابحلا  ۀمالـسب  تاهمالا 
مهتحـص و ۀنجالا و  ةوق  یلع  لدت  اهتدوج  ضارعالا و  ةءادر  ۀلق  نهتجزما و  لادتعا  نهیف و  ۀـیناسفنلا  ۀـیعیبطلا و  لاعفالا  ةوق  نهمـضه و 

ملسی نمم  مهنا  مهتمالس و 
127 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

نا دـلوی و  ملـسی و ال  نمم ال  مهنا  نهـضرم و  ۀـنجالا و  فعـض  یلع  لدـت  نهیف  تامالعلا  هذـه  دادـضا  ققح  ندـلو و  اـم  اذا  دـلوی و  و 
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. ةوقلا فیعض  اضیرم  ناک  رمع  نا  رمعلا و  هل  لوطی  الف  یبرت  نا  یبرتی و  مل  [ 116] دلو
نبللا نأل  ءاذتغالا  ۀلق  لفطلا و  فعض  یلع  لدی  يدثلا  نم  نبللا  نایرج  نا  کلذ  هضرم و  هفعـض و  یلع  لدی  نییدثلا  نم  نبللا  نایرج  و 

هنع و ال ءانغتـسالا  امهدحا  نیببـسل  لوالا  رهـشلا  یف  نوکی  اذه ال  هیف و  يرجی  نا  عبطلاب  هنأش  نم  يذلا  تقولا  یف  ةأرملا  نم  يرجی  امنا 
نم رثکا  اذه  یلا  لوالا  رهشلا  یف  هفرصیف  هومن  نینجلا و  ءاذغ  یف  هیلا  جاتحی  نبللا  دیلوت  یف  فرـصتی  [ 117] يذلا نا  یناثلا  هیلا و  ۀجاح 

ارادـقم هنم  عمتجی  امنا  هنم و  عمتجی  ام  ةرثک  یلع  لدـی  کلذ  ناف  الخاد  یقبی  يرجی و ال  یتح  هجورخ  اماف  هیلا  جاتحی  ـال  اـم  یلا  هفرص 
امنا کلذ  اریـسی و  امهیف  امم  هب  يذتغی  لفطلا و  هلانی  ام  ناک  اذا  اریثک  ءالتما  نییدثلا  محرلا و  نیب  امیف  ۀکرتشملا  قورعلا  تألتما  اذا  رثکا 

. هفعضل نوکی 
نایدـثلا ناک  نا  اهلفط و  فعـض  یلع  لد  یلبحلا  ةأرملا  يدـث  نم  نبللا  جرخ  اذا  لوصفلا  باتک  نم  ۀـسماخلا  یف  طارقبا  لاق  کلذـک  و 

رمالا و عیمج  یلع  لد  رهـشأ  ۀثالث  هیلع  یتأ  اذا  نینجلا  ایمیدیبا  باتک  نم  ۀـسداسلا  یف  لاق  يوقا و  حـصا و  لفطلا  نا  یلع  الد  نیزنتکم 
امک حصا و  نینجلاف  زانتکا  لضف  نییدثلا  یف  ناک  نا  فیعـض و  ۀلاحم  نینجلاف ال  اریثک  ارورد  نبللا  رد  نأف  نبل  ةأرملل  ریـصی  کلذ  دـنع 
لاح ةءادر  یلع  لیلد  نییدثلا  رومـض  کلذکف  هتحـص  یلع  لدـی  نییدـثلا  زانتکا  لفطلا و  فعـض  یلع  لدـی  یلبحلا  نم  نبللا  نایرج  نا 

. لفطلا کله  اصقان  مدلا  ناک  اذا  مدلا و  ناصقن  یلع  لد  کلذک  ناک  نا  کلذ  لفطلا و 
128 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

یف هنایرج  عطقنی  ناک ال  اذا  ثمطلا  نال  هئاذتغا  ۀلق  هضرم و  لفطلا و  فعـض  یلع  لدـی  هتاقوا  یف  لماحلا  نم  ثمطلا  نایرج  کلذـک  و 
لفطلا نأل  احیحـص  کلذ  عم  لفطلا  نکی  [ 118] مل دالولا  یلع  هتاقوا  یف  لمحلا و  لبق  هیلع  ناک  يذـلا  هرادـقم  نع  صقنی  لـماحلا و ال 

یف هلاح  یلع  يرجی  یتح  یقبی  مل  هب  يذتغا  اذا  هئاذغ و  یف  محرلا  یلا  مدلا  نم  هلک  ندبلا  نم  ءیجی  ام  فرـص  ایوق و  احیحـص  ناک  اذا 
هتحـص و مدـع  هضرمل و  نوکی  امنا  کلذ  دـنع  [ 43  ] هعـضو هب  لفطلا  ءاذتغا  ۀـلق  یلع  لدـی  [ 119] هتاقوا یف  هلاح  یلع  هناـیرجف  هتاـقوا 

سیلف هتاقوا  یف  اهثمط  يرجی  الماح  ةأرملا  تناک  اذا  هظفل  اذـه  اـم  لوصفلا  باـتک  نم  ۀـسماخلا  یف  طارقبا  لاـق  کلذـک  هتوق و  فعض 
احیحص اهلفط  ناک  نا  الماح  تماد  ام  ةأرملا  نم  ردحنی  ثمطلا ال  نا  ۀنجالا  باتک  نم  ۀثلاثلا  یف  لاق  و  احیحـص . اهلفط  نوکی  نا  نکمی 

. عساتلا رهشلا  یلا  اهلمح  نم  رهش  لوا  ذنم  کلذ  و 
. اهنینج فعض  لماح  یه  ةأرملا و  ثمط  رد  یتم  سیلاطاطسرأ  ۀفسلف  یف  باتک  نم  ۀیناثلا  یف  [ 120] سوالاقس لاق  و 

: محرلا نم  هطوقس  وا  هب  لمحلا  مامت  نینجلا و  تابن  یلع  ۀلادلا  تامالعلا  یف  نوثالثلا / بابلا 

نمل ینعا  کلذ  فالخ  یلع  رمالا  ناک  ناف  نارمضی  اهییدث  ناف  طقست  نا  یلا  لوؤی  ةأرملا  لاح  ناک  اذاف  لوصفلا  باتک  یف  طارقبا  لاق 
ءاذغلا ۀلق  یلع  لدی  نییدثلا  رومـضف  طقـست  الف  نیکرولا  یف  وا  نییدثلا  یف  عجو  اهبیـصی  هناف  [ 121] نیبلص اناک  ناف  ارمـضی  اهایدث  ناک 

طقس تام و  هؤاذغ  لق  ضرم و  اذا  ضرمی و  نینجلا و  فعضی  نا  بجو  الیلق  ءاذغلا  ناک  اذا  لماحلا و  ندب  یف  لفطلل 
129 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ۀفـصلا و هذه  یلع  مدلا  ناک  اذا  هترثک و  یلع  لدت  امهتبالـص  کلذکف  نینجلا  طوقـس  ءاذـغلا و  ۀـلق  یلع  لدـی  نییدـثلا  رومـض  نا  امک 
کلت ءاضعالا  کلت  یف  ضرع  طارقبا  اهرکذ  یتلا  ءاضعالا  یلا  هتعفد  ناف  ندـبلا  ءاضعا  یلا  کلذ  عفدـت  ۀـعیبطلا  نأـف  ةرثکلا  نم  لاـحلا 

یلا ةریثکلا  [ 122] ۀعیبطلا کلت  ۀـعیبطلا  تعفد  نأف  انهاه  طارقبا  مالک  نم  مهفی  نأ  یغبنی  دـق  تافالا و  نم  امیلـس  لفطلا  یقب  عاجوالا و 
مدقتی نییدثلا  رومـض  نا  طارقبا و  لوق  مهفی  نا  بجی  اذکهف  ملـسی  طقـسی و  نینجلا  نأف  ۀبوطر  وا  القث  وا  امرو  هیف  بذـجی  یتح  محرلا 

اهیف هلوق  صن  اذه  ۀلاقملا و  هذه  یف  طارقبا  اهرکذ  دق  يرخا  تامالع  لافطالا  ۀنجالا و  طوقس  یلع  لدی  دق  لاوحالا و  لک  یف  طاقسالا 
نم هجراخ  لاح  یلع  لازهلا  نم  یه  ةأرملا و  تلمح  اذا  رخا  لصف  یف  لاق  و  طقست . اهناف  ۀتغب  اهایدث  رمـضف  الماح  ةأرملا  تناک  اذا  لاق 
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. ۀلاحم طارقبا ال  لاق  امک  ۀنجالا  طوقس  یلع  ۀلادلا  طاقسالاب  ةرذنملا  ۀمدقتملا  تامالعلا  یه  هذهف  ملست  نا  لبق  طقست  اهناف  ۀعیبطلا 

: ةرورضلاب لاوحالا ال  ضعب  یف  طاقسالا  یلع  ۀلادلا  تامالعلا  یف  نوثالثلا  يداحلا و  بابلا 

- طارقبا لاق  هذه  یهف  لاح  یلع  امئاد  ةرورضلاب  لاوحالا ال  ضعب  یف  طاقسالا  یلع  ۀلادلا  تامالعلا  اماف 
تناک یتم  ۀلاقملا  هذه  یف  لاق  طقـست و  نا  اهیلع  نمؤی  مل  نطبلا  قالطتـسا  اهیلع  حلا  نا  لماحلا  ةأرملا  لوصفلا  باتک  نم  ۀـسماخلا  یف 
لفطلا طبض  یلع  ردقی  اطاخم و ال  ؤلمم  اهمحر  رعقف  نیب  ببـس  ریغ  نم  ثلاثلا  یناثلا و  لوالا و  رهـشلا  یف  طقـست  لدتعم  اهندب  ةأرملا و 
اهدالو ناف  رهاظ  ببس  [ 44  ] ریغ نم  ۀیوق  ۀنوخس  تنخـس  یمح و  لماح  ةارمأل  ضرع  اذا  ۀلاقملا  هذه  یف  لاق  و  اهنم . کتهنی  هنکل  هلقثل 

. طقست نأل  ببس  وهف  ریحز  ثدح  اذا  باتکلا  اذه  نم  ۀعباسلا  یف  لاق  رطخ و  یلع  نوکیف  هیف  طقست  وأ  ارسع  نوکی 
130 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

: ۀنجالا تابثل  قفاوملا  لماحلا  ریبدت  یف  نوثالثلا  یناثلا و  بابلا 

تابثل قفاوملا  لماحلا  ریبدت  یف  لوقلاب  کلذ  عبتن  نا  دیرن  محرلا و  یف  ۀفطنلا  تابث  لبحلا و  یلع  قفاوملا  ریبدتلا  مدقت  امیف  انفصو  دق  انا 
مامت یلا  ریثک  عوبسا و  کلذ  یلع  یـضم  لمحلا و  مت  هب و  تقلع  محرلاب و  تتبث  اذا  ۀفطنلا  نا  قیفوتلا  هللااب  لوقنف و  مهب  لمحلا  مایا  ةدم 

ریبدتلا نم  لماحلا  جاتحت  کلذک  ناک و  ام  يوقا  اثبشت  محرلاب  هثبشت  راص  يوق و  مظع و  دق  نوکی  كاذ  ذا  لفطلا  ناف  داز  امیف  نیعبرالا 
یتلا ال ةدایزلا  اهئاذغ  یف  اهدیزن  نا  بجیف  رثکا  ءاذـغ  یلا  جاتحت  تناک  ذا  اورکذ . يذـلا  نم  رثکا  یلا  ءاذـغلا  نم  مدـقت و  امم  يوقا  یلا 

همضه دوجی  يذلا  قفاوملا  لدتعملا  رادقلاب  کلذ  نوکی  لب  اهیف  همـضه  دسفی  اهتدعم و ال  یلع  لقثی  ام ال  رادقمب  اهب و  ضهنت  اهلقثت و 
. بیترت جردت و  یلع  ةدحاو  ۀعفد  یف  تاعفد ال  یف  کلذ  نوکی  اهرارمتسا و  نسحی  و 

نهتاوهـش يوقت  نهنادبا و  ةرارح  ضهنت  بعتلا  ۀضایرلا و  ۀکرحلا و  ۀضایرلا و  یف  نهتدایز  نوکت  نأ  بجی  ءاذغلا  یف  ةدایزلا  بسحب  و 
لماحلا ندب  یف  ترثک  یتم  لوضفلا  ناف  لوضفلا  ةرثک  نم  اهندب  یقنی  امم  لماحلل  عفنا  ءیـش  اهیقنت و ال  نهنادبا و  نم  لوضفلا  للحت  و 

نم عانتما  ةدعملا و  یف  عاجوا  یناثلا  رهشلا  یف  اهل  ضرعی  کلذک  اهنع و  ثمطلا  عاطقنال  لوضفلا  ةریثک  عبطلاب  لماحلا  نال  ۀئیدر  تناک 
للقت ۀـیزیرغلا  ةرارحلا  ةراثا  مضهلا و  یلع  اهتناعا  عم  لاـمعالا  بعتلا و  ۀـضایرلا و  ۀـکرحلا و  ناـف  ةریثک  رخأ  ضارعا  فذـق و  ماـعطلا و 
لبحلا حصا و  فخا و  اهندب  نوکی  لمحلا  مایا  یف  لامعالا  لمعت  بعتت و  نم  ءاسنلا و  نم  ۀمألا  کلذک  ندـبلا و  نع  اهففخت  لوضفلا و 

نال فرت  ۀهافر و ال  میعنت و ال  ریبدـت  ریغ  بعتم  نهریبدـت  نال  کلذ  انامـس و  ارابک  ءایوقا  ادالوا  ندـلی  دالولا و  کلذـک  لهـسا و  اهیلع 
ۀیهافرلا میعنلا و  یلع  [ 123] دتعت مل  مداخلا 

131 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
یلابحلل راض  اذه  ۀجاحلل و  هنم  دـب  ام ال  دوجو  هلک  اهـضرغ  هدـجت و  کلذ و ال  نم  اهنکمی  هنأل ال  ماعطلا  نم  طرفملا  ءالتمالا  یلع  و ال 

. ادج
طقسا طقف  [ 124] دـیدشلا توصلا  نم  بابکنالا و  یلع  نامدالا  بابکنالا و  لـیقثلا و  ءیـشلا  لـمح  بوثولا و  یقتت  نا  لـماحلل  یغبنی  و 

ائیش مهیطعی  ناب  سأب  الف  نهلمح  مایا  یف  هوهشلا  طوقس  نهیلع  طرفا  ناف  [ 125] نهتلاه هعزفم  ءایشا  نم  دعرلا و  توص  نم  ءاسنلا  ضعب 
نامرلا و لجرفسلا و  نلکأی  یکتسملا و  ردنکلا و  نغضمیل  ةوهـشلا و  قیـضی  امم  اهوحن  لدرخلا و  لصبلاک و  هفیرحلا  ءایـشالا  نم  اریـسی 

نهلافطا تبث  نهلمح و  یف  ضرملا  نم  صلختت  نا  نکمی  ریبدـتلا  اذـهب  ناـف  طـیلختلا  ةرثک  ۀـئیدرلا و  [ 45  ] ۀـیذغالا نم  عنمتل  جرتالا و 
. نهب طقست  نهعم و ال 

هلامعتـسا ناف  ۀـصاخ  دـصفلا و  هنیقوتی  ام  بجوا  نم  رذـحلا و  یقوتلا و  نم  ۀـیاغب  طارقبا  همـسر  ام  یلع  هب  نجلاعی  ام  نکیلف  نضرم  ناف 
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. طارقبا لاق  امک  میظع  ررض 
کلذک اهب و  لبح  دق  یتلا  ۀنجالا  ظفحی  لمتحا  اذا  سماش  نم  بلجی  يذـلا  نیطلا  یف  دـجوی  يذـلا  رجحلا  نا  اومعز  سوسایبرا  هلاق  ام 

نیذابرقا رکذ  امیف  اهیلع و  ةأرملا  اهتقلع  اذا  سوطیردنب  اهل  لاقی  یتلا  ۀشیـشحلا  هذه  لعفت  دـق  انویـسل و  ۀینایرـسلاب  هل  لاقی  يذـلا  رجحلا 
نم عنم  ءاسنلا  یلع  قلع  هبلق و  جرخا  قش و  نیتاسبلا و  یف  نوکی  يذلا  صربإ  ماسلا  ذـخا  نا  نویفارـس  نب  حالـصا  ۀـیناثلا  ۀخـسنلا  روباس 

. اذکه هنم  عفن  طاقسالا و 
طقست و نا  ةأرملا  عنم  ةأرملا  یلع  قلع  لغب و  دلج  یف  لعج  نیتاسبلا و  یف  دوجوملا  ریغـصلا  صربا  ماسلا  ذخأ  اذا  هنا  سفنـس  رومط  لاق 

. نینجلا ظفح  لماحلا  یلع  [ 126] ءابرهکلا سوطسرفواث  لاق  کلذ و  لثم  لعف  قلع  نا  اضیا  هبلق 
132 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

مهرد نزو  دحاو  لک  نم  احرق  رقاع  بوقثم و  ریغ  ؤلؤلا  حایرلا  محرلا و  عجول  یلابحلل و  عفانلا  ؤلؤللا  شراوجب  فورعملا  شراوحلا  ۀفص 
. مهارد ۀثالث  نزو  دحاو  لک  نم  یکطصم  لیبجنز و  و 

نم سفرکلا  رزب  جنورد و  دابنرز و  مهرد  نزو  رتسداب  دنج  کلذ  دنع  عفان  نلبحی  یتاوللا  ءاسنلل  ۀفـص  نوراسالا  نم  نویبارـس  نب  لاق  و 
. ۀسمخ ۀیودالا  ۀلمج  ۀلمجلا  نوسنالا و  ءامب  مهرد  ۀبرشلا  لمعتسی  لخنی و  قدی و  امهرد  نورشع  ۀعبرا و  رکس  نامهرد  دحاو  لک 

: حالصلا ررضلا و  نم  هیف  ام  رکذ  لماحلا و  ۀعماجم  نع  یهنلا  یف  نوثالثلا / ثلاثلا و  بابلا 

کلذک لماحلل و  دیجب  سیل  ةدحاو  ۀعفد  هنم  عانتمالا  نأف  اهلک  لمحلا  مایا  ةدم  عانتمالا  لک  عامجلا  نم  عنتمت  نا ال  لماحلل  یغبنی  دـق  و 
هیلع نامدالا  دشا و  يوقا و  هیف  عاجوالا  لعجی  ةدالولا و  یف  ارسع  ثدحی  عانتمالا  نا  کلذ  دیجب و  سیل  هیلع  نامدالا  هنم و  راثکالا  اضیا 

محرلا ثحی  ۀکرحلا و  ةرثکب  مدلا  دسفی  جراخ و  یلا  نینجلا  عفدی  ریثکلا  عامجلا  ناف  طاقـسالل  اببـس  کلذ  ناک  امبر  نینجلا و  فعـضی 
. حاکنلا ةوهش  یلا  هقوشی  جاضنالا و  یلع 

اهسفن و نم  سحت  تناک  نا  هبرقت و  الصا و ال  عامجلا  نم  عنتمت  نا  فعضی  اهنینج  نم  وا  اهسفن  نم  لماحلا  ةأرملا  تسحا  اذا  یغبنی  دقف 
. سداسلا سماخلا و  دودح  یلا  ثلاثلا و  رهشلا  دعب  هنم  هلمعتست  ام  نوکی  لدتعملا و  نود  دصق  رادقمب  هلمعتست  نا  ةوقب  اهلفط  نم 

یناثلا لوـالا و  رهـشلا  یف  نینجلا  [ 46  ] نال امات  اعانتما  هیف  نعنمی  نا  بجیف  عساـتلا  نماـثلا و  عباـسلا و  یناـثلا و  لوـالا و  رهـشلا  یف  اـماف 
نم قلزنی  طقـسی و  نا  هقلعت  فعـض  هفعـضل و  عامجلا  دـنع  هیلع  نمؤی  الف  ةوقلاب  سیل  محرلاب  هقلعت  ةوقلا و  فیعـض  لاصتالا و  فیعض 

. هنع جرخی  هقرافی و  محرلا و 
133 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ةدـشل عامجلا  دـنع  طقـسی  نا  هلقثل  هیلع  نمؤی  کلذـل ال  هلامک و  همامت و  همظعل و  لیقث  هنأـف  عساـتلا  نماـثلا و  عباـسلا و  رهـشلا  یف  اـماف 
هجرخی هطقـسی و  کلذ  یلع  هل  كرحم  ببـس  ینداف  لاصفنالا  جورخلل و  دعتـسم  ءیهتم  تاقوالا  هذـه  یف  هنال  ۀـسرامملا و  ۀـکرحلا و 

كرحم و ینداب  رجـشلا  نم  هطوقـس  افیعـض و  وهزی  نیح  رهز و  وه  هلمح و  لوا  یف  هناصغا  هرجـشب و  هقلعت  نوکی  رجـشلا  رمث  ّنأ  امکف 
حیرب طقسی  قلعتلا ال  دیدش  يوق  کلذ  نیب  امیف  كرحم و  رسیاب  طقسی  افیعض  هلعل  نوکی  اضیا  هلامکتـسا  هغولب و  دنع  کلذک  هرـسیا و 

تاقوالا و ال هذهف  محرلاب  هقلعت  نینجلا و  لاح  نوکی  کلذک  هعطقی و  ایوق و  ادیدش  ابذج  هبذـجیف  هل  دـحا  هدـصقی  نا  نود  اهریغب  و ال 
. ءیشنی امک  فیعض  ضیرم  رهشلا  اذه  یف  هناف  رهشلا  یف  امیس 

: مامحلا لماحلا  لامعتسا  یف  نوثالثلا  عبارلا و  بابلا 

نینجلا تاکرح  نوکـس  مونلا و  بالتجا  بعتلا و  ۀـلازا  ملالا و  نیکـست  ةذـللا و  نم  اهیف  اـمل  نهل  ۀـعفان  لـب  ةراـضب  تسیلف  ماـمحلا  اـمأف 
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اهل نهلامعتـسا  نوکی  نا  بجی  هنا  الا  ۀقـشم  ریغب  لادتعاب و  اهظفحی  مسجلا و  نم  لوضفلا  غرفتـسی  مامحلا  نال  ۀبعتملا  ۀیذؤملا  ةدـیدشلا 
ۀلدتعملا تامامحلا  نهلوخد  نکیل  نشطعی و  نهاوق و  کلذل  طقستف  کلذ  نفعضی  نا  یلا  سولجلا  اهیف  نلطی  نامدا و ال  ریغ  لادتعاب و 

بیطلا و هیف  نورثکی  هدرب و  هرح و  یف  لدـتعملا  رتافلا  ءاملا  نم  هنلمعتـسی  اـم  نوکی  ءاوهلا و  ۀـبیطلا  ءاـنبلا  ۀـعیفرلا  ءاـملا  ۀـبذعلا  ةرارحلا 
نهظک نا  ۀصاخ و  دربلا  دـیدشلا  درابلا  ءاملا  برـش  نع  ءاملا  نم  نهجورخ  دـنع  نعنمی  ۀـبیطلا و  حـئاورلا  نم  سفنلا  يوقی  ام  روخبلا و 

نم [ 127] ائیش نهبارش  نلعج  شطعلا 
134 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ۀـحارلا و نهجورخ  دـنع  ندـمتعی  الدـتعم و  اجزم  اجوزمم  کلذ  يرج  ام  ساـبیرلا و  مرـصحلا و  لجرفـسلا و  حاـفتلاک و  هکاوفلا  بوبر 
هیلع ترج  نهل و  هانمـسر  ام  بسحب  اهفطلا و  ۀیذغالا  نم  نلمعتـسا  نهتحارتسا  تلماکت  اذا  سفنلا و  رـسی  امب  لغاشلا  ةوقلا و  ءودـهلا و 

. ةدحاو ۀعفد  تاعفد ال  هنلعجی  هرادقم و  نم  نللقیل  نهتداع و 

: دشا اهل  ظفحلا  متا و  نماثلا  رهشلا  یف  لماحلاب  ۀیانعلا  نوکت  نا  بجی  هنا  یف  نوثالثلا  سماخلا و  بابلا 

هنا کلذ  دیدش و  رطخ  یلع  نماثلا  رهـشلا  یف  هنرذـحی  هنیقوتی و  امل  نهیقوت  نهریبدـت و  یف  هنلمعتـسی  امل  نهلامعتـسا  نوکی  نا  یغبنی  و 
اریثک املا  ملأتت  [ 47  ] ادـیدش هیف  يذأتت  طقـست  ینلا ال  رمالا و  رثکا  یف  تومت  ءاسنلا  نم  هیف  طقـست  یتلا  نـال  نهعیمجل  دـیجب  سیل  رهش 
رمث یف  لاحلاک  لقثلا  نوکی  کلذـک  محرلا و  لفـسا  یلا  اسکنم  نوکی  هیف  نینجلا  نـال  اـنلوق و  نم  مدـقت  اـمیف  اـهانرکذ  یتلا  بابـسالل 
اذه یف  نینجلا  کلذک  اهمطحت و  اهخسفت و  اهلقثت و  رجشلا و  ناصغأ  سکنت  لاحلا  هذه  یف  رجـشلا  رمث  نأف  هسکنت  هلقث و  دنع  رجـشلا 

هنلمعتسی و ام  عیمج  نهلامعتسا  یف  متا  مهرمأب  ۀیانعلا  دشا و  نهظفح  رهشلا و  اذه  یف  یلابحلا  ریبدتب  ۀیانعلا  نوکت  نا  یغبنی  اذهلف  رهشلا 
. هنرذحی هنبنتجی و  ام  عیمجل  نهیقوت 

: یقوتی ام  رکذ  ساطعلا و  لماحلا  بنتجت  نا  بجی  هنا  یف  [ 128] نوثالثلا سداسلا و  بابلا 

وهف مایالا  عیمج  روهـشلا و  رئاس  یف  لب  هدحو  نماثلا  رهـشلا  یف  سیل  هریغ  نودب  سیل  اضیا  هنیقوتی  نا  یلابحلل  یغبنی  يذـلا  ءیـشلا  اما  و 
. طقسلا کلذ  ثدحا  امبر  ۀکرحلاب  هجعزی  هکرحتل و  نینجلا  رضی  ةدیدش و  ۀکرح  ندبلا  كرحی  ساطعلا  نا  کلذ  ساطعلا و 

135 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
یلا ۀعفادلا  ةوقلا  نم  هیف  امل  الا  اذه  سیل  ةدالولا و  رسع  یف  دومحم  عفان  هنا  همیشملا و  جرخی  هتوق  هتدشل و  ساطعلا  نا  طارقبا  رکذ  دقف 

نم نوکت  یتلا  تالزنلا  یقوتت  نا  ساطعلا و  كرحی  ام  مامتـشا  نم  هل و  ضرعتلا  نم  نعنمی  هبنتجی و  نا  یلابحلل  یغبنی  کلذـک  جراخ و 
نع راخبلا  للحی  ام  نلمعتسی  نا  نهدهجب و  کلذ  نیقوتی  رحلا و  دیدش  راح  دربلا و ال  دیدش  دراب  ءاوه  یف  نهسوؤر  نفـشکیالاب  سأرلا 
یف اهنلـسغی  نا  نهـسوؤر و  نم  راخبلا  ذـفنیل  ۀـلدتعم  ةرارح  ةراـحلا  ءاوهلا  ۀـلدتعملا  عضاوملا  یف  اـهماسم  حـتفی  اـهکلد و  نم  نهـسوؤر 
امب نهـسؤر  نطـشمی  نا  مهل  اعفان  اراح  قلـسلا  ءامب  لسغلا  راحلا و  ءاـملا  نوباـصلا و  نورطنلا و  یمطخلاـب و  ءاوهلا  ۀـلدتعملا  تاـمامحلا 

نوکتف ۀـلمجلاب  و  [ 129] ۀنخـسملا ءایـشالا  نم  امهارجم  يرج  اـم  شوجنزرملا و  ماـمنلاک و  دربلا  تـالزنلا و  اـهنع  عنمی  ـالیلق و  اهنخـسی 
. ساطعلا تالزنلا و  نهنع  لوزتل  نهدهجب  اهنع  دربلا  ۀلازا  نهسوؤر و  ناخساب  نهتیانع 

. کلذ ثودح  دنع  مهل  قفاوملا  ریبدتلا  رکذ  لمحلا و  مایا  یف  یلابحلل  ضرعت  یتلا  ضارعالا  رکذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  بابلا 

قزبتلا و ناقفخلا و  ءیقلا و  یثغلا و  یهف  رثکالا  رمالا  یلع  نهل  ۀـمزال  نهب و  ۀـصاخ  لمحلا  مایا  یف  یلابحلل  ضرعت  یتلا  ضارعالا  اما  و 
ام و  [ 130] نیلجرلا مروت  قاوفلا و  ةرثک  ۀفلتخملا و  ۀئیدرلا  معاطملا  ةوهش  ۀبرشالا و  ۀمعطالا و  نم  قفاوملا  یلا  ةوهشلا  ةدعملا و  مف  عجو 
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. کلذ هبشا 
جرخی ناک  يذلا  مدلا  نا  کلذ  نهماحرا و  نهدعم و  یلا  اهبابصنا  نهنادبا و  یف  لوضفلا  ةرثک  هذه  ببس  و 

136 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
رادـحنالا و مورت  مث  نهنادـبا  یف  لوضفلا  دـیزیف  مسجلا  یف  نقتحیف  لـمحلا  ماـیا  یف  هجورخ  عـطقنی  ضیحلاـب  رهـش  لـک  یف  ندـبلا  نم 
ةدعملا و مف  یلا  تدعـص  یه  اذاف  ةدعملا  مف  یلا  دوعـصلا  یلا  رمالا  رطـضیف  [ 48  ] کلذ نیب  اـهنیب و  نینجلا  لوحیف  ةداـعلا  یلع  جورخلا 

. هتددح ام  عیمج  نم  کلذ  ریغ  یلا  ۀفلتخملا  ۀئیدرلا  معاطملا  ةوهش  ةدعملا و  عجو  قزبتلا و  ءیقلا و  یثغلا و  ثدح  اهیف  ترثک 
یلا هرما  لوا  یف  ءاذـغلا  نم  جاتحی  نینجلا  نا  کلذ  رثکا و  عبارلا  ثلاـثلا و  یناـثلا و  رهـشلا  یف  ضارعـالا  هذـه  نم  نهل  ضرعی  يذـلا  و 

لق رثکا  ءاذـغ  یلا  جاتحا  اذا  رثکا و  ءاذـغ  یلا  جاتحی  هناف  ربک  ثبل و  اذا  اماف  کلذ . دـنع  لوضفلا  رثکت  کلذـل  لـیلقلا و  ریـسیلا  ءیـشلا 
. فخت کلذ و  دنع  ضارعالا  کلت  [ 131] فعضتف لیلق  محرلا  یلا  ةدعملا و  یلا  هنم  ردحنی  ام  ناک  لضفلا و 

لوضفلا نوکت  نا  وه  افیفخ  افیعـض  الیلق  اهنم  ضرعی  ام  نوکی  وا  ضارعالا  هذه  نم  نهل  ضرعی  ام  لطبی  یتح  ءالؤه  ریبدت  یف  دصقلا  و 
انع اهجرخت  مث  اهیلا  ردحنی  امم  یقنت  اهیلا و  ردـحنی  ام  لک  لقی  یتح  نهدـعم  يوقی - نأب  ةءادر  لقا  ارادـقم و  ۀـیمک و  لقا  نهنادـبا  یف 

. داهتجالا صرحلا و  ۀیاغب 
رثکالا نهلامعتـسا  نوکی  نا  بجی  کلذک  عفنأ و  اهداتعا  نمل  هذه  نأف  بعتلا  ۀـکرحلا و  ۀـضایرلا و  نهنادـبا  یف  لوضفلا  للقی  يذـلا  و 

. ۀسبتحم ریغ  الهس  انیل  نهعئابط  نوکت  نا  برشملا و  معطملا و  نم  نللقی  نا  مامحلا و  لوخد  بذعلا و  رتافلا  ءاملا  بص  ۀضایرلا  دعب  نم 
بانعلا و عم  مایالا  یف  ربنش  رایخلا  لسع  نم  ریسیلا  ذخأب  سأب  صاجالا و ال  بارش  بانعلا و  بارـش  جسفنبلا و  بارـش  نهعئابط  نیلی  امم 

بارش
137 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

نا جذاسلا و  یلحملا و  حافتلا  بارش  یلحملا و  لجرفسلا  بارش  نهل و  ۀعفانلا  هکاوفلا  نم  ةذختملا  ۀبرشالا  عیمج  نیبجنرتلا و  جسفنبلا و 
. هلامعتسا یلا  جیتحا 

تاقوالا ضعب  یف  يروزبلا  ذخأب  سأب  يروزبلا و ال  نم  نهل  عفنا  یلجرفـسلا  نیبجنکـسالا  ایـصرقلا و  بانعلا و  صاجالا و  هکاوفلا  نم  و 
. طالخالا فیطلت  لوبلا و  راردا  نم  هیف  امل 

ءام مرـصحلا و  ءامب  ةذـختم  نالمحلا  ءادـجلا و  موحل  رئاطلا و  ناویحلا  نم  فطل  ام  لجحلا و  جاردـلا و  جـیرارفلا و  محلف  ۀـیذغالا  اـمأف 
زبخلا و  [ 132] ۀجیابطلا يوشملا و  ۀجذاسلا و  تاجابدیفسالا  صوصملا و  جابکسلا و  جابدیزلا و  يدنه و  رمتلا  ءام  نامرلا و  ءام  حافتلا و 

. رایتخالا جضنلا 
نم هنلمعتـسی  ام  نوکی  ۀیفاصلا و  ۀحئارلا  هبیطلا  سمخ  وا  عبرا  وا  نینـس  ثالث  اهیلع  یـضم  دق  یتلا  ۀقیتعلا  نوکت  نا  یغبنیف  ۀبرـشالا  اماف 

بیبزلا لفیرطأ  وا  ریغصلا  [ 133] لفیرطالاب کلذ  نلعفیلف  نهدعم  ۀـیقنت  یلا  تاقوالا  ضعب  یف  نجتحا  نا  داصتقاب و  بارـش  ماعط و  لک 
یعارلا اصع  هیف  خوبطملا  ءاملا  رکـسلا و  بیبزلا و  لسعب  عرخملا  زوللا  نهدب  توتلملا  جـلمالا و  دوسالا و  یلباکلا  جـلیلهالا  نم  لومعملا 

ءاثقلا و رزب  عم  هدحو  ینیـصلا  دنوارلا  بارـش  انیب  اعفن  نهعفنی  امم  هدـحو و  ثبـشلا  هیف  خوبطملا  ءاملا  کلذـک  هدـحو و  [ 49  ] نهل عفان 
قرو درولا و  یناتـسبلا و  نامرلا  يربلا و  نامرلا  راـنلجلا و  مرکلا و  نهدـب  جراـخ  نم  نهدـعم  دمـضت  نا  هدـعب و  وا  ماـعطلا  لـبق  راـیخلا 

نیعی دق  و  [ 134] قیتعلا رمخلا  بنقلا و  کلذک  هدرفم و  وا  هعومجم  جنایزارلا  رزب  یمورلا و  سفرکلا 
138 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

بـسحی ءالؤه و  ریبدت  یف  اذه  زملا و  وا  ولحلا  نامرلا  صاصتما  یلغملا و  درواملا  برـش  تاودغلاب و  راحلا  ءاملا  برـش  ۀعیبطلا  نیل  یلع 
. قیفوتلا هللااب  اصاخ و  اریبدت  ضارعالا  فانصا  نم  فنص  لکل  درفن  نحن  بابلا و  اذه  یف  ناک  یلکلا  لوقلا  راصتخالا و 
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: لوضفلا ةرثک  نم  ندبلا  ۀیقنت  یف  [ 135] نوثالثلا نماثلا و  بابلا 

عیمج نم  اهل  ضرعی  ام  عیمج  ناک  اذا  لوضفلا  ةرثک  نم  اهندب  ۀیقنت  اهنینج و  ۀحـص  اهتحـص و  ظفح  لماحلا و  ریبدـت  یف  رمالا  كالم  و 
ببـسب لماحلا  ندـب  نال  ۀـلمج  اهجارخا  وه  سیل  لوضفلا  نم  لماحلا  ندـب  ۀـیقنت  یف  ضرغلا  هببـسب و  کلذ و  ینعم  اـهتاذ  ضارعـالا و 

دلوتت لاحب  ةرثکلا  نم  نوکت  یتح  ةریثک  ۀـعمتجم  لوضفلا  نوکت  الئل  هتیقنت  نم  ضرغلا  امنا  اهنم و  یقن  ریغ  لوضفلا  ریثک  اهثمط  عاـطقنا 
يرجی یتلا  ندبلا  قرط  حتفت  لوبلا و  راردا  عبطلا و  لاهـساب  نوکی  اذـه  یقنلا و  نم  ابیرق  اما  ایقن و  اما  نوکی  نا  ۀبعـصلا و  ضارعالا  اهنع 
فذقت ام  رادقم  نا  اننظ  نحن  اذاف  لوضفلا  نم  اعون  ندبلا  نع  جرخی  هذـه  نم  دـحاو  لک  ناف  ۀـضایرلا  ۀـکرحلا و  لامعتـسا  کلذ و  اهیف 

یتلا ال ءایشالا  ضعبب  نطبلا  لاهـسا  عبطلا و  نییلتب  اهانرما  ۀیذغالا  ۀمعطالا و  نم  هلوانتت  ام  یلا  سایقلاب  بجی  امم  لقا  طئاغلا  نم  لماحلا 
-. لادتعا قفرب و  اهلعف  نکل  اهیف و  فنع 

ءوده قفرب و  کلذ  لعفت  یتلا  ۀلدتعملا  ءایشالا  هذه  لثمب  لوبلا  ردی  نا  یغبنیف  بارشلا  نم  هبرشت  امم  لقا  لوبلا  رادقم  نا  اننظ  نحن  نا  و 
بارشلاک

139 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
رایخلا و هسفن و  ءاثقلا  هرزب و  جنایزارلا و  سفرکلا و  رزب  سفرکلا و  عرقلا و  رایخلا و  ءاثقلا و  خیطبلا و  رزب  نیبجنکسالا و  قیتعلا و  قیقرلا 

. اهوحن خیطبلا و 
ۀـضایرلا و ۀـکرحلاب و  اهانرما  راح  ریغ  ادراب  طیحملا  ءاوهلا  ادـیعب و  ۀـضایرلا  ۀـکرحلاب و  دـهعلا  ناک  قرعلاب و  جرخی  ام  رادـقم  لق  اذا  و 
نیرخنملا و تاوهللا و  نم  يرجی  اـم  نوکی  یتح  ۀـیانع  دـشا  ندـبلا  قرط  حـیتفتب  کـلذ  عم  اـنینع  ءاوهلا و  ناخـسا  یف  اـنفطلت  ماـمحلا و 

. ءایشالا نم  ءیش  هقوعی  لهسی و ال  لاح  یلع  ندبلا  ماسم  نینذالا و 
اهندب یف  لوضفلا  تناک  نءاف  اهریبدت  نم  مدقت  ام  بسحب  اهمسج  یف  لوضفلا  جازم  بسحب  نوکی  کلذ  نأف  عبطلا  نییلت  لاهسالا و  امأف 

جارختسا هنءاش  نم  امب  کلذ  جارختسال  اندصق  کلذ  دیلوت  [ 50  ] هنأش نم  ناک  اهتبرشا و  اهتیذغا و  نم  اهریبدت  نم  مدقت  ام  هیوارفص و 
ءام جسفنبلا و  رهز  انوطق و  رزبلا  باعل  نیبجنرثلا و  عوزنملا و  رمحالا  تیزلا  يدنهلا و  رمتلا  صاجالاک و  فوخ  فنع و ال  ریغب  ءارفـصلا 

انفضا اذه  نم  يوقا  وه  ام  یلا  هیف  جیتحا  نا  رثکا و  طلخلا  رادقم  جرختسی  اذه  نأف  رکس  عم  همحـش  نامرلا و  ءام  نیبجنکـس و  عم  نبجلا 
[. 136] ةرضاحلا لاوحالا  بسحب  بیبطلا  هب  ریشی  امم  کلذ  سناج  ام  ررکملا و  درولا  بارش  ربنش و  رایخلا  سولف  رفصالا و  جلیلهالا  اهل 

ءادوسلا یلا  لماحلا  ندب  یف  لوضفلا  تناک  نا  اهمـسج و  یف  عمتجملا  طلخلا  دض  دیلوت  یلا  اهتبرـشا  اهتیذـغا و  یف  اهریبدـت  یلا  انلیم  و 
بـسحب اهنم و  بیبطلا  هب  ریـشی  املک  اهذـخا و  نم  بجی  ام  یلع  نومیتفـالا  جنابـسبلا و  یلباـکلا و  دوسـالا و  جـلیلهلا  ذـخأب  اـنرما  لـیمأ 

امک [ 137] هل لمعتسملا  وه  بیبطلا  نا  یلع  هایا  يرکذ  امنأف  هفصا  نا  دیرا  ام  باتکلا و  اذه  یف  هتفـصو  ام  عیمج  نأف  ةرـضاحلا  لاوحالا 
بجی

140 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. فعضا يوقا و  وه  امم  اهریغ  ذخا  بجوی  امبر  اهعم و  اهذخا  بجی  ال  [ 138] ءایشالا هذه  ذخا  نم  عنم  امبر  هنأف 

لیبجنزلا و ذمرتلا و  نم  لومعملا  شراوجلا  مطرقلا و  ءام  نوقیراغلا و  ذـمرتلا و  حایرالا و  لفیرطالا و  ذـخأب  انرمأ  ابطر  لضفلا  ناک  نا  و 
. اهنم ذخؤی  ام  ۀیمک  ریدقت  یف  ۀصاخب  یقوتلا و  رذحلا و  نم  ۀیاهن  یلع  کلذ  نم  لمعتسی  ام  لامعتسا  نوکی  رکسلا و 

ناک اذا  قارتحا  نع  دـلوتی  هلعل  هلاهـسا و  عبطلا و  نییلت  دـیربتلا و  یلا  هلییمت  هفیطلت و  ءاذـغلا و  لیلقتب  اـهانرما  اـیومد  لـضفلا  ناـک  اذا  و 
ام وا  اریثک  امد  دـلوتی  نا ال  هنأش  نم  ام  اهتیذـغا  لعجی  نا  طارقبا و  هرکذ  يذـلا  رذـعلا  نم  هیف  امل  لماحلا  یف  نکمی  انیب ال  اـمک  دـصقلا 
نا بجی  امب  لومعم  ۀلجرلا  ۀلقب  ءابدنهلا و  عرقلا و  ءاثقلا و  رایخلا و  لجحلا و  خارف  جاردلا و  جـیرارفلا و  راغـصک  لیما  دـیربتلا  یلا  هتوق 
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. يرجملا اذه  يرجی  امم  کلذ  ریغ  صوصم و  مرصحلا و  نامرلا و  ءامب  هذه  نم  لمعی 
بارش هنایلغ  مدلا و  شیشن  عنمی  امم  و  ربنـش . رایخلا  سولف  رفولینلا و  بانعلا و  نیبجنرتلا و  صاجالا و  يدنهلا و  رمتلا  عئابطلا  نیلی  امم  و 

. بیبطلا هب  رمأی  امم  امهریغ  رفولینلا و  بارش  شاخشخلا و 

: کلذ ةاوادم  یلابحلل و  ضراعلا  ةدعملا  فعض  یف  نوثالثلا - عساتلا و  بابلا 

امهفعـض ناملا و  کلذل  اهل  امم  طالخالا  نم  اهیلا  ردـحنی  ام  بابـصنا  محرلل و  اهتکراشمل  لماح  لک  صخی  رمأ  عبطلاب  ةدـعملا  فعض 
بصعلا نم  هیف  ام  ةرثکل  هلانی  امب  روعشلا  دیدش  ۀیکز  هفیطل و  سحلا  ریثک  ةدعملا  مف  محرلا و  اهتکراشم  لجأ  نم  فعض  ملأ و  نافعض 

141 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
نا بجی  کلذک  هیلا و  ردحنی  طلغ  رسیاب  هل و  ضرعی  ببس  [ 51  ] یندال فعضی  ملأی و  هئاکز  هسح و  ةدشل  وهف  غامدلا  نم  هیلا  ردحنملا 

کلذ نم  اهصخی  يذلا  ۀیودالا  ۀبرشالا و  ۀیذغالا و  نم  اهقفاوی  اهصخی و  امب  اهیلا  ردحنملا  طلخلا  اهنع  جرختسی  اهاوق و  ام  اهل  لمعتـسی 
انقیرط اهمف و  ةدعملا و  ۀیوقت  یف  اندصق  نوکی  نا  بجی  کلذـک  ریثک و  اما  رـسیال و  ضبق  هیف  ۀـحئارلا  بیط  ایرطع  ناک  املک  اهقفاوی  و 

نأف لعافلا  ببسلا  ةداضم  کلذ  یلا  فیضت  نا  کلذ و  ریغ  وا  نهد  وا  دامض  وا  بارش  وا  ءاذغ  نم  اهیف  هلمعتـست  ام  لک  یف  قیرطلا  اذه 
هدضب دض  لک  مواقیف  ۀلمجلاب  اراح و  ناک  ام  ءایشالا  هذه  نم  انلمعتسا  ادراب  ناک  نا  ادراب و  ناک  ام  ءایـشالا  هذه  نم  انلمعتـسا  راح  ناک 
ۀمواقم اهتحص و  ظفح  لماحلا و  ریبدت  وه  يذلا  انضرغ  بسحب  هنم  هرکذن  نا  بجی  ام  انهاه  کلذ  رکذن  نحن  اهیف و  هلمعتست  ام  لک  یف 

. قیفوتلا هّللاب  ریبدتلا و  نم  اهب  هلامعتسا  زوجی  ام  بسحی  هلجا و  نم  لمحلا و  بسحب  اهل  ضرعی  ام 
لاح اهنس و  لماحلا و  جازم  لاح  نم  ذوخأم  کلذ  لیلد  ةراح و  طالخا  بابصنا  وا  ةرارح  نم  لماحلا  یف  اهمف  ةدعملا و  فعض  ناک  ناف 

يروزبلا نیبجنکسالا  لامعتساب  كاذ  ذأ  اهرمأی  نا  بجیف  ارم  اهمف  معط  ایناخد و  اهؤاشح  نوکی  نا  اهـشطع و  ةرثک  اهندب و  یف  طالخالا 
بارش وا  ةالحم  ۀجذاس و  حافتلا  بارش  وا  مرصحلا  ءام  وا  نامرلا  ءامب  لومعملا  عنعنلا  بارـش  وا  نامرلا  بارـش  یلجرفـسلا و  جذاسلا و  و 

حافتلا و لجرفـسلا و  اهمعطا  نامرلا و  ءام  ریعـشلا و  ءاـم  اهقـسا  دراـبلا و  ءاـملاب  ۀـجوزمم  هذـه  لـک  درولا  بارـش  وا  بـالجلا  رفولینلا و 
ۀینامر و هریغ  رئاطلا و  ناویحلا  نم  اریغص  ناک  ام  موحللا  نم  اهذغ  يدنهلا و  رمتلا  ءام  صاجالا و  بارش  صاجالا و  نامرلا و  يرثمکلا و 

یناحیرلا بارـشلا  اهقـسا  یلجرفـسلا و  نیبجنکـسلا  نامرلا و  بارـشب  اعقن  ازبخ  اهمعطا  کـلذ و  يرجم  يرجی  اـم  ۀیقامـس و  ۀیمرـصح و 
نهدعم دمض  درابلا و  ءاملاب  جوزمملا  قیتعلا  ۀحئارلا  بیطلا  یفاصلا 

142 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
کسملا و سالا و  ضیبالا و  لدنصلا  ۀقرو و  فارخلا و  فالظا  ۀکرابملا و  ۀلقبلا  عرقلا و  روشق  حافتلا و  لجرفـسلا و  درولا و  رفولینلاب و 

ناک نأف  اهارجم  يرجی  ام  درولا و  نهد  سـآلا و  نهدـب  اـهنهدا  کـلذ و  وحن  درو و  ءاـملا  ضماـحلا و  ناـمرلا  یف  عقنلا  زبخلا  راـنلجلا و 
لاح اهنـس و  لماحلا و  جازم  لاح  نم  نوکی  کلذ  یلع  کلالدتـسأل  ۀبطر و  ةدراب  طالخا  بابـصنا  وا  ةدورب  نع  اهمف  ةدـعملا و  فعض 

یلـسعلا و يرکـسلا و  نیبجنلجلا  ذخا  نم  کلت  هب  تربد  ام  دضب  اهربدت  نا  بجیف  اهئاشحا  ۀضومح  اهـشطع و  ۀلق  اهندـب و  یف  طالخالا 
. لبنسلا یبرملا و  جرتالا  و  [ 52  ] دوعلا صارقا  درولا و  صارقا  جنایزارلا و  رزب  نوسنیالا و  ینلا و  دوعلا  یکطصملا و 

انخسم وا  قیتع  بارـشب  لاحلا  نم  هدهاشت  ام  بسح  رثکا  لقا و  ۀصمح  رادقم  قایرتلا  نم  نهتیطعا  ایوق  فعـضلا  ادیدش و  دربلا  ناک  نأف 
راحلا ءاملا  نهقسا  رملا و  کسملا  ءاود  رخذا و  لبنـس و  یکطـصملا و  ءامب  سطویدورتم  وا  عنعنلا  ءامب  انـسریما  وا  نوفندادنف  وا  هنم  عفان 

. لفنرقلا لبنسلا و  نوسنیالا و  یکطصملا و  دوعلا و  هیف  خوبطملا 
دحاو لک  نم  ین  دوع  زوجایرم و  سبای و  عنعن  ابراک و  مهارد  ۀثالث  نزو  ةدحاو  لک  نم  درولا  صارقا  یکطصم و  نهل  عفان  ءاود  اذه  و 

لثم اراح  ناک  امب  ۀـیذغالا  نم  صقنی  دـق  لفنرقلا و  ءامب  وا  یکطـصملا  نوسنالا و  ءامب  وا  یناحیر  قیتع  بارـش  وا  هیمب  یقـسی  نامهرد 
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بیط اقیتع  نهبارـش  نوکی  جادیفـسا و  صمح و  ءامب  ۀـخوبطملا  دـیعب  عاضرلاب  اهدـهع  یتلا  ۀـیعارلا  ءادـجلا  موحل  رباـنقلا و  ریفاـصعلا و 
دوعلا قیتع و  بارشب  کسملا  کس  ربنعلاب و  ةدعملا  دمض  لسعلا و  بیبزلا و  نم  ذختملا  بارشلا  هیوافالاب و  ذختملا  لسعلا  ءام  ۀحئارلا و 

نهد قبئزلا و  نابلا و  نهد  ۀیلاغلاب و  نهدعم  نخرمیل  کلذ و  هبشا  ام  لاهلاواوب و  زوجلا  ۀسابسبلا و  لبنـسلا و  نارفعزلا و  جنوبابلا  ینلا و 
یکطصملا ربصلا و  نارفعزلا و  قیوسلا و  طسقلا و 

143 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. قیفوتلا هللااب  هذه و  وحن  یکطصملا و  بارش  رتفملا و  نیتنسفالا  هیف  خوبطملا  ءاملاب  اهلطنی  و 

: هتاوادم هنم و  عانتمالا  قفاوملا و  ماعطلا  ةوهش  نالطب  نم  لماحلل  ضرعی  امیف  نوعبرالا - بابلا 

طالخالا و ةرثک  اهنم و  ذـیذللا  قفاوملا  ۀـهارک  اهفعـض و  ةوهـشلا و  نالطب  ماعطلا و  نع  عاـنتمالا  نم  یلاـبحلل  ضرعی  اـمیف  ببـسلا  اـمأف 
ندبلا یف  ام  دوجأب  يذغتی  نینجلا  نا  ةءادرلا  ببـس  ثمطلا و  نایرج  عاطقنا  ةرثکلا و  ببـسب  نهدعم  یلا  اهبابـصنا  نهنادـبا و  یف  اهتئادر 

نهتاوهش لطبت  مهناولا و  لیحتست  مهاوق و  فعصت  یلابحلا و  لاوحا  ءیست  کلذل  ةدساف و  ۀئیدر و  یقبیف  هملـسا  مدلا و  طالخالا و  نم 
نهـضعب و یف  دـیزی  ناک  نا  لماح و  لکب  صتخی  ضرفلا  اذـه  ةدومحملا و  ۀبرـشالا  ۀـیذغالا و  نم  هوداتعا  هوفلا و  دـق  امم  نهقفاو  اـمل 

عنتمی ةدومحملا و  ۀمعطالا  هرکی  نم  نهیف  انیأر  دق  نهیف و  اهتئادر  طالخالا و  ةرثک  نهلاوحا و  یف  نهفالتخا  بسحب  نهـضعب  یف  صقنی 
مهررض و مظع  تطرف  اذا  یتلا  ۀئیدرلا  ضارعالا  نم  ضراعلا  اذه  اهنم و  ءیـش  هترـضحب  رکذی  نا  هرکی  اهمـش و  یلع  ردقی  یتح ال  اهنم 

. یلابحلا یف  اهرطخ 
نم هتحئار  باط  امب  نهتعداخم  هیلا و  لـیبسلا  دـجت  هیلع و  ردـقی  اـم  لـکب  اـهماضهنا  نهتاوهـش و  ۀـیوقت  یف  فطلتی  نا  یغبنی  کلذـل  و 

جارختـسا لقا و  لضفلا  نم  هلبقت  ام  نوکیل  نهتدعم  [ 53  ] يوقی امیف  دهتشی  هل و  ۀشاشه  هیلا و  لیم  سفنلا  یف  نأک  ۀبرـشالا و  ۀیذغالا و 
ةدـعملا و ۀـیقنت  نم  هیف  امل  نهل  عفان  فذـقلا  نأف  ۀلوهـسب  نوکی  يذـلا  جالعلا  فذـقلا و  ۀـیودالاب و  ءيدرلا  لضفلا  نم  اهیف  لـصح  اـم 
الهـس و اقیقر  اریثک  نهدـعم  یف  طلخلا  ناک  یتم  هب  نهرمأت  نا  بجی  کلذـک  ءاود و  ریغب  برق و  نع  ۀلوهـسب و  اهیف  لـصح  اـم  هجارخا 

. ۀکرحلاب جاعزالا  نم  هیف  امل  رضم  هارکا  وه  ۀلوهس و  ریغب  هنم  فنعلا  نأل  فنع  هارکا و  ریغ  ۀلوهسب و  هنم  هنلمعتسی  ام  نوکی 
اهیف کلذ  نکی  مل  نمف  هسفن  هرکا  ول  فذقلا و  هیلع  لهسی  نم ال  سانلا  نم  و 

144 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
عم یلغملا  ءاملا  دنوارلا و  یعارلا و  اصع  نوسنالا و  جنایزارلا و  نومکلا و  تبـشلا و  هیف  خوبطملا  راحلا  ءاملا  راحلا و  ءاملا  عرجتب  اهترمأ 

ةدـعملاب اثبـشت  دـشا  طلخلا  ناک  نأف  یبرملا  جـلیلهلا  بیبزلا و  لفیرطا  ریغـصلا و  لفیرطالا  ذـخأب  مایالا  یف  نهرمأت  بالجلا و  وا  لـسعلا 
. درولا یکطصملا و  ربصلاب و  لومعملا  ربصلا  بح  نم  نینثا  وا  ۀسمخ  رادقم  مهیلا  تعفد 

الیلق و ال کلذ  یف  نهسوفن  یلع  نلمحی  نا  دعب  هیلع  نردقی  اهنم و  هنعطتسی  ام  بسحب  یشملا  ۀضایرلا و  ۀکرحلا و  لامعتـسأب  نهرمأت  و 
اذا ۀضایرلا  ۀکرحلا و  فلا  دق  نمیف  ۀـصاخب  و  [ 139] اهضهنا مل  ةوهشلا و  ةوق  تبعت و  يرجملا  اذه  يرج  اذا  ۀضایرلا  یف  ۀکرح  نعرـسی 

ۀهزنلا و ۀـبیطلا  عضاوملا  یف  نهانکـس  نهـسولج و  نهلامعا و  نهتاکرح و  نهیـشم و  نهتـضایر و  نکتل  اهتداتعا و  يرجلا و  اذـه  يرج 
. ۀبیطلا حئاورلا  نیحایرلا و  تاوذ  راهزالا  راجشالا و  ةریثکلا  ۀحئارلا 

ام لجرفسلا و  حافتلا و  نومیللا و  جنرانلا و  جرتالا و  رهزلا و  ۀهکافلا و  نم  نهیدیا  نیب  نرثکی  روخبلا و  بیطلا و  لامعتسا  نم  نرثکیل  و 
هثبل لوطی  اضبق و  وا  ارـصع  انیل  ثدحت  ادج  ۀضباق  ةولح و ال  ریغ  ءاذغلا  ةریثک  ةزم  ماضهنالا  ۀلهـس  نهتمعطا  نکتل  يرجملا و  اذه  يرجی 

ۀبطرلا ءایـشالا  کلذـک  هسابتحاب و  ةدـعملا  یف  ۀـئیدرلا  طالخالا  سبحی  هرارمتـسا و  لقی  هطلاخی و  اـمم  هب  دـسفی  دـسفیف و  نهدـعم  یف 
. اهلطبت ةوهشلاب و  بهذت  اهیخرت و  ةدعملا و  فعضت  اهناف  اطرفم  بطرت 
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جیرارفلا موحللا و  نم  هنلکأی  ام  نکیل  و  هنم . نوللا  نسحلا  ۀحئارلا  یکذلا  نینس  سمخ  وا  عبرا  هیلع  تتا  دق  يذلا  قیتعلا  نهبارش  نکیل  و 
. نالمحلا يدجلا و  لجحلا و  خارفلا و  جاجدلا و  و 

بنعلا راغصلا و  زملا  نامرلا  رانلجلا و  رفولینلا و  مرکلا و  رهز  نم  ةذختملا  ۀضباقلا  ۀحئارلا  ۀبیطلا  تادامضلاب  جراخ  نم  نهدعم  دمضت  و 
لجرفسلا حافتلا و  کسملا و  سآلا و  نارفعزلا و  لبنسلا و  درولا  حلبلا و  و 

145 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. قیتعلا بارشلا  درواملا و  نذاللا و  نابلا و  رفولینلا و  درولا و  نهد  سآلا و  نهدب  نهدعم  خرما  نیتسفالا و  و 

هنیوهتـسی و هنببجی و  نم  و  [ 54  ] هتثداحم نیهتـشی  هتیؤر و  نهبولق  یلع  ففخی  هب و  نسنأی  نم  هلکا  دـنع  ماعطلا و  تقو  یف  نهرـضحا  و 
. اهنیهتشی اهنفلأی و  نک  یتلا  ۀبیطلا و  ۀمعطالا  ۀیذغالا و  رکذ  نهیلع  رثکا  لکالا و  یلع  نهثحیل  هلوق  نلبقی  هنبهی و  هنم و  نببحتسی 

نم لکأیل  رکـسلاب و  دعب  نم  ادربم  راحلا و  ءاملاب  الوسغم  ذـخأ  ذا  نهل  هب  سأب  ریعـشلا و ال  قیوس  ۀـطنحلا و  قیوس  حـئاور  یهتـشی  امم  و 
ریثکلا وا  هنم  ءيرطلا  حولمملا  لـخلاب و  لومعملا  صیبـالا  نوتیزلا  کلذـک  ۀـحئارلا و  بیط  ائیـش  قوشرطلا و  سخلا و  ایدـنهلا و  لوقبلا 

. روقمملا رزجلا  جنابزرلا و  رایخلا و  ءاثقلا و  لخلاب و  لصبلا  لخلاب و  تفللا  لکا  لخلاب و  سوبکملا  حولمملا و 
هیف سبایلا  بطرلا و  لدرخلا  ریجرجلا و  ثارکلا و  لصبلا و  لجفلاک و  ۀـفیرحلا  ءایـشالا  نم  ائیـش  نهنلنی  نا  تاقوالا  ضعب  یف  سأب  و ال 
نا راضب  سیلف  تبث  ربک و  نینجلا و  يوق  اذا  امأف  لمحلا  ءادتبا  یف  امیس  ءيدر  هنم  راثکالا  نا  ریغ  لفطلا  لهست  یتلل ال  قفاوم  هنأف  ۀصاخ 

. ماعطلا ۀیهشت  یف  يوقا  قذاحلا  لخلا  وه  ءیشلا و  هنم  ذخؤی 
نهعفنی دق  و  یکطـصملا . ردنکلا  نغـضمیل  ةوهـشلا و  قتفی  امم  کلذ  وحن  روزبلا و  تورحملا و  نادجنالاب و  لومعملا  حلملا  کلذـک  و 
بارـشب سأب  و ال  حولمملا . هنم و  یبرملا  نومیللا  یبرملا و  حافتلا  یبرملا و  لیبجنزلا  یبرملا و  جرتالا  یکطـصملا و  دوعلا و  عم  نیبنلجلا 

نم لک  لمعتسی  درواملا  يدنه و  رمتلا  ءام  ةالحم و  ۀجذاس و  ایـصارقلا  صاجالا و  نامرلا و  مرـصحلا و  سابیرلا و  لجرفـسلا و  حافتلا و 
درابلا ۀبوطر و  ادرب و  ناک  یتم  اهنم  راحلا  لمعتـسی  ةداضتملا و  لاحلا  بسحی  اهلامعتـسا و  بجی  يذـلا  تقولا  یف  تاودـغلا و  یف  هذـه 

. ۀلوهس مایق و  ناک  یتم  ضباقلا  ةرارح و  ءارفص و  تناک  یتم 
146 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

: ۀفلتخملا ۀبیرغلا  ۀئیدرلا  تاوهشلا  نم  یلابحلل  ضرعی  ام  رکذ  یف  نوعبرالا - يداحلا و  بابلا 

بورض ۀئیدر و  ۀیذغا  یلا  نهقایتشا  مظعی  نهتاوهـش و  دتـشت  نا  یلابحلا  رثکال  ضرعی  دق  و  هتاوادم . و  [ 140] محولا ناب  کلذ  فرعی  و 
محفلا و نیطلا و  لکأب  انیرغا  امبر  ۀحلاملا و  ةأرملا و  ۀفیرحلا و  ءایـشالا  یلا  نقتـشا  امبر  ۀـصوفعلا و  ۀـضومحلاک و  ۀـفلتخم  موعطلا  نم 

ةدش نهدعم و  یلا  ةردحنملا  طالخالا  نم  ندبلا  یف  داسفل  کلذ  نوکی  موعطلا و  نم  اهوحن  صجلا و  ردـملا و  فزخلا و  لکا  نانثالا و 
. نیرخا یف  لقی  نهضعب و  نع  نکمی  هنأف  سماخلا  عبارلا و  رخآ  یلا  یناثلا و  رهشلا  ذنم  ۀصاخب  نهیف و  اهتئادر  اهداسف و 

لوط نم  مضهلا  لبقی  واسم  اهـضعب  ءیقلاب و  غرفتـسی  اهـضعب  نهدـعم  یف  ۀـسبتحملا  ۀـئیدرلا  طالخالا  تاسومیکلا و  هذـه  نا  ببـسلا  و 
ءیشب اما  اهلکب و  اما  لوضفلا  هذه  ءيذتغت  نا  یلا  ندبلا  ءاضعا  ترطضا  امبرف  اریسی  لاحلا  هذه  یف  اهؤاذغ  نوکی  اضیا  لماحلا  ةدملا و 

سماخلا و عبارلا و  رهـشلا  ذنم  لوضفلا  لقت  کلذلف  رثکا  ءاذغ  یلا  کلذل  جاتحیف  ةریخالا  روهـشلا  یف  مظعی  ربکی و  اضیا  نینجلا  اهنم و 
دعب امیف  لماحلا  ندب  یف  لضفلا  نوکی  کلذـک  و  [ 55  ] اریـسی لفطلا  هب  يذتغی  ام  نوکیف  نیلوالا  نیرهـشلا  یف  اماف  نهنادبا  یف  هدعب  ام 

. اریثک
بعتلل و نهنم  ناک  نم  الدـتعم و  ایـشم  نیـشمی  نددرتی و  نأب  فنع  ریغ  نم  نهنادـبا  ضورت  ناب  اضیا  نهرمأت  نأب  نوکی  کلذ  جـالع  و 

رادـحنا لهـسیل  لسعلا  ثبـشلا و  هیف  خوبطملا  راحلا  ءاملا  برـشب  نهرما  هدـتعی و  مل  امم  رثکاب  کلذ  نم  هلعفی  ام  نکیلف  اداتعم  لاـمعالا 
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ءاملا نیبجنکسالا و  فرصلا و  نیبجنکسالا  نهنعفنی  دق  نهنوطب و  اهب  قلطتسی  نهدعم و  نع  ۀئیدرلا  تاسومیکلا 
147 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

داج هزبخ و  هنجع و  دیجأ  دق  يذلا  ۀعنـصلا  مکحملا  زبخلا  ۀـمعطالا  نم  ۀـحئارلا و  بیطلا  قیتعلا  فیطللا  رمحالا  بارـشلا  برـش  راحلا و 
يدجلا و عراکا  اهیف و  مسد  اقارما ال  نیمـسلا  هنم ال  یعارلا  رئاطلا و  ناویحلا  نم  ناک  ام  محللا  نم  حلملا و  قروبلا و  هیف  نجع  هرامتخا و 

بح ابیبز و  اجابریزلا و  ۀیقامـس و  نهخیبط  نکیل  لجرفـسلا و  زملا و  وا  ضماحلا  نامرلا  نهماعط  دـعب  نلوانتی  نا  نهعفنی  دـق  نالمحلا و 
. ۀینامر ۀیمرصح و  نامر و 

ۀحولملا و [ 142] ۀیلقملا ۀـطنحلا  ءالقابلا و  و  [ 141] یلقملا صمحلا  کلذـب  نهمعطأف  موعطلا  نم  هریغ  وا  نیطلا  ةوهـش  نهب  تدتـشا  اذاف 
عم وه  ضمح و  اذا  امیـس  همعط ال  یف  نیطلل  هباشم  هناف  ۀصاخ  اشنلا  شطعلا و  ةدش  هباستکا  وا  حلملا  نم  اهیف  امب  نهل  قفوا  ۀـحولمم  ریغ 

. حلاملا کمسلا  لکاب  ساب  لجفلا و ال  ۀیدنهلا و  سخلا و  لوقبلا  نم  نلکأیل  هیف و  ررض  نیطلا و ال  عطقی  کلذ 
اما ءیقلاب و  اما  ۀقـشم  نهنادـبا و ال  یلع  لمح  ریغ  نم  نهنع  ءيدرلا  سومیکلا  کلذ  ضعب  یف  ۀـلیح  لـکب  نهل  فطلتی  نا  بجی  دـق  و 
نم ذـختملا  دامـضلا  لـثم  ۀـیوقملا  ناـهدالا  تادامـضلابف و  جراـخ  نم  اـما  لـخاد  جراـخ و  نم  نهدـعم  يوـقیف  هدـعب  نـم  لاهـسالاب و 

ۀمعطـالل ۀـیوقملا  ۀـمعطالا  رئاـسف  لـخاد  نم  اـما  نیدراـنلا و  نهد  سـآلا و  نهد  عمـشلا و  نیتنـسفالا و  لبنـسلا و  درولا و  یکطـصملا و 
. نیقوقدم نامر  بحلا  بیبزلا و  نهماعط  دعب  نلکای  نا  نهعفنی  امم  نا  ءابطالا  یمدقم  ضعب  رکذ  دقف  ةدعملا  دبکلا و  ۀیوقتل  ۀصتخملا 

مجعلا عوزنم  بیبز  مهارد  ۀثالث  طولبلا  تفج  ذخؤی  ۀفص  هارجم  يرج  امم  هریغ  ةوهش  هتوهش و  عطقی  نیطلا و  لکا  نم  عفنی  ءاود  اذه  و 
جیلیله مهارد  ۀثالث  نوسینا  مهارد  ۀعبس 

148 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
مهارد ةرـشع  اولقم  ارارم  فیقث  رمخ  لخب  عقنم  ضوضرم  دیدحلا  ثبخ  مهارد  ۀـسمخ  دـحاو  لک  نم  حـلما  جـلیلب و  يدـنه و  یلباک و 

لک یف  نیعوبـسا  ةدم  یف  قیرلا  یلع  یقـسی  فصنلا و  بهذی  نا  یلا  خبطی  ءام و  هلثم  قاروا و  ینامث  ردق  صفع  بارـشب  عیمجلا  خـبطی 
. هنم ءزج  موی 

لاقثم موی  لک  یف  برـشی  عیمجلا  لثم  زربط و  رکـس  ءزج  دحاو  لک  نم  ۀبابک  رابک و  راغـص و  ۀلقاق  نیطلا  ةوش  نم  عفنی  رخآ  ءاود  ۀفص 
 .. قیرلا یلع  رتاف  ءامب 

ءاش نا  هل  عفان  هدعب  ماعطلا و  لبق  [ 56  ] هؤام غلبی  قیرلا و  یلع  غضمی  ۀیوسلاب  هاوخان  ینامرک و  نومک  نیطلا  ةوهـش  عطقی  رخآ  ءاود  ۀفص 
یلاعت هللا 

: هتاوادم سفنلا و  بلقت  نایثغلا و  نم  یلابحلل  ضرعی  امیف  نوعبرالا - یناثلا و  بابلا 

هرکذ و دنع  کلذ  نوکی  یتح  ضراعلا  کلذ  مظع  امبر  وا  همـش  وا  هتیؤر  دنع  هنم  سفنلا  بلقت  هتهارک و  ماعطلا و  نم  روفنلا  وه  نایثغلا 
. اریثک یلابحلل  ضرعت  یتلا  ضارعالا  نم  وه  عوهتلا و  فذقلا و  کلذ  دنع  ضرعی  یتح  کلذ  يوق  امبر 

یف هببس  ناک  کلذ و  ناک  اذا  و  ایوق . اثبـشت  اهب  ثبـشت  اهتدعم  یلا  ۀفیرحلا  وا  ۀجزللا  ۀئیدرلا  طالخالا  رادحنا  لماحلا  یف  کلذ  ببـس  و 
کلذ و جالع  یف  انقیرط  نوکی  نا  بجی  دـقف  اهتاثبـشت  اهتفارح و  اهعذـل و  اهتجزل و  اهتئادر و  ةدـعملا و  یلا  طـالخالا  رادـحنا  لـماحلا 

اهیلا بصنی  ام  لبقت  نا  اهنکمی  یتح ال  ةدعملا  يوقی  نا  لاهسالاب و  غارفتسالاب  نوکی  اذه  ةدعملا و  یلا  بابـصنالا  دنع  هللقن  نا  هتاوادم 
انرکذ دقف  لاهسالا  امأف  جورخلل . کلذب  هلیهـست  هفیطلت و  هجاضنا و  دعب  نوکی  اذه  لفـسا و  یلا  اهعفدب  اما  فذقلاب و  اما  ةدعملا  یف  هنم 

امیف کلذ  نم  انرکذ  دقف  ةدعملا  ۀیوقت  اما  مدقت و  امیف  ۀلهسلا  ءایشالا  فانصا  هفانصا و 
149 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
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. باوبالا نم  هریغ  یلا  ارقتفم  اصقان  بابلا  اذه  هعم  نوکی  ام ال  رادقمل  اریسی  ائیش  انهاه  کلذ  نم  دیفن  نا  سأب  احلاص و ال  اردص  یضم 
هفیطلت الوا و  هجاضنا  یف  فطلتی  نا  یغبنیف  اجزل  اـظیلغ  ناـک  نا  هنأـف  ءیثغلل  ثدـحملا  طـلخلا  نم  ةدـعملا  یف  لـصح  اـم  جارختـسا  اـما 

لدرخلا و لجفلا و  لکا  جـلثلاب و  دربملا  امیـس  دربلا و ال  دـیدشلا  ءاملا  نم  عانتمالا  درابلا و  ءاملا  برـش  ۀـلق  مونلا و  موصلا و  ۀـیمحلاب و 
ءیقلاب اما  هتغرفتـسا  جضنلا  هب  تننظ  اذا  هلکا و  نم  راثکالا  یبرملا و  لامعتـسا  حلاملا و  کمـسلا  لکا  ۀیذغالا و  ۀمعطالا و  نم  فیرحلا 
فذقلاب جرخی  امم ال  ناک  نا  راحلا و  ءاملا  نیبجنکـسالا و  خوبطملا و  ثبـشلا  لسعلا و  ءام  راحلا و  ءاملا  برـش  دعب  هیف  لهـسی  ناک  نا 

افیطل اسومیک  ناک  نا  ارقیفلا و  حایرألا  ریغـصلا و  لفیرطالاب  لاهـسالاب  هتغرفتـسأ  اهتاقبطب  هقلعت  ةدعملاب و  هثبلت  ةدـش  هتجوزل و  هظلغل و 
نامرلا ءامب  وا  هدـحو  راحلا  ءاملا  وا  ریعـشلا  ءامب  لسعلا  راحلا و  ءاملا  بـالجلا و  راـحلا و  ءاـملاب  فذـقلاب  هغارفتـسا  لهـسی  دـقف  اـفیرح 
بارـش یثغلا  نکـسی  امم  کلذ و  سناج  ام  جسفنبلا و  بارـش  ربنـش و  رایخلا  ۀهکافلا و  ءامب  وا  رکـسلا  عقنملا و  جلیلهلا  ءامب  وا  همحـشب 

بارش نینامرلا و  صم  نامرلا و  بارش  مرصحلا و  بارش  سابیرلا و  بارش  جذاسلا و  لجرفسلا  بارش  نامرلا و  ءام  مرصحلا و  ءامب  عنعنلا 
فارطا لخلاب و  لصبلا  لخلاب و  لومعملا  تفللا  نومیللا و  بارـش  جرتالا و  بر  یلجرفـسلا و  نیبجنکـسلا  درواملا و  يدـنه و  رمتلا  ءام 

رابکلا و راغصلا و  ۀلفاقلا  و  [ 57  ] لفنرقلا هیف  خوبطملا  ءاملا  یبرملا و  جرتالا  دوعلا و  هیف  یلغملا  ءاملا  یلغملا و  یکطصملا  ءام  مورکلا و 
. نهل ۀعفان  صارقالا  هذه 

لبنـس لفنرق و  کسم و  دوع و  مهارد  ۀتـس  نوحطم  درو  مهارد  ۀثالث  ردنک  ءیقلا  نایثغلا و  نم  ۀعفانلا  دوعلا  صارقا  درولا  صارقا  ۀـفص 
لمعت ۀلوخنم و  ۀقوقدم  ۀیودالا  هذه  عمجت  نامهرد  ۀبابک  مهرد  دـحاو  لک  نم  ریـشابط  هنم و  ضیبالا  یناسارخلا  لحکالا  نیط  بیطلا و 

. اصارقا نجعت  و 
150 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

: هتاوادم قزبتلا و  ةرثک  نم  یلابحلل  ضرعی  امیف  نوعبرالا / ثلاثلا و  بابلا 

ۀیئام ۀقیقر  طالخا  بابصنا  نهدعم و  ۀبوطر  نههاوفا  نم  هنالیس  باعللا و  نایرج  قزبتلا و  نم  یلابحلا  ضعبل  ضرعی  ام  ةرثک  یف  ببسلا 
. نههاوفا یلا  هدوعص  کلذ و  عافترا  اهیلا و 

نم هیف  امل  لصنعلا  نیبجنکـسلا  لصنعلا  لخ  نم  غلبا  لصنعلا و  لخ  هنم  غلبا  ضماحلا و  لخلاب  ضمـضمتلا  ۀـماداب  نوکی  کلذ  جـالع  و 
عمجا هذه  نم  عفنا  اعفان و  ناک  ائیـش  هذه  نم  علتبا  نا  جلثلا و  ءامب  وا  ءيرملا  ءامب  وا  حلمملا  نوتیزلا  ءامب  وا  ءالجلا  نم  هفیطلت  هعیطقت و 

ربصلا و عم  لفیرطالا  کلذک  عفنا و  کلذ  ناک  علتبا  مث  نیتنثا  وا  ۀصمح  رادقم  ربصلا  نم  ذـخا  نا  ءاملاب و  فاذـملا  ربصلاب  ضمـضمتلا 
قروبلاب و ضمـضمتلا  اهاخرا و  ةدعملا و  بطری  ام  لک  نم  عانتمالا  ءاملا و  برـش  ۀلق  قرعتلا و  ةرثک  مونلا و  دنع  ربصلا  بح  مهعفنی  دق 

دق مهل و  عفان  ریغـصلا  جرایالا  ربصلا و  بح  ربصلا و  لثم  ۀبوطرلا  جرخی  امب  لاهـسالا  رحبلا و  ءام  کلذک  ادج و  کلذ  غیلب  راحلا  ءاملاب 
. ریغصلا لفیرطالا  نیبجنلجلا و  نیبجنکسلا و  مهعفنی 

لخلا يرملا و  عم  هنلکأیل  قروبلا و  حلملا  عم  هیف  یقلملا  جضنلا  غلابلا  رامتخالا  دیجلا  راکـشخلا  ءزجلا  نم  نوکی  نا  بجیف  مهتیذـغا  امأف 
رادلاک ةریثک  ۀنیب  اهلباوت  ارهاظ و  اهیرم  نکیل  اهارجم و  يرج  ام  تاجهابط و  تاققدم و  نمـسلا  لیلقلا  رمحالاف  محللا  نم  هنلمعتـسی  ام  و 

لدرخلا حولمملا و  لدرخلا  نوتیزلا و  حولمملا و  لکأب  نعفتنی  دـق  جامورکلا و  ءاوشلاب و  سأب  لفلفلا و ال  ایواوکلا و  نومکلا و  ینیص و 
نهقزمت فخ  اذا  یتـح  ـالیلق  هل  نهجازم  افرـص و  اـقیتع  نهبارـش  نکیل  نهعفن و  هئاـمب  نضمـضمت  نا  مهتمعطا و  عـم  قوقدـملا  سباـیلا 

. نهل ریبدتلا  بجی  ام  هنفلا و  ام  یلا  نهتدعا 
151 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
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: هتاوادم ءیقلا و  نم  لماحلل  ضرعی  امیف  نوعبرالا - عبارلا و  بابلا 

رثکا عبارلا  ثلاثلا و  یناثلا و  رهشلا  یف  نوکی  ثدح  اذا  کلذ  ثودح  ةدعملا و  یلا  اهبابـصنا  لوضفلا و  ةرثک  نع  یلابحلل  ضرعی  ءیقلا 
برقا یف  اهنع  لضفلا  عفدـت  نا  اهنأش  نم  ۀـعیبطلا  نا  کلذ  ءیقلا و  ءیثغلا و  هنع  ضرع  ةدـعملا  یف  لضفلا  ثودـح  ناک  هوجولا  يأب  و 

نع هثودح  نوکی  امنا  ءیقلا  ناک  اذا  لاهسالاب و  هعافدنا  نم  برقا  لهـسا و  ءیقلاب  ةدعملا  یف  نوکی  ام  عافدنا  اهیلع و  اهلهـسا  قرطلا و 
کلذ دعب  اهتیوقت  هنم و  ةدـعملا  لغتـشت  نکل  هفذـق  یلع  ناعأ  ام  لامعتـسا  هفذـق و  لضفالا  دوجألاف و  ةدـعملا  یف  ۀـئیدر  طالخا  عامتجا 

ناک امبر  املؤم و  ابعتم  نهل  ایذؤم  امئاد  اعباتتم و  اریثک  هنم  یلابحلل  ضرعی  ناک  امل  کلذ  نا  الا  هنم  اهیلا  ردـحنی  اـم  لـبقت  ـال  یتح  [ 58]
. هطارفا دنع  هعطق  بجو  اررض  نهب  هماود  ثدحی 

بارش ضماحلا و  حافتلا  بارش  عنعنلا و  بارش  سابیرسلا و  بارش  مرصحلا و  بارـش  نامرلا و  بارـش  هنم  عنمی  کلذ و  یلع  نیعی  امم  و 
هیف یلغملا  ءاـملا  ةرارحلا و  دـیدشلا  یلغملا  راـحلا  ءاـملا  جرتـالا و  ضماـح  ءاـم  یلغملا و  يدرواـملا  يدــنهلا و  رمتلا  ءاـم  لجرفــسلا و 

. درولا صارقا  عنعنلا و  ةرهاظلا و  قتسفلا  روشق  نوسنالا و  ءینلا و  دوعلا  یکطصملا و 
نیلطر عیمجلا  یلع  لعجی  مهارد  ۀعبرا  یکطـصم  امهرد  نیرـشع  نزو  ضماحلا  نامرلا  بح  ذخؤی  انیب  اعفن  فذـقلا  نم  عفنی  امم  اذـه  و 

[143] ذخأتلاف انرکذ  امب  ءیقلا  سبتحی  مل  نأف  برـشی  کسم و  مهرد  ین و  دوع  مهرد  نزو  هعم  ریـصی  فصنلا و  یقبی  یتح  یلغی  ءام و 
مهتیذغا نوکت  مرکلا و  حافت  ءام  مهیقست  نا  یقبیف  اذهب  نکـسی  مل  نأف  کسم  نم  ءیـش  هعم  ریـصی  ءاملاب و  خبطتف  قیقرلا  قتـسفلا  روشق 

. کلذ يرجم  يرج  ام  ۀینامر و  ۀیقامس و  ریطلا  نم  ۀفیطل  ۀیذغا 
152 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

: هتاوادم قاوفلا و  نم  یلابحلل  ضرعی  امیف  نوعبرالا / سماخلا و  بابلا 

ةرثک نع  نوکی  امنأف  لماحلل  هنم  ضرعی  اـم  ۀـفیرحلا و  طـالخالا  عذـل  نع  غارفتـسالا و  نع  ءـالتمالا و  نع  ةدـعملل  ضرعی  عذـل  قاوفلا 
ةدعملا یلا  بصنملا  طلخلا  ناک  امبر  هنأف  طلخلا  عذل  نع  لقالا  یف  ناک  امبر  لماحلا و  ندب  یف  لوضفلا  ةرثکل  اهغارفتسا  نود  طالخالا 

. اعاذل افیرح  لماحلا  یف  تاقوالا  ضعب  یف 
تیوق ناف  هعفدل  ذئنیح  اهئازجاب  ةدعملا  تعمتجا  هعذل  وا  هترثکب  اما  اهاذاف  ةدعملا  یف  رثکا  اذا  طلخلا  نأب  نوکی  قاوفلا  ثودح  ۀـیفیک  و 

. اقاوف یمسی  يذلا  ضرعلا  کلذ  نع  ثدح  تزجع  تفعض و  یه  نا  ةأده و  تحارتسا و  هجارخا  هعفد و  یلع 
ةدعملا و يوقی  امیف  کلذ  دعب  هفذق و  وا  ةدعملا  نع  هرادحنا  ۀلوهـس  یلع  ناعا  هقرا و  طلخلا و  فطل  ام  لامعتـساب  نوکی  کلذ  جالع  و 
ادرفم و راحلا  ءاملا  برشب  هفذق  وا  هعفد  یلع  ۀنوعملا  یف  تلمعتسا  ابطر  ادراب  طلخلا  ناک  نأف  اهیلا  طلخلا  رادحنا  نم  عنم  اهجازم و  لدع 

جرخی فطلی و  ینیـصلا  دنوارلا  نأف  ینیـصلا  دـنوارلا  وا  نوراسالا  وا  لیبجنزلا  وا  نوسنالا  نومکلا و  ثبـشلا و  خوبطملا و  راحلا  ءاملا  اما 
. راحلا ءاملا  نیبجنکسلا و  کلذک  لاهسالاب و  اما  فذقلاب و  اما  طلخلا 

الف کلذ  نم  يوقا  وه  ام  یلا  جیتحا  نأف  لصنعلا  نیبجنکسلا  عم  هذه  لامعتـساب  نهترما  ةدعملا  تاقبط  یف  اصئاغ  طلخلا  کلذ  ناک  ناف 
. ۀیواستم ءازجا  نوسنالا  لبنسلا و  درولا و  یکطصم و  ربصلا و  نم  لومعملا  ربصلا  بح  لامعتساب  سأب 

اهدـیمکت ةدـعملا و  ناخـسا  تلمعتـسا  دربلا  دـیدش  اجزل  اظیلغ  ناک  نأـف  ینومکلا  شراوجلا  نم  ریـسیلا  لامعتـسا  کـلذ  نم  عفنی  دـق  و 
ةرتفملا و ۀنخـسملا  ةراـحلا  ناـهدالا  عیمج  ةراـحلا و  هیواـفالا  نم  ءیـش  عم  [ 59  ] نخـسملا قیتعلا  تیزلا  جراـخ و  نم  ۀنخـسملا  قرخلاـب 

راحلا بارشلا  راحلا و  ءاملا  لفلفلا و  نهقسا 
153 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
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طلخلا جارخا  فذـقلا و  ۀلوهـس  طالخالا و  فیطلت  یلع  ۀـناعا  اهیف  قاوفلا و  نم  نهل  ۀـعفان  اهلک  هذـه  ناف  ۀـثالثلا  لـفالفلاب  نوجعملا  و 
تبجوا نا  هیف  یغبنی  يذـلا  تقولا  یف  بجی و  امک  اهنم  لک  لمعتـسی  اربدـم  امهف  ابیبط  اهل  [ 144] لمعتـسملا نوکی  نا  یلع  درابلا  ظیلغلا 

قیتع و فرص  بارشب  وا  مامنلا  ءامب  ینامرکلا  نومکلا  نم  ذخؤی  نا  قاوفلا  نم  عفنی  ام  هتلمعتسا و  ارقیفلا  جرایا  نم  ءیش  ذخا  ةرورـضلا 
. تعفن راحلا  ءامب  دحاو  لاقثم  اهنم  برش  تقحس و  تففج و  اذا  علطلا  عطق  روشق  نا  لیق  دق 

یف ۀخفنلل  اضیا  ۀبرجم و  ۀعفان  اهنا  ینارادلا  لاق  قاوفلا و  نم  ۀعفانلا  نیـسارلا  صارقا  ۀفـص  صارقالا  هذـه  اغیلب  اعفن  کلذ  یف  عفنی  دـق  و 
نامهرد باذسلا  قرو  نامهرد  سبای  جنتوف  مهارد  ۀثالث  سبای  نسار  مهارد  ۀـسمخ  ردـنک  ذـخؤی  حایرلا  نم  ثداحلا  ضغملا  ندـبلا و 
فـصن مهرد و  رتعـص  مهارد  ۀثالث  ۀـسبای  مامنلا  قورع  نامهرد  باذـسلا  قرو  نامهرد  سبای  جـنتوف  مهارد  ۀـثالث  ۀـسبای  مامنلا  قورع 

. نومکلا خیطب  لاقثم  هنم  یقسی  کلذ و  عمجی  فصن  مهرد و  هاوخان 
ضماحلا و نامرلا  ءام  عم  ریعشلا  ءام  برش  دعب  وا  راحلا  ءاملا  نیبجنکـسلا و  لامعتـسا  دعب  ءیقلاب  الوا  نهترما  ایرم  اعاذل  طلخلا  ناک  نأف 

. مرصحلا بارش 
نهد عم  راحلا  ءاملا  برـش  نامرلا و  بارـش  عرقلا و  ءام  برـشب  نهترما  نهـشطع  ةدش  تاوهللا و  مفلا و  یف  فافج  عم  قاوفلا  ناک  نا  و 

. زوللا
دق زوللا و  نهد  عم  رایخلا  ءام  وأ  ءاثقلا  ءام  نامرلا و  ءام  مهیقـست  کـلذ  دـعب  نم  زوللا و  نهد  ریعـشلا و  ءاـم  دـعب  نم  جـسفنبلا و  نهد  و 

. بالجلا عم  درابلا  ءاملا  عرقلا و  نهد  ولحلا و  زوللا  نهد  بالجلا و  عم  تذخا  اذا  لجرفسلا  بح  باعل  انوطق و  رزبلا  باعلب  نعفتنی 
154 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

: هتاوادم یلابحلل و  ضراعلا  ناقفخلا  یف  نوعبرالا - سداسلا و  بابلا 

هب طیحملا  ءاشغلا  یف  عمتجت  ۀبوطر  عامتجا  دعب  هریغ  وضع  ۀکراشمب  وا  هسفن  یف  هصخی  ملال  اما  بلقلل  ضرعت  ۀیجالتخا  ۀکرح  ناقفخلا 
یف هصخی  امل  نوکی  نا  نکمی  دقف  هنم  لماحلل  ضرعی  ام  ثودح  محرلا و  ۀکراشمب  ةدعملا و  غامدلا و  دـبکلا و  ملال  کلذ  ناک  امبر  و 
امبر هنا  هتاقوا و  یف  هنایرج  عانتما  اهمد و  عاطقنال  لماحلا  صخی  ارما  مدـلا  ةرثک  تناـک  اذا  هناـیلغ  هترارح و  تمظع  وا  همد  رثک  اذا  هسفن 
امنا هنم  لماحلل  ضرعی  اـم  نوکی  نا  یلوـالا  هبـشالا و  و  [ 145] محرلا وا  ةدـعملل  هتکراـشمب  نوکی  نا  نکمی  هترثک و  دـنع  یلغ  یمح و 

لوضفلا يریثک  نیملا  لماحلا  یف  اعیمج  محرلا  ةدـعملا و  نا  کلذ  هبحاص و  نود  امهدـحا  نـأل  اـعم  محرلا  ةدـعملل و  هتکراـشمل  نوکی 
هل ثدحیف  امهایا  هتکراشمب  بلقلا  ملا  امهیف  لوضفلا  ترثک  امهملا و  دتـشا  اذا  هبحاص و  ملأب  امهنم  دحاو  لک  [ 60  ] ملأب یلابحلا  یسمی 

. ناقفخ یمسملا  ضرعلا  ملالا و  ۀکراشملا  کلت  دنع 
دقف ةدـعملا  وا  محرلا  هتکراشمب  وا  هنایلغ  وا  هترارح  وا  بلقلا  مد  ةرثک  نع  اهیف  هثودـح  ناک  بابـسالا  يأ  یفف  لماحلل  کلذ  ضرع  نأف 

نا اهحالـصا  اهفیطلت و  اهایا و  لیلقت  یف  کلـست  اهیف و  نکمی  ام  ۀیاغب  اهحلـصی  اهفطلی و  اهتیذغا و  للقی  نا  اهریبدـت  لمعتـسی  نا  یغبنی 
. اهیف نکمی  يذلا ال  مدلا  جارخا  نع  اضوع  کلذ  نوکی 

راغـصک رئاطلا  ناویحلا  ریغاصا  محل  نم  هتیفیک  هجازم و  لدتعا  هؤاذـغ و  لق  فطل و  ام  نهتیذـغا  لعجت  نا  بجی  کلذـک  طارقبا و  لاق 
هیف امل  کلذ  يرجم  يرج  ام  صوصم و  جابرذ و  ۀینامر و  ۀیمرـصح و  ناویحلا  ۀـحنجا  لجحلا و  خارف  جوهیطلا و  جاردـلا و  جـیرارفلا و 

ۀیدنهلا ۀکرابملا و  ۀلقبلا  یفطقلا و  خانافسالا و  عرقلا و  رایخلا و  ءاثقلا و  لوقبلا  نم  هدیلوت و  تلق  هترارح و  مدلا و  ةدحل  نیکست 
155 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ءام يدـنه و  رمتلا  ءامک  هنایلغ  هقارتحا و  نع  دـلوتی  ام  لهـسا  مدـلا و  ةرارح  لدـع  عبطلا و  نالأ  ام  لامعتـسا  هذـه و  هبـشأ  ام  سخلا و  و 
نامرلا بارش  شاخشخلا و  بارش  ایصارقلا و  بارش  صاجالا و  بارش  بانعلا و  بارش  رفولینلا و  بارش  بالجلا و  ایصرقلا و  صاجالا و 
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کمـسلا راغـصب  سأب  ۀهکافلا و ال  عاونا  ۀیذغالا و  ۀیودالا و  هذـه  يرجم  يرج  ام  یلجرفـسلا و  نیبجنکـسالا  جذاسلا و  نیبجنکـسالا  و 
. ضارضرلا عضاوم  ۀیرخصلا و  عضاوملا  یف  رحلا  ةدیدشلا  ۀبذعلا  هایملا  یف  دلوتملا 

افلتخم کلذ  ناک  رتاوت و  ةدـیدش و  ضبنلا  یف  ۀعرـس  شطع و  مسجلا و  یف  ةرارح  عم  ناقفخلا  ناـک  اذا  هذـهف  هنم  ۀـعفانلا  ۀـیودالا  اـمأف 
لدنص درو و  ۀلجرلا و  ۀلقب  سخلا و  ایدنهلا و  رایخلا و  ءاثقلا و  رزب  ریشابط و  اهتفص  ضماحلا  حافتلا  ءامب  صارقالا  هذه  ذخؤت  نا  یغبنیف 

لک یف  اهنم  یقـسی  اصارقا و  ذـختی  ضماحلا و  حافتلا  ءامب  نجعت  لخنت و  قدـت و  روفاک  جوصط  هذـه  نم  لاقثم  لـکل  ۀـیوسلاب و  ضیبا 
. ۀجاحلا رادقمب  نیعوبسا  وا  عوبسا 

کلذ عم  ناک  شطع و  اهعم و ال  ةرارح  ةریثک و ال  ۀبوطر  نم  ناقفخلا  ناک  نأف  صوصم  ۀیمرـصح و  ۀجایریز و  جیرارف  ءاذـغلا  نوکی  و 
. ۀفص صارقالا  هذه  تلمعتسا  توافت  ءاطبا و  ضبنلا و  یف  رغص 

اـصارقا ذـختی  قناد  نزو  کسم  لاقثم و  دـحاو  لک  نم  اوبتزوج  لبنـس و  کـسم و  لـفنرق و  ینیـصراد و  ین و  دوع  یکطـصم و  ذـخؤی 
یکطصم و ذخؤی  هتفص  ءاودلا و  اذه  ناقفخلا  عفنی  دق  و  [ 146] ناقفخلا ۀنجالا و  طوقس  ءیثغلل و  دیج  وه  هب و  یقسی  یناحیر و  بارشب 

دسلا ولوللا و  نم  مهارد و  ةرشع  عیمجلا  نم  ذخؤی  ءاوس  ءازجا  لفلف  راد  شوجنزرملا و  رزب  ةوبنردابلا و  رزب  جورذابلا و  رزب  ینیصراد و 
156 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

عمجی مهرد  فصن  نزو  صلاخلا  ینبتلا  کسملا  نم  مهارد و  ةرـشع  دـحاو  لـک  نم  جذاـسلا  نیمخنلا و  راـحلا و  مسیربـالا  اـیراکلا و  و 
. مضهلا ءوس  ةدعملا و  درب  نم  عفان  وه  لمعتسی و  یبرملا و  یلباکلا  جلیلهالا  لسعب  کلذ 

ۀلقاق و ۀبابک و  کسم و  اوب و  زوج  بیطلا و  لبنس  لفنرق و  ینیـصراد و  ین و  دوع  یکطـصم و  ذخؤی  ةدیج  یه  کسملا و  صارقا  ۀفص 
بیط و یـسمش  بارـشب  نجعم  الوخنم و  اقوقدـم  کلذ  عمجت  قناد  ربنع  نیقناد  نزو  کسم  لاـقثم  دـحاو  لـک  نم  جرتـالا  قرو  لاـه و 
سوطیدورثملا و قایرتلا و  اغیلب  امیظع  اعفن  ۀلعلا  هذـه  یف  عفنی  دـق  ءاقـستسالا و  وبرلا و  ناقفخلا و  یثغلل و  ةدـیج  ۀـصرقالا  هذـه  صرقت 
وا قیتع  یناحیر  بارشب  هذه  نم  دحاو  لک  یقـسی  نا  بجی  وانـسلا  لهبالاب و  ذختملا  ولوللاب و  نوجعملا  ولحلا  ۀیـضرملا و  کسملا  ءاود 

. ةوبنرذابلا ءامب 
عزفلا بلقلا و  ناقفخلا و  عفنی  ءاود  ۀفـص  هذه ..  یه  اهتقاطل و  ۀعرـسب  بلقلا  یلا  غلبت  ۀفیطل  عبطلاب  یه  یتلا  ۀیودالا  ناقفخلا  عفنی  دـق  و 

رهـش لک  یف  لیلعلا  هنم  یطعی  قدی و  مهارد  ۀـعبرا  دـحاو  لک  نم  [ 61  ] جـنورد دابنرز و  مهرد  نزو  الوخنم  اقوقدـم  روثلا  ناسل  ذـخؤی 
. روثلا ناسل  هیف  عقن  دق  فرص  وا  جوزمم  بارشب  مهرد  نزو  ۀبرش  لک  هرخا  هطسو و  هلوا و  یف  تارم  ثالث 

دحاو لک  نم  ینمرا  نیط  ینامی و  ثبـش  روثلا و  ناسل  بوقثم و  ریغ  ؤلؤل  ابراک و  دـسب و  ذـخؤی  ةرارحلا  نم  نئاکلا  ناـقفخلل  رخآ  ءاود 
عفان رخا  درابلا . ءامب  وا  درولا  ءامب  لاقثم  هنم  یقسی  قحسیف و  عیمجلا  طلخی  ةدح و  یلع  دحاو  لک  قدی  لیقاثم  ۀعبس  زربط و  رکس  لاقثم 

ین دوع  مهرد  فصن  زوخامرم  مهرد  دحاو  لک  نم  دعس  لفنرق و  يدنه و  جذاس  ینیص و  راد  لبنس و  دسب و  ابراک و  ذخؤی  ةدوربلا  نم 
. هنم یقسی  لخنی و  قدی و  مهرد  فصن 

لفنرق مهرد  نزو  کشم  جنرف  مهرد  فصن  دحاو  لک  نم  دسبوابراک  رخا 
157 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

. جرتالا روشق  ءامب  یقست  نجعت و  لخنت و  قدی و  مهرد  فصن  دحاو  لک  نم  لبنس  کسم و  و 
نومیتـفا مهارد  ۀـسمخ  دـحاو  لـک  نم  یلباـک  دوسا و  جـلیلها  ذـخؤی  ءيرملا  طـلخلا  لهـسی  ءادوسلا و  ةرملا  نم  نئاـکلا  ناـقفخلل  رخا 
بارـشب هلک  یقـسی  رملا و  کـسملا  نم  قناود  ۀـعبرأ  نزوب  نجعی  قحـسی و  عیمجلا و  طـلخی  مهرد  فـصن  لوـخنم  قوحـسم  یـشطیرقا 

. یناحیر
عیمجلا و قدی  مهرد  لفنرق  نامهرد  دحاو  لک  نم  لکیه  ولقم و  دسب  مهارد  ۀسمخ  لک  نم  ولقم  ابراک  سبای و  عنعن  عفان  ناقفخلل  رخآ 
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. برشی قیناود و  عبرا  نزو  لفنرقلا  نم  ذخؤی  وا  ۀیلاوتم  مایا  ۀعبس  کلذ  نم  یقسی 

: هتاوادم یلابحلل و  ضراعلا  ثمطلا  نایرج  یف  نوعبرالا - عباسلا و  بابلا 

ةدوج هتحـص و  نینجلا و  ةوق  یلع  طارقبا  لاق  امک  همامت  لبحلا و  لمحلا و  یلع  لدـی  هنایرج  هثاعبنا و  عانتما  هسابتحا و  ثمطلا و  عاطقنا 
ام بسح  ۀعیبطلا  اهعفدت  ۀلضف  هنم  لضفت  کلذک ال  لفطلا و  ۀیذغت  یف  فرـصنم  لمحلا  لبق  هتاقوا  یف  هنم  يرجی  ناک  يذلا  نا  هئاذغ و 

مومذمب و ال کلذ  سیلف  ۀثالث  وا  نیترم  ارذن  لیلق  ءیش  هنم  يرجی  ام  ناک  نا  هنأف  لمحلا  مایا  یف  هثاعبنا  هنایرج و  اما  اهتداع و  هب  ترج 
وا ضرم  نهلافطا  نهتنجأب و  نوکی  نا  ریغ  نم  ةریثک  ارارم  یلابحلا  یف  کلذ  انیأر  دـقف  هب  ضرم  یلع  لفطلا و ال  نم  فعـض  یلع  لـیلد 
نم يراجلا  ریـسیلا  اذهب  عفتنی  دق  و  يوقا . لصفا و  نینجلا  لاح  دوجا و  حصا و  هب  اهمـسج  ناک  لماحلا و  عفن  ةریثک  ارارم  انیأر  دقف  ۀـلع 
ناک ءیـش  اهنم  ناک  نا  ءیـش و  اهنم  نوکی  یتح ال  لمحلا  مایا  یف  لماحلل  ضرعت  یتلا  ۀـئیدرلا  ضارعالا  عیمج  لمحلا  ماـیا  یف  ثمطلا 

امب عافتنالاب  هیبش  هنم  ریسیلا  اذه  نم  يرجی  ام  نایرجب  عافتنالا  [ 147] ررض هنع  ثدحی  افیعض ال  اریسی 
158 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ریساوبلا نایرج  [ 62  ] عطقی نا ال  سونیلاج  رمأ  هجولا  اذهل  ةریثک و  ضارما  نم  مسجلا  هب  ملـس  عفنی و  امبر  کلذ  نأف  ریـساوبلا  نم  يرجی 
. عطقی هلاحم و ال  كرتی  نا  بجیف  کلذک  هنم  ناک  امف  ۀئیدرلا  لوضفلا  نم  ندبلا  یقنیل  ةدحاو  اهنم  كرتی  نا  ۀلمج و  ندبلا  نم 
رادـقملاب هنم  هلمعتـست  امل  اهلامعتـسا  نوکی  نا  هفیطلت و  اهئاذـغ و  حالـصا  اهنم  کـلذ  يرجی  يذـلا  لـماحلا  ریبدـت  یف  ضرغلا  نوکی  و 

ۀبرـشالا هکاوفلا و  بوبر  لامعتـسا  نم  رثکیل  ةدعملا و  نم  هئاقن  یلع  لادتعاب و  رتافلا  ءاملا  بص  ۀلدتعملا و  ۀضایرلا  دعب  نم  لدـتعملا و 
. هتمالس نینجلا و  ظفحت  یه  ضبقلا و  ةدیدش  تسیل  یتلا  اهنم  ةذختملا 

يذلا رادقملا  هتاقوا و  همایال و  اظفاح  روهشلا  نم  اهیف  يرجی  لمحلا  لبق  اهیف  ناک  یتلا  هتاقوا  یف  اریثک  ثمطلا  نم  يرجی  ام  ناک  نا  امأف 
یف هلوق  اذه  طارقبا و  لاق  امک  میلـس  حیحـصب و ال  سیل  هنا  هضرم و  لفطلا و  فعـض  یلع  لدی  ءيدر  کلذ  نأف  هنم  بیرق  وا  هیلع  ناک 
ناک اذا  بجاولاب  احیحـص و  اهلفط  نوکی  نا  نکمی  سیلف  هتاقوا  یف  اهثمط  يرجی  لـماحلا  ةأرملا  تناـک  اذا  هظفلب  لوصفلا  نم  ۀـسماخلا 

هلاح و همسر و  یلع  ایراج  نکی  مل  هئاذغ و  یف  محرلا  یلا  هتحت  ام  فرـصل  ایوق  احیحـص  ناک  ول  هنأل  احیحـص  لفطلا  نوکی  نا ال  کلذ 
افیعض و الوزهم  دلو  دلو  محرلا و  یف  تبث  وه  نأف  محرلا  یف  ثبلی  اطقـس و ال  جرخی  مهرثکا  افیعـض و  ناک  کلذک  لافطالا  نم  ناک  ام 

ضراعلا هل  ضرعی  ناک  فعـض و  هب  ناک  دـلو  یبرتی  نم  لق  هلاح و  هذـه  نمم  لافطالا  ءالؤه  نم  یبرتی  نم  لق  اـضیرم و  دـلی  نم  مهنم 
کلذک هتتاما و  بئاونلا و  کلت  نم  ۀبون  هل  تضرع  کلذ  دعب  هنا  مث  نیتنسلا  نم  وحن  هیلع  یضمی  نا  یلا  یبرت  نایبصلا و  حرق  یمـسملا 

امیف عنقم  هیف  ام  کلذ  ریبدت  یف  انمـسر  دق  مهاوق و  مهتنجا و  ظفحی  امب  رثکا و  یلابحلا  نم  ۀلاح  هذه  تناک  نمل  ۀـیانعلا  نوکت  نا  بجی 
یتلا ۀیودالا  انهاه  رکذن  نا  بجی  يذلا  مدقت و 

159 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
ةوق و نینجلا  دافا  اهلطبا و  ضارعالا و  هذه  لازا  امبر  ۀیودالاب  دومحملا  قفاوملا  ریبدـتلا  نأف  طوقـسلا  نم  هعنمت  هیوقت و  نینجلا و  ظفحت 

. هتنوعم هّللا و  ۀئیشمب  رمعلا  یصاقا  غلبی  هعم و  یبرت  ۀحص 
ینامرکلا نومکلا  سفرکلا و  نم  ذـخؤی  طاقـسالا  نم  عنمی  حایرلا و  درطی  داـبکالا  ةدـعملا و  [ 148] فاعض لماوحلل  عفان  فوفـس  ۀفص 

نزو رتسداب  دنجلا  مهارد و  ۀعبرا  نزو  دـحاو  لک  نم  لیبجنزلا  اوخانلا و  نم  ۀـیقوا و  دـحاو  لک  نم  یلق  مث  رمخ  لخ  یف  عقن  دـق  يذـلا 
نویفارس نبا  لاق  جوزمم و  بارشب  مهرد  نزو  اهنم  ۀبرـشلا  طلخت  ۀیودالا و  هذه  قدت  [ 149] امهرد نیرشع  زربطلا  رکسلا  نم  نیمهرد و 

. لیقاثم ۀعبرا  ۀقعلملا  ۀقعلم و  هنم  رطقی 
جنورد و  [ 63  ] دابنرز واوب و  زوج  رتسابدنج و  ذخؤی  ۀنجالا . ظفاح  یمسی  ۀعیبطلا و  لالحنال  یلابحلل و  ضرعت  یتلا  حایرلا  نم  عفان  رخآ 
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رکـس مهرد  فصن  دحاو  لک  نم  بوقثم  ریغ  ؤلؤل  ضیبالا و  جنبلا  رزب  مهرد  دحاو  لک  نم  سفرکلا  رزب  مهارد و  ۀسمخ  دحاو  لک  نم 
. ۀعست رکسلا  عم  ۀیودالا  ۀلمج  بارشب  مهرد  نزو  ۀبرشلا  طلخت  لخنی و  قدی و  تارم  ثالث  عیمجلا  لثم 

لقم بوقثم و  ریغ  ؤلؤل  نامهرد  دحاو  لک  نم  جنورد  دابنرز و  ذـخؤی  برجم  نینجلا  ظفحی  ماحرالا و  یف  حایرلا  نم  یلابحلل  عفان  رخآ 
نارفعز و لیه و  مهرد  فصن  دـحاو  لک  نم  لبنـس  هنـشا و  فصن  مهرد و  رتسابدـنج  مهرد  دـحاو  لک  نم  ماخ  ریرح  ایراکودـسی و  و 

. رشع ۀثالث  ۀلمجلا  اسبای  یطعی  رکسلا و  عم  طلخی  وا  جوزمم  لطب  مهرد  نزو  ۀبرشلا  ۀجاحلا  رادقم  لسع  مهرد  دحاو  لک  نم  لفنرق 
160 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ریمـشش ۀلقاق و  بیلح و  کسم و  مهرد  نزو  دحاو  لک  نم  رتسابدنج  جنورد و  دابنرز و  ذخؤی  امئاد و  طقـست  نمل  یلابحلل و  رخآ  ءاود 
لسعب نجعی  لخنی و  عیمجلا و  قدی  امهرد  نورشع  رکس  مهارد  ةرشع  لیبجنز  مهرد  نزو  دحاو  لک  نم  ریـشابط  صفع و  لیهلا و  وه  و 

. جئاوح ةرشع  ۀلمجلا  دراب و  ءامب  مهرد  نزو  ۀبرشلا  ۀجاحلا  رادقم 
نا ادج و  عفن  ناقریلا  بحاص  یلع  قلع  نأف  نینجلا  ضفح  لماحلا  یلع  ءابرهکلا  قلع  نا  هنا  راجحالا  باتک  یف  سطـسرفواث  هلاق  ام  رکذ 
رمی امم  ءیش  قرحت  ۀمیظع ال  ران  اهنم  لعتشا  خافنمب  جارسلا  وحن  خفن  هقحس و  معنا  نا  ابراکلا  لاق و  عفن . هب  خطل  رانلاب و  قرح  قحس و 

. اهب

: هتاوادم یلابحلا و  یف  ضرعی  يذلا  مروتلا  خافتنالا و  جیهتلا و  یف  نوعبرالا - نماثلا و  بابلا 

ۀلق مضهلا و  فعـض  اهادـحا  بابـسال  مهب  ۀـصتخملا  ضارعالا  نم  وهف  یلابحلا  لجرا  یف  ضرعی  يذـلا  مروتلا  خافتنالا و  جـیهتلا و  امأف 
لفـسا یلا  رادحنالا  بوسرلا و  بابـصنالا و  بلطی  كرحتی و  عبطلاب  ظیلغلا  ءیقلا  نا  اهظلغ و  لماحلا و  ندب  یف  لوضفلا  ةرثک  جضنلا و 

نیلجرلا نأل  خافتنالا و  جیهتلا و  مرولا و  ثدحا  دـسف و  عضاوملا  هذـه  یف  لضفلا  رثک  اذا  هظلغ و  هلقثل و  قوف  یلا  کلذ  موری  امم  رثکأب 
بلقلا و نم  نهدعبل  ةرارحلا  اتلیلق  نیلجرلا  نال  الوأف و  الوا  امهیلا  ردحنی  ام  للحتب  امهتکرح  نوکتف  نیدیلاک  ۀکرحلا  یتریثکب  اسیل  اضیا 
مروتلا و ثدـحی  بابـسالا  هذـهل  امهیف و  اهقیـض  نییارـشلا و  ۀـقدل  رذـن  راحلا  یناویحلا  حورلا  نم  اهیف  ام  نال  ۀـیزیرغلا و  ةرارحلا  ندـعم 

لجرا یف  جیهتلا 
161 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ةدعملا فعض  مضهلا و  ءوس  دنع  نمزی  هجولا  اذهب  ۀتبلا و  أربی  مل  امبر  سرقنلا و  عاجوا  یف  امهؤرب  رسعی  کلذل  و  [. 150] یلابحلا ءاسنلا 
. ءاقستسالاب ضارمالا  بقعی  دبکلا و  و 

لفسا یلا  نیبعکلا و  قوف  نم  ۀضومحلا  دیدش  فیقث  رمخ  لخب  بورـضم  درو  نهدب  امهخرمت  نا  کلذ  نم  یلابحلل  نضرعی  ام  جالع  و 
ۀقرخ کلذ  یف  سمغت  نأـب  سأـب  ـال  نورطن و  نم  [ 64  ] ءیـش افوز و  خـبط  دـق  لسع و  ءامب و  نیقاسلا  اـضیا و  امهدـمکت  نا  نیلجرلا و 

. نیمدقلا نیقاسلا و  اهب  فلت  ۀلیطتسم و 
امهتخرم نیلجرلا و  هب  تدمک  تیزب و  کلذ  تقحـس  نا  یلقملا و  حلملا  نیریکلا و  دامر  جرتالا و  فوج  خیبط  ءام  کلذ  یف  عفنی  دق  و 

. اغیلب اعفان  ناک  هب 
نیمدقلا یلع  هؤام  بص  خبط و  ضر و  اذا  جرتالا  لخلا و  عم  ثبـشل  بنرکلا و  قرو  موصیقلا و  بنرکلا و  خبط  ءام  کلذ  نم  عفنی  دق  و 

. ادیمح اعفن  کلذ  نم  عفن 
ۀبلحلا ناتکلا و  رزب  کلملا و  لیلکا  شوجنزرملا و  مامنلا و  خیشلا و  جنوبابلا و  ثبشلا و  تلقلا و  هیف  خوبطملا  ءاملا  کلذ  نم  عفنی  دق  و 

. غلبا وه  ضماحلا و  لخلا  نم  ءیش  عم  وا  اهدحو  ۀعمتجم  يدارف و 
. لخ عم  ایلومیق  نیطب  نالجرلا  خطلت  نا  کلذ  نم  عفنی  دق  و 
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لخلاب و عقنیف  راط  كرف  یتم  هفارطا  یف  نوکی  يذلا  بصقلا  لمخ  ذـخؤی  نا  کلذ  نم  عفنی  امم  لخلا و  ثبـشلا و  کلذ  نم  عفنی  دـق  و 
. نالجرلا هب  دمضت 

162 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. نالجرلا هب  تدمض  قد و  اذا  بنرکلا  قرو  کلذ  نم  عفنی  دق  و 

لجرلا و هب  تیلطا  اذا  لخلا  قوحـسملا و  کلذـک  اضیا و  عفان  لخلا  عم  ضیبـالا  ماـخرلا  ردـملا و  بنرکلا و  قرو  کـلذ  نم  عفنی  دـق  و 
. بنرکلا ءامب  لولحملا  قوحسملا  صفعلا  کلذ  نم  عفنی  نامدقلا 

. قیتعلا لخلا  بلعثلا و  بنع  ءامب  امهب  یلط  اذا  رمحالا  لدنصلا  لفوفلا و  ربصلا و  کلذ  نم  عفنی  دق  و 

: ةدالولا برق  یلع  ۀلادلا  تامالعلا  ضارعالا و  یف  نوعبرالا - عساتلا و  بابلا 

ةدعملا و یف  نوکی  لقثف  ةدملا  یف  ۀیاهنلا  اهغولب  لمحلا و  روهـش  لامک  ۀلاحم  اهتوق ال  ۀیعیبطلا و  ةدالولا  برق  یلع  ۀلادلا  ضارعالا  اماف 
باذـجنا اهبرق  ةدالولا و  یلع  لـیلد  و  هرـسیا . یعـس و  ناوهأـب  هتـسمل  تمار  اذا  ۀـلباقلا  نا  یتح  لفـسا  یلا  محرلا  ضاـفخنا  رـصاوخلا و 

ۀجزل و ۀبوطر  تلاس  کلذ  ناک  اذأف  امهعنمی  ام  نیذهل  نا  الا  هلاصتا  فزنلا و  ةرثک  ۀناعلا و  نیتبرالا و  خافتنا  ءاعمالل و  یشغملا  قافصلا 
[. 151] ۀمیشملا قورع  ققشت  مدلا و  نم  الیس  کلذ  بقعا 

اـحوتفم و عبـصالا  تحت  عقو  محرلا  مف  سمل  اذا  يذـلا  تقولا  وه  یـسرکلا  یلع  ةأرملا  هیف  سلجت  نا  یغبنی  يذـلا  تقولا  سلوـب و  لاـق 
. هنم يرجت  ۀبوطرلا  تدب 

: ءاسنلا ریبدت  ةدالولا و  لیهست  یف  نوسمخلا - بابلا 

نهدـلاب و رهظلا  نطبلا و  اهنم  خرمت  موی و  لـک  یف  ۀـعاس  ماـمحلا  لـماحلا  لخدـت  نا  یغبنیف  تنیبت  هتاـمالع و  ترهظ  هتقو و  برق  اذاـف 
نهدـب اـهرهظ  تخرم  قلطلا  ءاـج  اذا  یتح  زوللا  نهد  رکـسلاب و  لولمعملا  ولحلا  تاجابدیفـسالاک و  ۀمـسدلا  ةذـیذللا  ۀـیذغالا  اـهمعطت 

. هنم لمحتلا  هب و  رخبتلا  رصاوخلا و  ۀناعلا و  خرما  نخسم و  وه  وا  قبنزلا  وا  يریخلا 
163 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

اهرمأف قلطلا  دتـشا  یتم  امهادحا و  یلع  ةرات  اعم و  اهیمدق  یلع  ۀعاس  موقت  مث  اهیلجر  دـمت  سلجت و  ددرتت و  قفرب و  یـشمتت  نا  اهرمأ  و 
عـضوم یلا  اضیا  ۀلباقلا  اهعفدتل  اهقفارم و  اهرـصاوخ و  زمغت  اقیقر و  اعفد  اهرهظ  ۀـلباقلا  [ 65  ] عفدتل و  [ 152] وخرتل اهـسفن و  کسمت  نأب 

. اهدالو لهسی  امم  کلذ  نأف  ةریثک  ارارم  کلذ  لعفت  ۀجحفتم  اهیلجر  یلع  اهمیقت  اهضهنت و  مث  اقیقر  اعفد  ضفخنم 
بارشلا نم  ءیش  اهقسا  طبلا و  نمسملا و  جاجدلا  موحل  نم  اهیف  یقلا  جیرارفلاب و  ةذختم  ۀمسد  جادیفسا  قرم  اهسحف  اهب  رمالا  لاط  نأف 

. یناحیرلا
اهباصأف اهدالو  رسع  ماحرالا و  ۀلع  ةأرملاب  ناک  نا  لوصفلا  باتک  یف  طارقبا  لاق  دقف  اهـسطعی  امیف  اهل  لتحأف  ةدالولا  اهیلع  تبعـص  نأف 

لباقی یتح  رسعلا  کلذ  ثدحی  ببس  يأل  فرعأف  ءاسفنلا  یلع  یشخی  یتح  تبعص  ةدالولا و  اهیلع  ترـسع  نأف  دومحم  کلذف  ساطعلا 
. ریبدتلا جالعلا و  نم  هب  هلباقی  نا  یغبنی  امب  اهنم  ببس  لک 

: ةدالولا رسع  بابسا  یف  نوسمخلا - يداحلا و  بابلا 

. جراخلا نم  طیحملا  ءاوهلا  لبق  نم  ۀمیشملا و  لبق  نم  لفطلا و  لبق  نم  ةأرملا و  لبق  نم  یتش  بابسال  نوکی  ةدالولا  رسع 
اما ادج و  محللا  ةریثک  ۀنیمـس  امأ  اهنأف  ةدالولا  دتعت  مل  اهنال  وا  محرلا  ةریغـص  اما  ادج و  محللا  ةریثک  ۀنیمـس ، اما  اهنأف  ةدالولا  لبق  نم  اما 
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یعیبط فعـضل  وا  ضارمالا  عاونا  نم  رخآ  ضرمل  رخآ و  وضع  یف  وا  اهمحر  یف  نوکی  راح  مرول  وا  ۀعزف  ۀنابج  اهنال  وا  قلطلا  ۀفیعض و 
. یغبنی يذلا  تقولا  لبق  ةدالو  وا  جراخ  یلا  نینجلا  عفدت  نا  هعم  ردقت  ال 

164 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
وا ناسأر  هل  يذلاک  ۀبیجع  هتقلخ  نال  اریبک و  نوکی  هسأر  نال  وا  هتفخ  هرغـصل و  وا  همظع  هربکل و  اما  کلذ  نوکی  ناب  دولوملا  نم  اما  و 

اودلو ۀسمخ  يأر  هنا  [ 153] سیلقدرا لاق  امک  ریثک  ددع  مهنال  وا  ددمتلا  كرحتلا و  یلع  ردقی  فیعـض ال  هنا  الا  ایح  نوکی  وا  تیم  هنال 
ةأرما انیأر  دق  انا  کلذ  دودحم و  ریغ  سانلا  یف  ۀثلث  دالولا و  ةرثک  سیلاطوطسرا و  ۀفسلف  یف  هباتک  یف  سوالاقـس  لاق  ةدحاو و  نطب  یف 
انتدلب لها  نم  الجر  نا  وه  اذه و  لثم  اضیا  انا  تیأر  دق  ةریثک و  ارارم  ۀثالث  وا  نانثا  مویلا  دلوی  دق  ادـلو و  نیرـشع  رارم  عبرا  یف  تدـلو 

باتکلا یف  یعم  دحاولا  اذه  ناک  دحاو و  شاع  نانثا و  مهنم  تام  روکذ  ۀثالثب  رشب  [ 154] حساملا نبا  هل  لاقی  ناطلسلا  عم  فرصتی  ناک 
. ادج ءاضعالا  ریغص  ۀثجلا  ریغص 

ابلقنم نوکی  نا  هتدالو  لفطلا و  جورخ  یف  ۀیعیبطلا  ةدالولا  نا  کلذ  یعیبطلا و  يرجملا  ریغ  یلع  نوکی  ةدالو  لفطلا و  جورخ  یف  هنأل  و 
الوا هالجر  جرخت  نا  یف  یناثلا  لکـشلا  و  محرلا . مف  یلع  هسأر  لیمی  هیذخف و ال  یلع  ناتدودمم  هادی  هسأر و  جورخ  نوکیف  هسأر  یلع 
امبر ادج و  ارـسع  ةدالولا  اهعم  نوکی  کلذک  ۀعیبطلا و  نع  ۀـجراخف  نیذـهل  ۀـفلاخملا  لاکـشالا  رئاس  نیبناجلا و  دـحا  یلا  لیم  ریغ  نم 

[. 155] دلولا ةدلاولا و  یلع  رذح  ررض و  اهعم  ناک 
165 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

: ةدالولا رسع  جالع  یف  نوسمخلا - یناثلا و  بابلا 

لمعتست نا  یغبنیف  هربک  هتثج و  یف  نینجلا  مظعل  وا  قیـضل  اما  [ 66  ] يراجملا یلع  نینجلا  طغضل  وا  ۀعیبطلا  سبیل  ةدالولا  رـسع  ناک  ناف 
ناتکلا رزب  يزابخلا و  هیف  خیبط  ءام  وا  ۀسلجلا  خیبط  عم  راح  جریس  محرلا  یف  بصی  اهب و  عضوملا  لطنی  نا  محرلا و  یخرت  یتلا  ءایـشالا 

هبـشا ام  بنرک و  ناتکلا و  رزب  کلملا و  لیلکا  ۀبلح و  جنوباب و  هیف  خبط  دق  ءام  هیف  نزبا  یف  نهدعقا  جریـس و  يزابخ و  وا  لسعلا  ءام  عم 
. کلذ

رزب بلـصلا و  نطبلا و  لفـسا  عم  ۀناعلا  دمـضت  نا  عاجوالا و  ففخی  هنأل  ضیب  ضایب  عضوملا  یف  بصی  نا  یغبنی  ءابطالا و  ضعب  لاق  و 
[156] تامامحلا یف  لمعتست  نا  تیز و  ءام و  لسعلا و  بارش  عم  ناتک 

ص165 مهتحص ؛  ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
166 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ةرارح کلذب  ندمعتی  اهریغ و  حـیجارملاب و  ۀـیوقلا  تاکرحلا  کلذ  یف  لمعتـست  دـق  و  ۀـلع . یمح و ال  نکت  مل  نإ  یخرت  یتلا  ءایـشالا 
. ساطعلا كرحت  یتلا  ءایشالا  لفسا و  یلا  قوف  نم  زهلا  دیدشلا و  ضفنلا  موق  لمعتسی  دق  ءاوهلا و 

اهتبکر نوکت  اههجو و  اهنطب و  یلع  اهشارف  یف  عجطضت  ناب  اهرمأت  نا  یغبنی  دقف  ادج  محللا  ةریثک  ۀنیمس  ةأرملا  نأل  قیـضلا  ناک  نا  امأف 
مف حسماف  کلذ  دنعف  محرلا  ءاذاب  هوفداص  کلذک  راص  اذا  هنأف  نطبلا  لفسا  یلا  طغـضلاب  هشفن  محرلا  لصی  یتح  اهیذخف  تحت  ۀضبقنم 

حتفا اقیقر و  اکلد  عباصالاب  هکلدا  ناویحلا و  موحـش  نم  وا  تابنلا  بوبحلا و  ناهدا  نم  تناک  ناهدالا  يأب  یطوریقلاـب و  هکلدا  محرلا و 
. الیلق الیلق  همف 

نمالاب اهرعشا  اهسفن و  وق  مالکلاب و  اهعجـش  اهنما و  عزفلا و  ةوق  أدهت  یتح  ةأرملا  کسمت  نا  یغبنیف  عزف  نع  ةدالولا  رـسع  ناک  اذا  اما  و 
. اهنع فوخلا  لاوز  ۀنینأمطلا و  و 
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لاق امک  قارملا  وحن  یلا  لفـسا  یلا  هعفدـت  ادـیدش و  اسبح  اهـسفن  سبحت  نأـب  اـهرمأت  نا  یغبنیف  هبرجت  مل  ةدـالولا و  دـتعت  مل  یتلا  اـمأف 
لادتعاب و تیوق  اذا  ۀصاخ و  ۀـبیطلا  حـئاورلاب  بلقلا و  يوقی  ام  لکب  اهیرادـت  نا  بجیف  اهیلع  یـشغی  اهـسفن و  رفـصت  یتلا  اما  و  طارقبا .

. ۀمعطالا نم  رسی  ام  اهذغ 
ۀنیللا نقحلاب  جرخا  سبتحم  لفث  ءاعمالا  یف  تناک  نا  اهربدی و  اهب و  ینعی  نا  یغبنیف  ۀلع  رخالا  ءاضعالا  نم  ءیش  وا  محرلا  یف  ناک  ناف 

فیضا کلذ  نم  يوقا  وه  ام  یلا  هیف  جیتحا  نا  رکسلا و  ۀجزللا و  ۀنیعملا  ءایـشالا  هیف  خوبطملا  ءاملا  ناهدالا و  راحلا و  ءاملا  نم  ةذختملا 
ةرم عفدـلاب و  ةرم  یعیبـطلا  لکـشلا  نم  یغبنی  اـم  ریغ  یلع  عبطلا و  ریغ  یلع  نینجلا  جورخ  ناـک  اذاـف  یغبنی  اـم  جریـشلا  يرملا و  نم  هیلا 

. دحلاب ریصت  ناب  ةرم  لیمی و  ناب  ةرم  يوطی و  ناب  ةرم  عفدی و  ناب  ةرم  طلخی و  ناب  ةرم  بذجلاب و 
167 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

عم نمؤی  الف  اریثک  ادیدش  ادش  دشی  کلذ  ناف  ةدش  اهب  بذجی  نا  یلع  الـصف  اهکـسمت  نا  یغبنی  الف  ۀـجراخلا  هالجر  وا  هدـی  تناک  اذأف 
يذـلا لصفملا  درت  هددرت و  قفرب و  اهعباصاب  [ 67  ] هعفدـت نا  ۀـلباقلا  رماف  کلذ  ضرع  ناف  عطقی  نا  اما  جرخی و  نا  اماف  بشنی  نا  کـلذ 

نا ریغ  نم  ظـفح  قفرب و  عمجا  کـلذ  نکیل  و  [ 157] دحاو دعب  دحاو  دـحاو  نم  رثکا  ۀـنجا  لزنت  تناک  نا  بجاولا و  هعـضوم  یلا  جرخ 
. اریثک انهد  کلذ  دنع  عضوملا  یف  بص  هدسفی و  وا  ائیش  ضری 

اذه و  [ 158] دـیدحلاب جالعلاب  هجارخا  یلا  رـصق  دـیلاب  بذـج  یلا  بجی  مل  تیم و  هنأل  نینجلا  جورخ  عانتما  ةدالولا و  رـسع  ناـک  نا  و 
. ۀیودالا هذهب  وا  هب  جالعلل  نیسرامملا  ۀفرعمل  هنکاما  یف  روطسم 

الاوط و افایـش  هنم  لمعی  قدـی و  ۀـیوسلاب  روث  ةرارم  ریـشواج و  اوب و  زوج  رم و  ذـخؤی  اتیم ، ناک  نا  ـالجاع و  نینجلا  جرخت  ۀـیفاس  ۀـفص 
اهتحت نخدـت  طلختف و  روث  ةرارم  بنرک و  رم و  درزاب و  ذـخؤی  ینعملا  اذـه  لثمل  رخآ  اتیم . اما  ایح و  اما  اـهنینج  لزنیف  ةأرملا  هب  لـمحتت 
ةرارمب نجعت  نا  دعب  اقدانب  ذـختت  تیربک  ریـشواج و  هتقورم و  ذـخؤی  ۀمیـشملا  نینجلا و  جرخی  کلذ  لثمل  رخآ  هتعاس . نم  هحرطت  اهناف 

لعفت بقثلا  کلذ  یلع  جرفلا  عضوی  تبکا و  دق  ۀبوقثم  ۀناجا  تحت  تلعج  دق  ةرمجم  یف  رانلا  یلع  ةدحاولاف  ةدحاولا  هنم  عضوی  رقبلا و 
سفرکلا و ءامب  ةأرملا  هیقـست  نیقناد و  دـحاو  لک  نم  ریـشواجلا  ۀـنقلا و  رملا و  ذـخؤی  نا  کلذ  عفنی  دـق  رخآ و  ۀـثالث . وا  نیترم  کلذ 

. روصعملا بطرلا  جنایزارلا 
ریشواج و رم و  ذخؤی  اهرشب  هتعاس  نم  نینجلا  جرخت  اهناف  نینجلا  تام  ادج و  ةدالولا  اهیلع  رسع  اذا  ةأرملا  یقست  غومـصلا  صارقا  ۀفص 

قدت ءزج  فصن  تیتلح  ءزج  دحاو  لک  نم  نیبجنکس  ۀنف و 
168 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

دعب ةأرملا  اهب  رخبت  باذسلا و  یلافرصلا و  رمتلا  ۀیلحلا و  خیبط  نم  ۀبح  رکـسب  فصن  مهارد و  ۀثالث  نزو  اهنم  ۀبرـشلا  صرقت  نجعت و  و 
. ةدحاو ةرم  کلذ 

فـصن نیمهرد و  نزو  رم  مهارد  ۀسمخ  نزو  ینیـص  راد  ۀعفان  ۀبرجم  رملا  صارقا  یمـست  ثمطلا و  ردـت  ةدالولا و  لهـست  صارقا  ۀـفص 
فـصن نیمهرد و  نزو  دـحاو  لک  نم  ریـشواج  هوف و  جیبجنکـس و  بیلح و  ریـشارطکشمد و  انامدرق  جـندوف و  ففجم و  باذـسلا  قرو 

. لهبالا خیطب  برشی  دحاو  صرق  اهنم  ۀبرشلا  نیمهرد  نزو  صرق  لک  یف  اصارقا  نجعی  لخنی و  قحسی و 
دیلاب اهقـشت  دیلاب و  اهروقت  اماف  اهظلغل  نینجلا  كرحت  دنع  زرغنت  عطقنت و  اهنال  کلذ  ناک  ۀمیـشملا و  لبق  نم  ةدالولا  رـسع  ناک  نا  امأف 

دیدـحلاب نوجلاعملا  هفرعی  لجرالا  ریثک  هتمجرت  و  [ 159] سولوب یمـسملا  عضبملاب  کلذ  قشب  رمواف  الا  الهـس و  ناک  کلذ و  نکما  نا 
محرلا و رعق  یلا  يرسیلا  دیلا  مدقت  نا  دعب  ءاسفنلا  هب  ملعت  الئل  اهعباصا  نیب  کلذ  اهلعف  دنع  عضبملا  اذه  ۀلباقلا  یفختل  عرسا  دوجا و  وهف 

[. 161] ةریغص ۀنقحمب  ۀیبرغملا  ناهدالا  ضعبب  [ 160] اهنقحت ۀمسدلا و  ۀبطرلا  ءایشالا  نم  ءیش  اضیا  بصی  نا  یغبنی  عوضوملا و  حتفت 
نم ءیـش  هیلع  رطق  دق  الطب  نیخوبطملا  رمتلا  ۀـبلحلا و  ءام  [ 68  ] ةأرملا یقـست  نا  ناک  بابـسالا  هذه  يأ  نم  ةدالولا  رـسع  یف  عفنی  دق  و 
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نزو ۀنقلا  ریـشواجلا و  بیلحلا و  یف  رمالا  اهیلع  دتـشا  نا  اهطعا  بهذـلا و  ةراصع  نم  اهقـسا  نیتقو و  الیل  ثالث  وا  نیترم  یف  زوللا  نهد 
ءامب اهوق  هایا و  اهقـسا  یناحیر و  بارـش  یف  ۀـیلاغلا  نم  الاقثم  اهل  فداف  ادـج  کلذ  ۀـحئار  هرکت  ۀـهفرتم  تناک  نا  و  ۀـیوسلاب . نیمهرد 

. بیطلا بارشلا و  محللا و 
169 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

يذلا تابنلا  لصا  ذخؤی  ةأرملا و  ذخف  یلع  طبری  فیـسلا و  هل  لاقی  يذلا  رجحلا  ذخؤی  سوسابیرا  لاق  کلذ  یف  سوسابیرا  هلاق  ام  رکذ 
تیز بارش و  عم  برش  قحس و  اذا  ناشوایشربلا  اضیا  کلذ  یلع  نیعی  دق  ۀفصلا و  هذه  یلع  لمعتـسی  سبای و  وه  میرم و  روخب  هل  لاقی 

سلوب هل  لاقی  يذلا  لصبلا  نم  ذخؤی  وا  دراب  ءام  وا  بارـش  عم  برـش  اذا  ریـشمارطکسملا  ۀسطعملا و  ۀـیودالا  لامعتـسا  اضیا  عفنی  دـق  و 
ذخ لیق  دق  ةأرملا و  هیف  سلجت  خبطی و  ءاملا و  یف  یقلی  ةدـحاو و  ۀـمزح  يربلا  جـنیوفلا  نم  ذـخؤی  ولح و  بارـش  عم  برـشی  قحـسیف و 

[. 162  ]....[] نیقناد نزو  هنم  اهطقسا  اهقدف و  سدنکلا  لصا  ذخ  وا  کلذ  نم  اهقسا  ءامب و  هعقنا  سدحلا و  ریعش 
يدث نزبا  مامحلا  نم  اجراخ  اهل  ذختت  وا  ولحلا  ءاملا  ضوح  یف  اهـسلجت  ةرارحلا و  لدتعم  امامح  لخدت  نا  ةدالولا  رـسع  نم  عفنی  امم  و 

ءام ناتکلا و  رزب  وا  ۀـبلحلا  یمطخلا و  خـیبط  ءام  ضیبلا و  حـم  ناهدالا و  ضعب  یلا  دـمعت  سیلمتلا و  نییلتلا و  اـهناش  نم  یتلا  ةأرملا  نم 
يذـلا لبزلا  دامرب  بلـصلا  نیکرولا و  کلدـت  امهنود و  ام  نیتبرالا و  هب  جزمی  اعیمج و  طلخیف  ءاـنحلا  نهدـب  باذـملا  عمـشلا  ریعـشلا و 

. ةدالولا لهسی  امم  کلذ  ناف  تیزب  اقوقدم  فیطاطخلا  راک  وا  یف  نوکی 
ناتک و ۀقرخ  یف  دش  اذا  سمرتلا  لصا  نا  لاقی  لظنحلا و  ۀبطرلا و  ةربزکلا  ینبلا و  ةأرملا  ذخف  یلع  قلعی  نا  ةدالولا  رـسع  نم  عفنی  دـق  و 

. اررض تدلو  الا  دلت و  نا  دیرت  ۀعاس  ةأرملا  یلع  ءایشالا  هذه  عضت  نا  یغبنی  هنا  لاقب  ةدالولا و  لهس  ةأرما  ذخف  یلع  طبر 
یلع هقلع  هسبیف و  میرم  روخب  لصا  ذخ  ةأرملا و  ذـخف  یلع  هقلعف  هدـش  ارجح  ذـخ  دوجولا  ۀلهـسملا  ۀـیودالا  یف  هباتک  یف  سونیلاج  لاق 

ءیش وه  تکمتکا و  بارشب و  اهقسا  بنرکلا و  رهز  ذخ  وا  حسمم  اسدنک  اهقسا  ةأرملا و  ذخف 
170 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

نوطسالا ةأرملا و  ذخف  یلع  قلع  اذا  ةدالولا  رسعل  عفان  هنا  هیلع  عمجا  دق  كانه  كرحتی  ءیش  هفوج  یف  رجح  هنأک  روفـصعلا  ۀضیب  هبـشی 
. عجو اهبصی  مل  [ 163] ةدالولا لاح  یف  ةأرملا  یلع  قلع  اذا  یطیرقالا 

نا اهناکم و  تدلو  اهیلع  قلع  قلطلا و  اهبرـض  دق  یتلا  ةأرملل  رعـشلاب  عذجلا  فل  نا  هنا  [ 69  ] راجحالا باتک  یف  یکاطنالا  سانیا  لاـق  و 
. اهناکم ةدالولا  تعرسا  رحبلا  دبز  ینمیلا  ةأرملا  ذخف  یلع  قلع  نا  اهعاجوا و  عیمج  ففخ  اهنع و  عفد  ءاسفنلا  برقب  عزجلا  عضو 

ارجح يرلاب  تیأر  يزارلا  لاق  و  دلت . ام  لوا  اهنع  ذخؤیل  ةدالولا و  تعرسا  ةأرملا  كرو  یلع  دش  اذا  ۀیحلا  خلس  نا  سقـس  رومطأ  لاق  و 
نا قطانلا  ریغ  ناویحلا  یف  هباتک  یف  سیلاطوطسرا  لاق  لیجرانلا  كرحتی  امک  كرحتم  رجح  هفوج  یف  فیل  هیلع  بقث  هیف  لیجرانلا  هبشی 

. ۀتبلا عجو  الب  اهدالو  لهس  ةأرملا  یلع  هتقلع  نا  رجحلا  اذه 
. ۀعرسب اهنع  اهذخف  تدلو  اذا  ةدالولا و  تعرسا  ةأرملا  ذخف  یلع  ۀبطرلا  ةربزکلا  تقلع  اذا  [ 164] يدوهیلا لاق  و 

. ةدالولا لهس  ةأرملا  ذخف  یلع  اهقورع  تقلع  اقیفر و  اعلق  ةربزکلا  لصا  علق  نا  برجم و  اذه  [ 165] يربطلا لاق 
برج دق  يدوهیلا  لاق  ۀعرسب و  تدلو  يرسیلا  اهدی  یف  سیطانغملا  دلت  یتلا  ةأرملا  تکسما  نا  [ 166] ۀیوملس لاق  و 

171 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. اهدالو لهس  اهیوقح  ةأرملا و  ۀناع  هب  خرم  یقزارلا و  نهدب  قحس  فیطاطخلا و  شع  نیط  ذخا  نا  [ 167] ردنکسالا لاق  و 

: ةدالولا دعب  ۀمیشملا  سابتحا  یف  نوسمخلا  ثلاثلا و  بابلا 

ریثکلا مدلا  نایرج  اهنم  ۀمیـشملا و  سابتحا  اهنم  ۀکلهم  ۀملؤم  ۀـئیدر  [ 168] ضارعا لفطلا  جورخ  ةدالولا و  دـعب  ءاسفنلل  ضرع  اـمبر  هنا 
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الالعا دلو  امبر  هناف  ۀـبقاعلا  ءوس  ررـضلا و  یف  نینثالا  نودـب  ضراعلا  اذـه  سیل  مدـلا و  جورخ  سابتحا  اهنم  ةوقلا و  هترثکل  طقـسا  امبر 
. ةدم برق  نع  ۀفلتم  تناک  امبر  اهلاوز و  رسعی  ۀبعص 

دست اهسفن و  کسمت  نا  سطعت و  ناب  اهرما  اهانفص و  یتلا و  ۀیودالاب  اهدواعف  محرلا  یف  تیقب  ۀمیشملا و  جرخت  نل  ةأرملا و  تدلو  ناف 
اهسلجا مث  اهئارو  یلا  ۀمیـشملا  عجرت  الئل  اقیقر  اطابر  ةأرملا  ذخف  یلع  اهفرط  طبراف  جرخت  مل  ۀمیـشملا و  ثکم  لاط  ناف  اهیرخنم  اهمف و 
لخداف ۀمیـشملا  طقـست  نا  تدرا  اذا  لوصفلا  باتک  یف  طارقبا  لاق  دق  جرخت و  یتلا  ۀـنیللا  نقحلاب  اهنقحا  ناهدالاب و  اهخرما  نزبا و  یف 

. مفلا نیرخنملا و  کسما  اسطعم و  ءاود  فنالا  یف 
. ۀمیشملا جرخا  ةدالولا  دعب  ةأرملا  یلع  قلع  ةزوجلاک و  مظع  هل  رجح  هنم  ذخا  نجع و  نارفعزلا و  قحس  نا  يربطلا  لاق  و 

: سویسابیرا مالک  نم  ۀنجالا  ۀمیشملا و  جرخت  یتلا  ءایشالا  یف  نوسمخلا  عبارلا و  بابلا 

جرخی ایح و  ۀنجالا  نم  ناک  ام  دسفی  ۀنجالا و  و  [ 169] ۀمیشملا جرخی  لهبالا 
172 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ینملا هفوص . یف  هب  لمحت  اذا  برـش و  اذا  يرهنلا  جنیوفلا  ةراصع  ربکلا و  نویرطنقلا  لصا  هنیعب  لعفلا  اذـه  لعفی  دـق  اتیم و  اهنم  ناک  ام 
کلذ و نم  عنمت  یتلا  ۀیودالا  دـحا  عنمی  ام  نودـب  سیل  لبحلا  عنمی  وه  نینجلا و  جرخی  رکذـلا  هب  یلط  اذا  عامجلا  تقو  یف  یقلی  يذـلا 
ۀـنجالا و جرخی  هنأف  هب  دمـض  دامـض و  هنم  ذـختا  اذا  اضیا  سمرتلا  قیقد  هب و  لمتحا  لسع  رمب و  طـلخ  اذا  سمرتلا  خـیبط  عنمی  کلذـک 

طلخ اذا  نینجلا  طاقـسا  یف  قفاوم  ءاود  اضیا  وه  و  [ 70  ] ةرـسملا نم  لفـسا  يذلا  عضوملا  اهب  یلط  اذا  میرم  روخب  ةراصع  لعفت  کلذک 
يرهنلا جنیوفلا  عم  رتسدایدنج  کلذـک  هفوص و  یف  اهب  لمتحا  اذا  نینجلا  دـسفت  اضیا  رامحلا  ءاثق  ةراصع  هفوص و  یف  هب  لمتحا  لسعب و 

. يربلا جنیوفلا  و 
ةأرملا یلع  تسبح  ۀمیـشملا و  تیقب  نأف  ملـشلا  قیقد  عم  تطلخ  اذا  بنرکلا  ةراصع  تسبتحا  دـق  یتلا  ۀمیـشملا  طقـسی  هنا  تبرج  دـق  و 

. اهسطعی ام  اهمف  یف  خفنا  اهلبقف و 
یقست و  [ 170] زاربلا نم  ءیـش  هیلع  ردی  هئام و  یف  یقبی  ءاملا و  یف  هعقنتف  ادامر  ذخأت  نا  اهنم - ۀمیـشملا  جرخت  مل  اذا  ةأرملا  ءیقی  ءاود 
جرخا نیذاربلا  ثورب  یلبحلا  ةأرملا  تنخد  اذا  هفصو  امیف  ءابطالا  ضعب  لاق  و  همـشت . سدنک  نم  ءیـشب  اهـسطع  أیقتت و  نا  اهرمأت  هایا و 

. اتیم وا  ناک  ایح  نینجلا 

: ۀمیشملا جورخ  ةدالولا و  دعب  ءاسفنلا  ریبدت  یف  نوسمخلا  سماخلا و  بابلا 

تناـک یتـلا  عضاوملا  لـصتل  دـشت  ةأرملا و  ءاـضعأ  عمتجت  نا  یغبنیف  ءیـش  محرلا  یف  قبی  مل  ۀمیـشملا و  تجرخ  لـفطلا و  تدـلو  اذاـف 
تیز و یف  تسمغ  دـق  ةریبک  ۀـفوص  لمتحت  نیکرولا و  ۀـناعلا و  هب  نهدـت  نخـسملا و  تیزلا  ۀـیکولملا و  خـیبطب  لبقلا  حـسمت  تقزمت و 
ام فل  رمتلا و  ۀسورهملا و  ۀـطنحلا  ۀـلوسغملا و  ۀـبلحلا  ریعـشلا و  ءام  نم  اوسح  ءاسفنلا  ماعط  نکیل  نخـسم و  تیزب  قنعلا  سأرلا و  قرفت 

فزن عدرب  يوادت  نا  یغبنیف  مد  اهبرض  نأف  لاوط . قرخب  فیسارشلا  نود 
173 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

نسوسلا و دـنوارزلا و  اهعفنی  دـق  محرلا و  عاجوا  نم  ۀـعفانلا  ۀـیودالا  ضعب  یقـست  نا  یغبنیف  ادـیدش  اـعجو  تدـجو  نا  هسبح و  مدـلا و 
کـسمی امب  اهجلاعف  اهتوق  هل  طقـست  یتح  مدـلا  فزن  اهب  ماد  نا  و  مهرد . فصن  تیمـس  اهیا  نم  نوسنیالا  عنعنلا و  خـیبط  ءام  ایناوافلا و 

. ۀهزنلا ۀحئارلا  ۀبیطلا  نکامالا  بیبطلا و  بارشلا و  محللا و  ءامب  اهوق  هسبحی و  ثمطلا و 
. هعفن مدلا  فزن  نم  یلع  نسوسلا  لصا  قلع  نا  يربطلا  لاق  و 
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هجورخ لق  وا  مدـلا  نایرج  مهنع  سبتحا  نأف  کـلذ  نم  عنم  ةدـالولا  دـعب  مدـلا  فزنت  ةأرما  یلع  ۀـفوص  یف  ریزنخلا  لـیذ  قلع  نا  لاـق  و 
کلذ و ال عاطقناب  نیهتست  ثمطلا و ال  راردال  روکذملا  جالعلاب  نهجلاع  کلذ و  لعفت  یتلا  ۀیودالا  نهلمح  هجورخ و  لهسی  امب  لمعیف 

. مسجلا ۀفیحن  ۀقیض  ۀفیعض و  ءاسفنلا  نوکت  نا  الا  مهللا  هکرتت 

: محرلا قلزب  فرعی  جراخ و  یلا  هضعب  ءوتن  محرلا و  ءاخرتسا  یف  نوسمخلا - سداسلا و  بابلا 

لمحلا دـعب  کلذ  نم  نوکی  يذـلا  هدـعب و  لمحلا و  یف  لمحلا و  لبق  ةریثک  بابـسال  جراخ و  یلا  قلزی  وتنی و  یخرتسی و  دـق  محرلا  نا 
نینج بذجب  اما  ةدالولا و  رـسع  یف  نوکی  امک  اهب  هقاصتلال  اهعم  بذجنتف  جراخ  یلا  تبذجا  اذا  ۀمیـشملا  بالجنال  اما  نوکی  هثودـحف 

. جراخ یلا  قلزت  اهلک  محرلا  نا  فلسلا  ضعب  رکذ  دق  هرسع و  قلطلا و  ةدشل  وا  قذح  ریغ  یلع  بذجنیف  تام  دق 
لوبلا ردی  ۀنیللا و  نقحلاب  لبزلا  نم  الوا  اعملا  غرفتست  نا  یغبنیف  هعم  وا  هلبق  وا  ةدالولا  دعب  ناک و  ببـس  يأل  [ 71  ] محرلا قلز  ثدح  اذاف 

نم عفرا  اهاوقح  اهزجع و  لفـسا و  یلا  اهـسأر  اهرهظ و  یلع  یقلتـست  نا  ةأرملا  رمأت  مث  یحاونلا  نم  ۀیحان  نم  ءیـش  محرلا  طغـضی  الئل 
نم اضیا  محرلا  نم  جراخلا  عضوملا  یلع  بصی  امهنیب و  ازورفم  نیتحوتفم  ناقاسلا  نوکی  نا  دعب  اهیذـخف  عم  اهتبکر  مضت  اهندـب و  رئاس 

طرقلا و ةراصع  یف  سمغت  ۀقیقر و  ۀقرخ  اهیلع  ریـصی  ةأرملا و  ردق  یلع  اهنخث  اهلکـش و  فوص  نم  ۀلیتف  ذخؤت  مث  رتاف  ریثک  درولا  نهد 
ثینارطلا

174 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
جراخ نم  یطغی  محرلا و  لخاد  هلک  یقابلا  ریصی  یتح  فنع  ریغ  نم  جراخ  یلا  طقس  املک  اهب  عفری  محرلا و  یف  ریصی  رمخب و  فیذا  دق 
نوکت یتح  ضعب  یلع  اضعب  اهیقاس  تفل  تطـسبنا و  دق  ةأرملا و  یقلتـست  ریـصع و  ءام و  لخ و  یف  سمغ  دـق  فوص  وا  جنفـسأب  ۀـناعلا 

حیرلا و ۀبیط  ءایشا  مشت  نطبلا و  قارم  یبناج  یلع  ةرـسلا و  نم  ابیرق  ةریبک  ران  بیهل  عم  مجاحم  ذختت  مث  ۀعوضوم  يرخالا  یلع  ةدحاولا 
یلغا دـق  ءام  یف  وا  رتاف  نفع  دوسا  رمخ  یف  ةأرملا  سلجتلف  مویلا  کلذ  یف  ناک  اذا  یتح  ثلاـثلا  مویلا  یلا  محرلا  لـخاد  ۀـفوصلا  كرتت 

جالعلا کلذب  یلوالا  لثم  تیدن  دق  يرخا  ۀفوص  اهلدب  لخدی  محرلا و  لخاد  ۀعوضوملا  ۀـفوصلا  جرخت  مث  نامرلا  روشق  رخذا و  نسا و 
اذا یتح  نیبجنکـسلا  عم  نامرلا  روشق  صفع و  سدع و  وا  ریعـش  قیوس و  رمت و  نم  أیهت  نطبلا  لفـسا  یلع  ةدمـضاب  جراخ  نم  دمـضت  و 

ۀلولحم سیتلا  ۀـیحل  ةراصع  وا  ۀـیقاقا  یف  ناتک  قرخ  سمغی  وا  امات . أرب  ؤرب  اذا  یتح  جـالعلا  اذـه  لـثمب  جـلاعت  اـضیا  ثلاـثلا  مویلا  ناـک 
بطر و سآ  هیف  خبط  دق  ءام  هیف  نزبا  یف  اهترـس  یلا  اهـسلجت  جرخ و  دق  يذلا  دـحلا  یلع  اهلعجت  صفع و  هیف  خـبط  دـق  ءامب  وا  ءالطلاب 

. ءاودلا اذه  اهیطعت  ورسلا و  زوج  جسوعلا و  نوتیزلا و  قرو  قامس و  طولب و  تفج  صفع و 
ۀیوسلاب صفع  روشقم و  سدع  درو و  سآ و  رانلج و  نذال و  ردنک و  رم و  ۀیقاقا و  هعضوم  نم  جرخ  قلز و  دق  يذلا  محرلل  حلـصت  ۀفص 

مف یف  ۀکحلا  نم  ءیش  اهاذا  نأف  هلمحتت  ةأرملا  یطعی  سآلا و  نهد  یف  سمغت  ۀیقن و  ۀفوصب  فلی  صفع و  ءالطب  نجعی  لخنی و  قدی و 
. اهلمحت ۀفوصب  اهطعا  رکسب و  رشقم  سدع  نامرلا و  قرو  جسوعلا و  قرو  تنحط  محرلا 

هیف عجنی  مل  ایناث و  [ 171] اماس امب  کلذ و  نمزأ  نا  امأف 
175 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ءاس ام  دسفا و  نا  دعب  هلک  محرلا  جرخا  عزتنا و  دق  هنا  نورکذی  مهنأف  بطع  هنم  فوختی  کلذ و ال  عزنی  نا  یغبنی  سلوب  لاق  دـقف  جالع 
[. 172] هظفلب هلوق  اذه  ةأرملا و  تشاع  و 

: نییدثلل ةدالولا  بقعب  ضرعی  يذلا  نبللا  نبجت  دقعتلا و  ماروالا و  یف  نوسمخلا - عباسلا و  بابلا 

نا یغبنی  دـقف  کلذ  [ 72  ] ثدـح اذاف  يدـثلا  یف  هل  ضرعی  راح  مرو  کلذ  نم  نوکیف  ةدـالولا  دـعب  نییدـثلا  یف  نبللا  نبجتی  اـم  اریثک  و 
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دق رمت  عم  زبخب  دمـضی  امهب و  قصلیل  طبری  نییدـثلا و  یلع  رـصعی  رتاف و  راح  ءاـم  یف  سومغملا  نیللا  جنفـسالا  رمـالا  لوا  یف  لمعتـسی 
وا ءاقمحلا  ۀلقبلاب  ۀبطر و  ةربزک  ثبشلاب و  وا  درو  نهد  عمش و  نم  ءیش  عم  درو  نهد  عم  هترفص  ضیبلا و  ضایب  وا  لخ  ءام و  یف  اقحس 

. طبریف درو  نهد  عم  ۀقوحسم و  اثیشقرم  اهیلع  عض 
. امهیف هدمجت  نبللا و  لبق  نم  ةدالولا  دعب  نییدثلل  ضرعی  يذلا  مرولا  نم  عفنی  ءاود  اذه  و 

176 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
وا ادیج  امعان  اقد  هقدـف  ناتک  رزب  ذـخف  رمالا  رخآ  یف  نییدـثلا و  هب  دـمک  هنخـسا و  مث  جوزمم  ءام  درو و  نهد  رمخ و  لخ  ذـخؤی  ۀـفص 

هیلع بصت  هقدتف و  بلعثلا  رجـش  قرو  ذـخؤی  وا  نییدـثلا  یف  راحلا  مرولا  نم  عفنی  نییدـثلا و  مرو  یلع  امهرم  هعنـصا  رمخ و  لخب  هنجعا 
. مهرم هنأف  نییدثلا  یلع  هعضت  مث  امهرم  هعنصت  درو و  نهد 

کلذ لک  ۀبلح  هلثم  ریعـشلا و  قیقد  هلثم  ذخأت  ادیج و  امعان  اقد  هقدـت  ادـیج  رّمخ  يراوح  زبخ  ذـخأت  وا  نییدـثلا  یف  راحلا  مرولا  نم  عفان 
ۀیودالا هب  نجعتف  ءام  ذخأت  هنحطتف و  ۀمزح  دحاو  لک  نم  تیربکلا  جـنکاکلا و  نم  قوقدـم و  ناتک  رزب  همطخ و  ادـیج و  انحط  نوحطم 

. نییدثلا یلع  هعضت  اعیمج و  هنجعت  هقحست و  نیمهرد و  نزو  دحاو  لک  نم  نارفعز  رم و  ۀضیب و  عم  ذخأت  مث 

: ةدالولا دعب  لماحلل  ضراعلا  اهیذخف  اهییدث و  ةأرملا و  نطب  ققشت  جالع  یف  نوسمخلا - نماثلا و  بابلا 

نأف اهیذخف  اهنطب و  ققـشتت  نا  اهتدالو  دعب  لماحلل  ضرعی  دق  هنا  دوجولا  ۀـلهمل  ۀـیودالا  یف  هباتک  یف  سونیلاج  لاق  سونیلاج  مالک  نم 
یعدـی ءاود  ذـخ  وا  ةأرملا  نطب  هب  لطا  ناتا و  نبلب  وا  ضیب  ضایبب  اهقحـسا  اـهقرحا و  ۀـیرحب و  ةافحلـس  ذـخف  کـلذ  نم  جـالعلا  تدرا 

ایلومیق و ذخ  وا  اموی  نیرـشع  کلذ  لعفی  اهیذـخف  اهییدـث و  اهنطب و  لطتلاف  [ 173] تلخدا اذاف  لخب  هقحـسا  امعان و  اقد  هقدـف  سوینافأی 
اهنطب و ققـشتی  مل  کلذ  تلعف  نأف  اهییدث  اهنطب و  یلطب  اهرم  درو و  نهدـب  امهقحـسا  امعان و  اقد  امهقدـف  ءاوسلاب  دـحاو  لک  نم  ردـنک 

ظفح نهریبدـت و  نایبصلا و  لافطالا و  ۀـیبرت  یف  ۀـیناثلا  ۀـلاقملا  اـهولتت  هقیفوت  نسح  هنوع و  هّللا و  دـمحب  یلوـالا  ۀـلاقملا  تمت  اهایدـث .
. نهتحص

177 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

مهتحص ظفح  مهریبدت و  نایبصلا و  لافطالا و  ۀیبرت  یف  ۀیناثلا  ۀلاقملا 

ةراشا

بیبطلا و يدلبلا  ییحی  نب  دمحم  نب  دـمحا  هئاقترا  مادا  هءاقب و  هللا  لاطا  فسوی  نب  بوقعی  جرفلا  یبا  لجالا  ریزولا  اندیـس  دـبع  ۀـعنص 
اباب نیعبرا  ۀینامث و  یلع  لمتشت  ۀلاقملا  هذه 

179 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ۀنجا و مه  اهنم و  لقا  مهیف  ۀبوطرلا  نا  ۀـبوطرلا و  ةرارحلا و  مهدالو  دـعب  نایبصلا  لافطالا و  جازم  یلع  بلاغلا  نا  یف  لوالا -/ بابلا 
(: 73  ) ةرارحلا نم  رثکا  ۀنجالا  یف  ۀبوطرلا  تناک  دق  رثکا و  ةرارحلا 

نا ۀبوطرلا و  ةرارحلا و  ۀنجالا  جازم  یلع  بلاغلا  نا  هذه  لبق  یتلا  ۀـلاقملا  یف  انیب  دـق  انا  بیبطلا  يدـلبلا  ییحی  نب  دـمحم  نب  دـمحا  لاق 
نأف ۀبوطرلا  ةرارحلا و  مهدالو  دعب  نایبصلا  لافطالا و  جازم  یلع  بلاغلا  نا  انهاه  نیبن  نا  دیرن  ةرارحلا و  نم  مهجازم  یلع  بلغا  ۀبوطرلا 

. لوقنف رثکا  ةرارحلا  ۀنجالا و  جازم  یف  اهنم  لقا  مهیف  ۀبوطرلا 
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سونیلاج لاق  امک  امهنم  نوکی  یتح  الیلق  الیلق  نافجی  نالازی  امهنا ال  نابطر و  ناراح  امه  ینملا و  مدلا و  نم  انیب  امک  نینجلا  نیوکت  نا 
ةدم یقب  نینجلا  یف  ءاضعالا  هذـه  تلمکتـسا  اذاف  فیراضغلا  ماظعلا و  ةرخأب  دـلوتی  مث  ۀـیعوالا  ءاشحالا و  تاقافـصلا و  ۀیـشغالا و  الوا 
اضیا هدالو  دنع  هتیأر  دلو  اذا  یتح  نیح  دعب  دلوی  امنا  هنکل  دلوی  هروصت  لامکتسا  دنع  سیل  هنأف  ةدالولا  دنع  ءاوهلا  ةرشابمل  اهعم  حلـصی 
فجا ماـظعلا  نا  یلع  هماـظع  یف  نکل  طـقف  همحل  وا  براوضلا  ریغ  براوـضلا و  هقورع  یف  سیل  بلحطلا  ۀـلزنمب  ۀـبوطرلا  نم  لاـح  یف 

اهیف یه  یتلا  ءاضعالا  ۀلمج  مهنم و  ماظعلا  لاکشا  نم  وه  نیوسی و  لافطالا  نیمرت  یتاوللا  ءاسنلا  نا  یتح  ءاضعالا  عیمج 
180 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

کلدیف لفطلا  ندب  یف  ۀبوطرلا  لضف  غلبم  اذهف  عمشلا  نم  ۀلومعملا  یناوالا  حلصت  امک  اهیف  یه  یتلا  ءاضعالا  حلـصت  يوست و  امک  اهلک 
سنج ۀلمج  تدجو  ایطاخم و  همحل  تدـجو  هتلمأت  و  [ 174] هتحرـش وا  همحل  تلکا  دلوی و  نیح  ناویح  یلا  تدمع  نا  کنا  کلذ  یلع 
کلذ دجت  تنا  هیف و  ۀبوطرلا  ةرثکل  ریثکلا  ذیذللاب  سیل  دلوی  نیح  ناویحلا  محل  راص  کلذل  دـمجی و  نیح  بطرلا  نبجلاب  ههیبش  ماظعلا 

ذلا موحللا و  کلت  نم  لضفا  تناک  اجازم  فخا  تناک  املف  يدـجلا  موحل  امأف  ناویحلا  نم  هجازم  بطر  ام  ناـفرخلا و  موحل  یف  ۀـصاخ 
. اهنم امعط 

تاطابرلا اهلک و  ماظعلا  نا  کلذ  ةدالولاب و  دهعلا  بیرقلا  ناویحلا  کلذ  دض  یلع  هیف  لاحلاف  ناویحلا  نم  هدـهع  مداقتب  نسأ  دـق  ام  امأف 
ۀلزنمب بصعلا  براوضلا و  ریغ  براوـضلا و  قورعلا  بلـص و  یبـصع  اـهنم  محللا  معطلا و  ةذـللا و  ۀـمیدع  سبیلا  ةدـیدش  ۀـسبای  نوـکت 

یف نعمأ  دق  هنم  ناک  امف  ةدالولاب  دهعلا  بیرقلا  دولوملا  نیب  نسا و  دق  ام  نیب  امیف  ناویحلا  نم  ناک  ام  امأف  معط  ةذاذل و ال  نأل ال  نوسلا 
ۀبوطر نع  هدعبف  ءوشنلا  یف  دیعب  وه  ایتف و  هنم  ناک  ام  سبیلا و  ۀیاغ  دـنع  هناصقن  نوکی  ۀخوخیـشلا  نع  هدـعب  بجیف  ۀخوخیـشلا  نسلا و 

نیفرطلا نیب  اطـسوتم  نوکی  نأب  یلوا  ناویحلا  عیمج  دـجتف  بابـشلا  یهتنم  اما  نسلا و  یف  هناعما  بسحب  ةدـالولاب  دـهعلا  بیرقلا  دولوملا 
دهعلا بیرقلا  دوـلوملا  نس  یف  اـملثم  ریثـکلا  نیللا  ۀـبوطرلا و  نم  هیف  ـال  ۀخوخیـشلا و  نم  يوـصقلا  ۀـیاغلا  یف  نم  لـثم  سبیلا  هـیف  سیل 

. ۀبوطرلا هیلع  [ 74  ] بلغی مهؤشن  یف  ةدملا  لوط  مهدالو  دعب  نایبصلا  جازم  نا  انهاه  انرکذ  امب  ناب  دقف  ةدالولاب 
یف ةرارحلا  نا  يری  ءامدـقلا  ضعب  نا  کلذ  یف  فالخلا  امنا  دـحا و  هیف  فلاخی  مل  رورقم  فورعم  رمأـف  ۀـبوطرلا  عم  ةرارحلا  ۀـبلغ  اـمأف 

وه نم  نایبصلا و 
181 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ۀبوطرلا نا  ۀـبوطرلا و  ةرارحلا و  نایبصلا  لافطالا و  جازم  یلع  بلاغلا  نا  هانرکذ  اـمیف  ناـب  دـقف  ناـیبصلا  نادـبا  یف  اـهنم  رثکا  ءوشنلا  یف 
. اذه وه  طارقبا  سونیلاج و  هاری  يذلا  لقا و  بابشلا  نس  یلا  برقا  مهنم  ناک  نمیف  رثکا و  ةدالولا  یلا  برقا  مهنم  ناک  نمیف 

بابـشلا نس  یف  یهانتلا  دـعب  هنا  مث  ةدـحاو  لاح  یلع  بابـشلا  یهتنم  نیح  یلا  یبصلا  نس  عیمج  یف  امهنا  نایری  امهنأف  ةرارحلا  یف  اـمأف 
یف کلذ  فیک  سونیلاج  نیب  دق  ۀیفیک و  دشا  بابـشلا  نس  یف  ۀیمک و  رثکا  ابـصلا  نس  یف  يزیرغلا  راحلا  نأف  ناصقنلاب  ةرارحلا  ءيدتبت 

ام ۀیاغ  یلع  مهیف  يزیرغلا  راحلاف  ءوشنلا  یف  نادبالا  نم  ناک  ام  لوصفلا  باتک  یف  طارقبا  هلاق  يذلا  لصفلل  هریـسفت  یف  جازملا و  باتک 
صقن هندب و  لبذ  ءاذغلا  نم  هیلا  جاتحی  ام  لوانتی  مل  نأف  نانـسالا  رئاس  هیلا  جاتحی  امم  رثکا  یلا  دوقولا  نم  هیلا  جاتحی  ةرثکلا و  نم  نوکی 
ریسیلا اذه  لبق  نم  ریثکلا و  نم  ءیفطت  مهترارح  نال  ریسیلا  الا  دوقولا  نم  نوجاتحی  سیل  کلذ  لبق  نمم  لیلق  مهیف  راحلاف  خویشلا  اما  و 

. ةدراب مهنادبا  نأل  کلذ  ءوشنلا و  یف  يذلا  یف  نوکی  امک  ةراح  خیاشملا  نم  یمحلا  نوکت 

: امیقس وا  احیحص  ناک  نا  دولوملا  لاح  یلع  لالدتسالا  یف  یناثلا - بابلا 

ۀحص نا  کلذ  اهلمح و  لاح  یف  ةأرملا  لاح  کفرعت  نم  نوکی  کلذ  ناف  امیقس  وا  احیحـص  ناک  نا  دولوملا  لاح  یلع  کلالدتـسا  اماف 
. هتحص یلع  لدی  اهلمح  تقو  یف  اهفعض  اهتلق و  اهیف و  ۀضراعلا  ۀئیدرلا  ضارعالا  ۀفخ  مالا و 

مهتحص ظفح  نایبصلا و  لافطالا و  یلابحلا و  www.Ghaemiyeh.comریبدت  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 171زکرم  ۀحفص 88 

../../default.htm
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


. هتدش هتوق و  یلع  لدی  کلذ  دنع  هءاکب  نأف  هتدالو  ۀعاس  هءاکب  هتحص  یلع  لدی  دق  و 
دوـلوملا و ۀحـص  یلع  کلدـت  اـهلک  هذـهف  هتاـکرح  هساوـح و  ةدوـج  هاوـق و  هءاـضعا و  ۀحـص  نم  کـلذ  یلع  لالدتـسالا  بـجی  دـق  و 

[. 175] هتمالس
182 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

نم وضع  یلع  هعباصا  نم  اهریغ  وا  هماـهبا  هعـضو  هتاراـشا و  نم  کـلذ  فـالخب  نوکیف  هفعـض  وا  هضرم  همقـس و  یلع  کلالدتـسا  اـماف 
ام یلا  ریـشی  عبطلاب  ناویحلا  عیمج  نا  کلذ  و  وضعلا . کلذ  ملا  یلع  لدـی  وضعلا  کلذ  یلع  هعباصا  ضعب  وا  هماـهبا  عضو  ناـف  هئاـضعا 
ریغ یلا  هبنذـب  هنع  بذـلاب  وا  نورقلا  يوذ  نم  ناک  نا  هنرقب  هکحب  وا  همفب  وا  يدـیالا  يوذ  نم  ناک  نا  هدـیب  اما  هندـب  ءاـضعا  نم  هملؤی 

الیلد هلعجأف  اهزئارغ . یف  دوجوم  اهعئابط و  یف  ناویحلا  اذه  اهلامعتـسا و  ناویحلا  نم  دـحاو  لک  نکمی  یتلا  ءاضعالا  فانـصا  نم  کلذ 
. اهئاضعا نم  ملأتی  ام  یلع 

: مهل ضرعی  امل  الامتحا  دشا  ربصا و  مهدالو و  دعب  مهنم  يوقا  محرلا  یف  لمح  مه  و  [ 75  ] لافطالا نا  یف  ثلاثلا - بابلا 

ۀقـصال تماد  ام  اهعورف  ةرجـشلا و  ناصغا  نأل  رثکا  دـشا و  مهیلع  رذـحلا  دـکوا و  مهدالو  دـعب  مهب  ۀـیانعلا  نوکت  نا  بجی  کلذـک  و 
ۀفالا اهتلان  عضاوم  یف  تسرغ  اهنع و  تخسف  اذأف  اهخسفت  اهعلتقت و  اهعزعزت و ال  نا  حایرلا  نم  فصاوعلا  داکت  اهب ال  ۀلصتم  ةرجـشلاب و 

ءوس نم  هلانی  هل و  ضرعی  ام  یلع  ربصی  يوقی و  وهف  محرلا  یف  ماد  ام  نینجلا  کلذک  و  اهعلقت . یتح  بهت  حیر  یندا  نم  اهیلا  تلـصو  و 
هریبدت و نسحب  هرمأب و  ۀیانعلا  نوکت  نا  بجی  کلذک  محرلا و  نع  هلاصفنا  هدالو و  دعب  هنم  ریسیلا  یلع  ربصی  ام ال  یلع  يذالا  ریبدتلا و 

. هانحضوا هانرکذ و  دق  يذلل  رثکا  متا و  هیلع  رذحلا  دکوا و  دشا و  هتدالو  ظفح  هدقفت و 

: دکوا رثکا و  هظفح  هریبدتب و  ۀیانعلا  نوکت  نا  بجی  کلذل  هب  رضم  محرلا  نم  نینجلا  لاقتنا  یف  عبارلا - بابلا 

ءیـشلا نع  لاقتنالا  ۀـقرافملا و  تناک  اذا  امیـس  هداـتعا و ال  هفلأ و  نمب  ارـضم  هنع  لاـقتنالا  فولأـم و  داـتعم و  لـک  ۀـقرافم  ناـک  اـمل  و 
کلذل لمحا  اخیـش  وا  ندبلا  فیعـض  ناک  نا  وهف و  ام  ابعت  داتعا  نم  لوصفلا  باتک  یف  طارقبا  لاق  امک  ةدـحاو  ۀـعفد  داضملا  فولأملا 

ناک نا  هدتعی و  مل  نمم  هداتعا  يذلا  بعتلا 
183 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

يرجی ناک  اذا  برشملا  معطملا و  نم  ءيدرلا  ریبدتلا  نا  هرسیا  یعس و  نوهأب  ملعی  دق  [ 176] ةداحلا ضارما  یف  هباتک  یف  لاق  امک  اباش و 
لجرلا لقنی  نا  نم  نادـبالل  ۀحـصلا  ساـمتلا  یف  رطخلا  نع  دـعبا  زرحا و  قثوا و  وهف  اـمئاد  اـضعب  هضعب  هبـشی  دـحاو  رما  یلع  هتئادر  عم 
هتقرافم هدالو و  دـنع  نینجلا  کلذ  ناک  کلذـک و  کلذ  ناک  اذا  هنم و  لضفا  رخا  ءاذـغ  اما  امیظع . ارییغت  هریغی  ةدـحاو و  ۀـعفد  هریبدـت 

ةدحاو لاح  یف  لقتنی  نمیف  هریغ  ررـض  نم  رثکا  لاقتنالا  کلذب  اررـض  ناک  ةدحاو  ۀـعفد  هلاوحا  عیمج  یف  هداتعا  هفلا و  امع  لقنت  محرلا 
هلاقتنا هفنتکی و  ام  هجراخم و  هلخادـم و  یف  هنم و  جرخت  یتلا  لوضفلا  یف  هسفنت و  یف  هئاذـغ و  یف  هداتعا  هفلا و  امع  لقتنی  لاوحالا  نم 
. دشا هیلع  رذحلا  دکوا و  هظفح  هریبدتب و  ۀیانعلا  نوکت  نا  بجی  کلذک  هل و  فعضم  هب و  رضم  ةدحاو  ۀعفد  رومالا  هذه  عیمج  یف 

: هبسحب هریبدت  نم  بجی  ام  هئاذغ و  یف  هتداع  هب  ترج  امع  هلاقتنا  هتدالو و  دنع  نینجلا  لاح  رییغت  یف  سماخلا - بابلا 

امم مهمئال  امب  نوذـتغی  محرلا  یف  ۀـنجا  مه  اوناک و  مهنألف  مهتیذـغا  یف  مهتاداع  هب  ترج  امع  مهدـالو  دـنع  لاـفطالا  لاوحا  رییغت  اـما 
سیلف مهجورخ  دعب  دـقف و  هیلا  جاتحی  يذـلا  رادـقملا  عبطلاب  نوبذـتجی  سیلف  انبل  ریـصی  مهؤاذـغ  نأف  مهتاهما  ءامد  نم  نوبذـتجی  اوناک 

اهرادـقم ةرثکل  یغبنی  ام  یلع  مهتیذـغا  مضهنت  نا ال  مهل  ضرعی  کلذـل  نودـیری و  هیلا  نوجاتحی  ام  رادـقم  نبللا  نم  نوبذـتی  امنا  [ 76]
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هترثک دنع  دلوتی  يذلا ال  لدتعملا  رادقملاب  نبللا  نم  مهدالو  دعب  هنولانی  ام  نوکی  نا  بجی  کلذک  مهل و  ۀـمئالم  ریغ  اهترثک  عم  اهنأکف 
هتوق و یف  هنم  هنولانی  ام  نوکی  نا  مهنادبا و  طالخا  یف  دادـحا  وا  مهاوق  فعـض  وا  مهتیبرت  مهومن و  یف  هتلق  نع  مهمـضه و ال  ءوس  یف 

. تالاحلا لضفا  یلع  هتفاطل  هظلغ و 
184 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

: هبسحب هریبدت  یف  هتداع  هب  ترج  امع  هسفنت  یف  هدالو  دنع  نینجلا  ریغت  یف  سداسلا  بابلا 

رادقم عبطلاب  هما  نم  هترـسب  بذتجی  محرلا  یف  وه  ناک و  ناف  هسفنت  یف  محرلا  یف  وه  هیلع و  ناک  امع  هدالو  دنع  نینجلا  لاح  رییغت  اماف 
یف کلذ  دـعب  نم  براوضلا و  اهقورع  هما و  بلق  یف  جـضن  دـق  اجـضن  الدـتعم  ءاوهلا  کـلذ  نم  هبذـتجی  اـم  ءاوهلا و  نم  هیلا  جاـتحی  اـم 

هرادقم یف  لدتعم  ریغ  هل و  مئالم  وه  ام  جیضن و  ریغ  ءاوهلا  نم  هبذتجی  ام  نوکی  هدالو  دعب  هترـسب و  اهنم  هبذتجی  یتلا  براوضلا  قورعلا 
نوکی ام  ۀلزنمب  رحا  اما  لیللا و  ءاتـشلا و  یف  نوکی  ام  ۀلزنمب  دربا  اما  نوکی  هنالف  هتیفیک  یف  اماف  هیلع . ءاوهلا  ریغتل  هسفنت  ریغتی  کلذـک  و 
قیضل وا  همون  یف  هقارغتسا  دنع  وا  هفعـضب  هنم  ریثکلا  یلع  يوقی  هنال ال  اما  هنم  بذتجا  اذاف  هتیمک  یف  اما  و  راهنلا . فاصنا  فیـصلا و  یف 

. هسافنا يراجم  کلذل  ریصی  یتح  هسأر  نم  ةردحنملا  تالزنلا  نم  ألتما  اذاف  هردص 
لیلق هظلغ  هتفاـطل و  هسبی و  هتبوـطر و  هدرب و  هرح و  یف  ءاوـهلا  لدـتعم  دوـلوملا  نوـکی  هیف  يذـلا  ناـکملا  عـضوملا و  بـجی  کلذـک  و 
ینعی نا  بجیف  کلذ  عم  مهفالتخا و  یلع  سانلا  عیمجل  اقفاوم  اجـضن  ناک  لادـتعالا  نم  کلذـک  ناک  اذا  ءاوهلا  ناف  ریغتلا  فـالتخالا و 

نم لمعتسی  نا  بجی  ام  اذهف  یغبنی  ام  یلع  هلوخد  هجورخ و  عنتمی  یتح ال  دولوملا  ندب  یلا  لصی  اهب  یتلا  هکلاسم  ءاوهلا و  قرط  حیتفتب 
[. 177] هبسحب بابلا و  اذه  یف  ریبدتلا 

: هریبدت یف  لمعتسی  نا  بجی  ام  ۀجراخلا و  هلوضف  یف  هدالو  دنع  نینجلا  لاح  ریغت  یف  عباسلا - بابلا 

یف اهنالف  اهرادـقم  یف  امأ  اهلاح ، یف  اهرادـقم و  یف  ریغتت  هلوضف  ناف  هدـالو  دـنع  هنم  جرخت  یتلا  هلوضف  یف  هلاـح  نع  لـفطلا  ریغت  اـمأف 
یف اما  طقف و  هیلا  جاتحی  يذلا  رادقملا  مدلا  نم  بذتجی  امنا  نینجلا  نا  کلذ  لقأ و  نینجلا 

185 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
اضیا وه  جضنلا  ءاذغلا  لضف  هلک و  هب  رمتسی  کلذک  هب و  عفتنی  ام  مدلا  نم  بذتجی  امنا  هنا  کلذ  ۀئیدر و  تسیل  نینجلا  یف  اهنالف  اهلاح 

اذا ۀجضن  ریغ  اما  اهلاح  یف  تناک  هیلا و  جاتحی  امم  رثکا  نبللا  نم  عضری  هنا  کلذ  رثکا و  اهرادقم  یف  لوضفلا  تناک  دلو  اذا  یتح  جضن 
نم رثکا  هلوضفب  دولوملا  يذأت  ناک  رثکا  تناک  اذاف  رثکا  [ 77  ] محرلا یف  هلوضف  یلا  اهسایقب  هلوضفف  هیلا  جاتحی  امم  لقا  هعضری  ام  ناک 
امم هل  ریبدتلا  ناک  اذا  لقا و  وا  رثکا  لفطلا  هب  يذـتغی  ام  ناک  اذا  دـحاو  رثکا  لوضفلا  هذـه  نوکت  امنا  کلذـب و  محرلا  یف  نینجلا  يذأت 

جردی مث  ارـسی  نبللا  نم  دولوملا  هب  يذتغی  ام  الوا  نوکی  نا  بجی  اذهل  هیف و  لوضفلا  رثکت  مل  ۀیفیک  ۀیمک و  یف  لادـتعا  یلع  هب  لدـتعی 
. جردت بیترت و  یلع  الیلق  هیف 

: هبسحب هریبدت  نم  بجی  ام  هجراخم و  هلخادم و  یف  هدالو  دنع  نینجلا  ریغت  یف  نماثلا - بابلا 

مدلاف اهیف  اهیلا  لخدی  ام  اما  ةرسلا  وه  دحاو و  محرلا  یف  وه  نینجلا و  نم  جرخملا  لخدملا و  ناف  هلخادم  یف  هلاح  نع  دولوملا  ریغت  اماف 
یعـسلا یمـسملا  ءاشغلا  یلا  لوبلا  يرجمف  هنع  جرخی  ام  اما  براوضلا و  قورعلا  نم  اهیف  امب  ءاوهلا  براوضلا و  ریغ  قورعلا  نم  اـهیف  اـمب 

. هیلع اهئاوتحاب  هل  ۀناثملا  عفد  دنع  لفسا  یلا  بسری  لوبلا  ناف  نیحرشملا  دنع 
جرخی سفنلا و  بارـشلا و  ءاذغلا و  هنم  لخدی  مفلاف  طقف  نیرخنملا  مفلاک و  ۀـفلتخم  ةریثک  هجراخم  هلخادـم و  ناف  دولوملا  لفطلا  اما  و 
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امهنم جرخی  دق  ریغ و  ءاوهلل ال  ناجرخم  نالخدم و  نارخنملا  عبطلا و  نع  اجراخ  ءیقلاب و  بارـشلا  ءاذـغلا و  نم  نوکی  ام  سفنلا و  هنم 
نا بجیف  طقف  زاربلا  هنم  جرخی  ربدـلا  طقف و  لوبلا  ینملا و  هنم  جرخیف  لیلحالا  اما  ربدـلا  لیلحالاک و  طقف  جراخ  وه  ام  اهنم  و  طاـخملا .

لوخد اهنم و  جرخی  ام  جورخ  لهسی  الئل  اهدسی  لضف  اهیف  نقتحی  الئل  اهفیظنت  اهتیقنتب و  ۀجضنم  ۀمیلس  جراخملا  لخادملا و  هذه  نوکت 
[. 178] اهیف لخدی  ام 

186 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

: هبسحب هریبدت  بجی  ام  هفنتکی و  امیف  هدالو  دنع  نینجلا  ریغت  یف  عساتلا - بابلا 

بیط یفک  اـم  نیللا  روتفلا و  یلا  طـالخا  ۀیـشغا و  هفنتکی  محرلا  یف  وه  ناـک و  هنـالف  هفنتکی  اـمیف  هدـالو  دـنع  نینجلا  لاـح  رییغت  اـما  و 
فنتکت یتلا  طالخالا  ۀیـشغالا و  هنا  هانلق  امم  ءیـش  سابللا  اذـهل  سیل  لاجرلا و  سابل  ریـصی  هسابل  ناف  ةدالولا  دـعب  ۀـقفاوم و  [ 179] هنیل

هلثم و کلذ و  لبق  هفنتکی  ناک  امم  هروتف  هنیل و  یف  ابیرق  هفنتکی  ام  نوکی  نا  یف  دـهتجی  رذـحی و  نا  بجی  کلذـک  محرلا و  یف  نینجلا 
نا ّزخلا و  زعرملا و  معانلا و  یقنلا  فوصلاک  هترارح  یف  الدتعم  ۀسالملا  ۀـنوشخلا و  نیب  الدـتعم  هسابل  نوکی  نا  کلذ  نم  نکمی  يذـلا 
امیف هریبدت  یف  هیلع  رمالا  يرجی  نا  یغبنی  ام  کلذ و  عیمج  یـصقتن  نحن  ةدراب و  نوکت  نا  بنتجی  هیلع و  اهئاقلا  دـنع  ءیفدـت  نخـسی و 

لافطألل و ۀـیذغالا  دـحا  نبللا  ناک  ذا  نابلالا  رایتخا  کلذ  یف  هیلا  جاتحی  اـم  لواـف  هاـنرکذ  هانددـح و  ـالا  هنم  عدـن  ـال  یتح  ءیـش  دـعب 
[. 180] اهمولا

: مهتاهما نبل  مهل  نابلالا  دمحا  نبللا و  مهنادبا  عئابطب  اههبشا  اهمولا و  مهتاهمال و  و  [ 78  ] لافطالل ۀیذغالا  قفوا  نا  یف  رشاعلا  بابلا 

مهتاهما نبل  مهتاداع  هیلع  ترج  ام  مهنادـبال  اهقفوا  نابلالا و  دـمحا  مهنادـبا و  عئابطب  اههبـشا  مهتاـهمال و  لاـفطالل و  ۀـیذغالا  لـضفا  و 
نینجلا نا  کلذ  لفطلا و  نع  الضف  نبللا  دسفی  ببـس  وا  ۀلع  اهل  نکی  مل  نا  لافطالا  رئاسل  اهلک  نابلالا  قفوا  نوکی  نا  مالا  نبلب  قلخالاف 
تدعا نا  یلع  رـصتقت  مل  ۀعیبطلا  دجت  دق  هل و  اهمولا  هتداع و  هب  ترج  ام  یلا  ۀـیذغالا  برقا  وه  ءاذـغب و  يذـتغی  امناف  محرلا  یف  ماد  ام 

دلوی نیح  نینجلا  تذـخا  نا  کناف  هلامعتـسا  یف  ۀـیزیرغ  يوق  مایالا  لوا  ذـنم  کلذ  عم  لاـفطالا  یف  تسرغ  اـهنکل  لـفطلل  ءاذـغلا  اذـه 
یتح هتعـضرم  يدث  نم  هتنکماف  هاکبا  ءیـشب و  لفطلا  يذات  نا  هل و  ةوهـشلا  ۀیاغب  هتقول  هعلتبا  نبللا و  صم  يدثلا  ۀملح  همف  یف  تلخداف 

یف رسیا  سیل  اغلبم  غلبف  همقتلی 
187 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

اهنع عطقنم  ریغ  هدلوت  ناک  اذا  اهتحـص  هتحـصل و  ظفح  اهنم و  عاضرلا  یف  اهل  عفن  هل و  عفن  لفطلل  مالا  نبل  ۀـمءالم  یف  هنع و  يذالا  یفن 
کلت نوکت  نا  اهریغ و  هل  عضرملا  نوکی  نا  یغبنیف  عناـم  مـالا  عاـضر  نم  عنم  ناـف  [ 181] اهندـب ففخی  اهعفنی و  امم  عاـضرلاب  هجورخف 

. یثنأ عضرت  نمم  اریخ  ارکذ  عضرت  نوکت  نال  ةدالولاب و  دهعلا  ةدیعب  ریغ  نوکت  نا  اهنس و  اهجازمب و  انس  اجازم و  ءاسنلا  هبشا  عیضارملا 

: اقفاوم ءاذغ  لفطلل  نوکیل  مالا  نبل  حالصاب  ۀیانعلا  یف  رشع  يداحلا  بابلا 

مالا یلع  بجی  کلذک  عنام  رما  مهعاضر  نم  عنمی  مل  نا  مهتاهمأ  نابلا  مهل  اهمولا  لافطالل و  ۀقفاوم  نابلالا  دشا  نا  فلس  امیف  انیب  دق  انا 
رئاس یلع  اهنبل  نوکیل  اهنوکـس  اهتکرح و  اهتظقی و  اـهمون و  اهبرـشم و  اـهمعطم و  یف  اهـسفنل  اهریبدـت  نسحت  نا  عضرملا  یه  تناـک  اذا 
ۀیاغ یلع  وه  يذلا  مدلا  ۀحصلا و  ةدوجلا و  نم  ۀیاغ  یلع  نبللا  هنع  دلوتملا  مدلا  ناک  یتم  کلذک  اهنبل  نوکی  امنا  هجازم و  یف  لاوحالا 

نع دلوتی  امنا  مدلا  اذه  ۀقیقر و  ۀیئام  ۀـبوطر  هطلاخت  مغلبلا و ال  دوسالا و ال  رفـصالا و ال  رارملا  هیلع  بلغی  سیل  يذـلا  مدـلا  وه  ةدوجلا 
اهنم ناک  ام  لک  یقوت  اهنم و  همیدقت  یلا  جاتحی  ام  میدقت  اهتاقوا و  یف  لوانتت  یتلا  ۀقفاوملا  ۀبرـشالا  ۀمعطالا و  نع  ۀـلدتعملا و  ۀـضایرلا 
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ثارکلا و ناخـسالا و  ۀیوقلا  لباوتلا  ةرملا و  ۀفیرحلا  ءایـشالا  رئاس  ۀبیطلا و  ریغ  حئاورلا  ۀحئارلا و  ۀـهیرکلا  ءایـشالا  ایوق و  افیفجت  ففجی 
. هذه يرجم  يرج  ام  عضرملل و  ءيدر  هناف  ۀصاخ  سفرکلا  ریجرجلا و  موثلا و  لصبلا و 

: تایادلا نم  تاعضرملا  رایتخا  یف  رشع - یناثلا  بابلا 

سنج دولوملا  اهعمجی و  نم  تایادـلا  تاعـضرملا و  نم  ریختی  نا  یغبنیف  مالا  عاضر  نم  عنمی  ببـسب  تاعـضرملا  ضعب  یلا  جـیتحا  ناـف 
سانجالا نم  [ 79  ] دحاو

188 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. رخالا سانجالا  يوذ  نم  مهریغ  نم  ضعبل  اضعب  ۀمءالم  دشا  مهتجزما  کلذک  مهقالخا و  مهتجزما و  ۀبراقتم  مهعئابط  ۀمئالتم  ةدحاولا 

نادبالا و جازمل  ۀعبات  سفنلا  قالخا  تناک  اذا  هبسحب  ایقلخ  لفطلل  ثدحی  جازملا  کلذ  نهنادبا و  ۀجزمال  ۀعفان  تاعضرملا  قالخا  نا  و 
دجوی ام  لضفا  ریتخا  نهیف  کلذ  نکی  مل  ناف  لضفا  نهف  اقلخ  اجازم و  لدعا  اسنج و  دمحا  یه  نمک  تاعضرملا  تایادلا و  نم  ناک  نا 

. ءیس قلخ  ءيدر و  جازم  مهل  نیذلا  سانجالا  يوذ  نم  تناک  نم  نهنم  بنتجا  اقالخا و  لضفا  ۀجزما و  نهنم 
ضارمالا ءاودالا و  نم  ءیش  اهب  سیل  جازملا  ۀلدتعم  دسجلا  ۀحیحص  ضارمالا  نم  ۀمیلـس  نوکت  نا  نهنم  راتخت  نمم  يرحتی  نا  یغبنی  و 

[. 182] اهنبل عضر  يذلا  مزلی  ءاد  وا  ضرم  نم  عضرملاب  نوکی  نال 
نوکی یتلا  نال  یثنا  اهدلو  نوکی  نا  نم  اریخ  ارکذ  اهدلو  نوکی  ارارم و  تدلو  دق  نوکت  نا  ةدالولا و  نم  دـهعلا  ةدـیعب  ریغ  نوکت  نا  و 

نا دعب  امیف  هماقم  یف  هدجتس  ام  یلع  هماوق  همعط و  هتحئار و  هنول و  هجازم و  یف  الدتعم  اهنبل  نوکی  نا  يوقا و  ةرارح و  رثکا  ارکذ  اهدلو 
. یلاعت هّللا  ءاش 

: عضرملا نس  ۀفص  یف  رشع - ثلاثلا  بابلا 

ۀسمخلا و نیب  اهنـس  تناک  نم  تاعـضرملا  نم  ذختی  ام  دمحا  ادـج و  ۀنـسم  ادـج و ال  ۀـثدح  نسلا ال  ۀطـسو  عضرملا  نوکت  نا  یغبنی  و 
نایبصلا لافطالا و  ۀیبرت  یف  هیلا  جاتحی  يذلل  افلاخم  ائیدر و  ناک  هنم  صقن  وا  کلذ  یلع  داز  نا  ۀنس و  نیثالث  سمخ و  یلا  ۀنس  نیرشع 

اذا عضرملا  نال  نابلالا  ۀفلاخم  یف  امیس 
189 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

تناک نا  ملا و  عجو و  کلذ و  نم  لفطلا  ریغت  ضرع  امبر  ءانع و  ۀقـشمب و  الا  يدـثلا  نم  جرخی  ارثاخ ال  اهنبل  نوکی  ادـج  ۀنـسم  تناـک 
ةدراب ۀثدحلا  ۀیراجلا  جضنلا و  فعض  ةرارحلا  تفعـضا  اذاف  ةرارحلا  نم  امناف  جضن  لک  نال  هدربل  ةدعملا  یلع  لقثی  اهنبل  ناف  ادج  ۀثدح 

افـصن و ال عضرملا  تناک  اذاف  اهیف  ةرارحلا  صاقتنال  دـسجلا  ةدراب  ۀنـسملا  ةأرملا  اهدـسج و  اهمـسج و  یف  لمکت  مل  ةرارحلا  نـال  عبطلا 
. اریثک ءاذغ  هیذغی  یبصلا و  مئالی  دوجی و  نبللا  نال  لفطلا  یبصلل و  ۀقفاوم  لک  اهنم  ءاج  مالا  نس  ردق  یلع  نوکی  نا  قفتا  نا  امیس 

: عضرملا ندب  ۀقلخ  یف  رشع - عبارلا  بابلا 

نال نینیل  ادج و ال  نیبلـصب  اسیل  ءاخرتسالا  یلدتعم  نییدثلا  ۀلدتعم  ردصلا  ۀعـساو  ۀثجلا  ۀمیظع  ةوقلا  ةدـیدش  عضرملا  نوکت  نا  یغبنی  و 
هتلق و هتقر و  هتبوطر و  یلع  امهنیل  هظلغ و  هترثک و  یلع  لدت  امهتبالـص  هتلق و  یلع  لدـی  امهرغـص  نبللا و  ةرثک  یلع  لدـی  نییدـثلا  ربک 
یبصلا و ۀثلب  قصلت  ةریبکلا  ۀملحلا  نال  ةریبک  ةریغـص و ال  يدثلا ال  ۀـملح  نوکت  طسوتملا و  لاحلا  یلع  لدـی  امهئاخرتسا  یف  امهلادـتعا 

اضیا نوکی  هبعت و ال  کلذل  [ 80  ] رثکیف اهطبض  اهیلع  رسعی  اهصم و  نم  نکمتی  ةریغصلا ال  ةرادتـسالا و  صملا و  نم  دولوملا  ناسل  عنمت 
صملا و یف  هبأد  هطارفال و  یبصلا  بعتیف  اعیرـس  نبللا  يدؤت  ۀقیـضلا ال  ۀـملحلا  نال  نیتقیـض  نیتعـساو و ال  نییوتلم و ال  نیتمـضنم و ال 
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. قالس هیف  ثدحی  مفلا و  دسفیف  صملا  ةرثکب  ۀثللا  عرف و  قیض  بقث  نم  نبللا  راردا 
رودت اهناف ال  ۀیوتلملا  اماف  اهطبض  نم  یبصلا  نکمتی  ۀمـضنملا ال  ۀملحلا  کلذک  یبصلا  قرـشیف  ۀتغب  نبللا  اهنم  جرخی  ۀعـساولا  ۀملحلا  و 
نوکی و  هایا . هصم  دـنع  لـفطلا  یلع  اقرـش  ثدـحا  ۀماقتـسا و  ریغ  یلع  نبللا  اـهنم  جرخ  اـمبر  یغبنی و  اـم  یلع  لـفطلا  مف  تاوهللا و  یف 

ةرثک هیلا  رشحی  هناف  محشلا  ةرثک  اما  ناتفلاخم  نیتلاحلا  نیتاه  نال  بصعلا  لیزهلاب  ادج و ال  لبعلا  نیمسلاب  سیل  الدتعم  اطسوتم  اهمـسج 
جازملا و ۀـلدتعملا  نادـبالا  یف  دـجوت  یتلا  تاحفـصلا  هذـه  ریغ  یلا  هسبی  ةرثکل  لفطلا  وذـغی  نبللا و ال  للقی  هنـالف  لازهلا  اـما  ءاذـغلا و 

. ۀئیهلا
190 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

: اهلقع ۀعضرملا و  قالخا  ۀفص  یف  رشع - سماخلا  بابلا 

نیعی امم  کلذ  ناف  بضغلا  ۀئیطب  قلخلا  ۀنسح  ۀمیحر  ۀفیفع  ۀکسان  ۀنیزر  ۀلقاع  ۀبیبل  هل  عضرملا  نوکت  نا  اضیا  لفطلل  رومالا  قفوا  نم  و 
یلا تباجا  هب و  نمؤت  ام  اهمزلی و  امل  تداقنا  اهرما و  تمهف  کلذک  عضرملا  تناک  اذا  هنال  هجازم و  ةدوج  هتحـص و  نبللا و  ةدوج  یلع 

اهعبط و نم  اهب  هبـشلا  نم  هایا  هدیفی  اهترکف و  فطل  اهلقع و  لضفب  هتحلـصم  یلع  صرحی  لفطلا و  هب  ربدی  ام  عم  هملعف  اهل  مسری  ام  لک 
. اضعب اهصعب  سفنالا  هبشت  کلذک  نیدلاولل  هبشلا  یف  دسجلا  ءامک  هناف  اهتقلخ 

یلع يوق  اضیا  بدالا  امههباشی و  امم  امهؤاذـغ  ةأرملا و  لجرلا و  نم  ینملا  وه  امنا  اهجازم  لواف - کلذ  لعف  یلع  ۀـیوق  عئابطلا  جازم  و 
ناویحلا و نم  افانـصا  نوذختی  سانلا  نا  بجعلا  یغبنی و  بجی و  ام  هرغـص  نم  ملع  کلذ و  یبصلا  دوع  اذا  امیـس  ندبلا ال  سفنلا و  ریغت 

ءاذغ اهوذغی  امم  هنم  لکأی  نا  یغبنی  امم  ماعطلا و  فنـص  ماعطلا و  ةرثک  یف  اهتبغر  ۀلق  اهرغـص و  ذنم  اهبداب  نومتهیف  دیـصلا  بالک  ریخ 
بدؤت نا  ردـقت  تناک  نا  عضرملا  هب  نورمای  مهروما و ال  نم  ءیـشب  نومتهی  مهدـالوا و ال  یف  هنوعاری  ـال  کـلذ و  نولعفی  ـال  انـسح و 

[. 183] هتئیه هتقلخ و  نسحت  هندب و  لکش  هب  نسحی  هسفن و  هب  نسحت  امم  نسح  بدا  لکب  هرغص و  نم  یبصلا 

: لامعالا ۀضایرلا و  فانصا  نم  عضرملا  هلمعتست  نا  بجی  ام  رکذ  یف  رشع - سداسلا  بابلا 

نحطلا لفطلا و  لمح  یشملاب و  ددرتلا و  نم  اهلمعت  نا  یغبنی  ام  لامعالا  ۀضایرلا و  ۀکرحلا و  فانـصا  نم  لمعتـست  نا  عضرملل  یغبنی  و 
يوقت لامعالاب  ۀضایرلا  ۀکرحلا و  ناف  لامعالا  نم  کلذ  ریغ  لزغلا و  زبخلا و  نجعلا و  لسغلا و  و 

191 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
اهریغ نم  اهل  قفوا  يدیالا  ۀکرح  مضهلا و  یلع  ةدعملا  نیعت  اهجرخت و  مسجلا و  نع  لوضفلا  ففخت  ۀیزیرغلا و  ةرارحلا  یمنت  دسجلا و 

هریغ و نم  اهل  عفنا  لفطلا  لمح  یف  هل و  عفن  لفطلل و  ۀـضایر  اضیا  کلذ  یف  هریغ و  نم  اهل  عفنا  لفطلا  لـمح  عم  یـشملا  یف  اـهددرت  و 
. هدسجل ۀقفاوم  هل و  ۀضایر  هلادتعا  نع  هطح  هلیش و  ءاوهلا و  یلا  [ 81  ] هعفر یف  هل و  عفن  لفطلل و  ۀضایر  اضیا  کلذ  یف 

هورکم و ررض و  کلذ  نم  لفطلا  بیصی  الئل  اهبارش  اهماعط و  یف  ظفحتلا  نم  عضرملا  هلمعتست  نا  بجی  ام  رکذ  یف  رـشع - عباسلا  بابلا 
[: 184] اعم مالا  لفطلاب و  ناراض  هترثک  ماعطلا و  ۀلق  نا 

همختا هتدعم  یف  رثک  لفطلا و  یلع  ماعطلا  لقث  اذا  ةدعملا و  یلع  هلقثت  هرثکت و  ماعطلا  ةرثک  نبللا و  للقی  موصلا  ماعطلا و  ۀـلق  نا  کلذ  و 
لوا نم  عضرملا  ماـعط  نکیل  هتلق و  ـال  نبللا و  ةرثـک  نع  لـفغی  ـال  نا  بجی  کلذـک  هلجا و  نم  صغم  فـالتخا و  هل  ضرع  همختا  اذا  و 

ۀطنحلا نم  ذـختی  ام  ءاسحالا  نم  ءاذـغلا و  ریثک  مضهلا  عیرـس  ةدـعملا  یلع  فیفخ  زبخلا  اذـه  نأف  ادـیج  انجع  نوجعم  رونت  زبخ  ۀـعاضر 
امیف ماعطلا  نوکی  نبللا  یقنی  هناف  رکـس  وا  لسع  نم  ءیـش  هیف  لعجیل  اقیقر و  کلذ  لوا  یف  وسحلا  نکیل  ندبلل و  ۀـمئالم  اهنأف  ةرـشقملا 
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الیکل ماعطلا  نم  هلمعتـسی  ام  دـقفت  دـهاعتی  ۀـیقنتلا و  یلع  نیعی  امم  کلذ  نال  زوج  نم  ءیـش  اهل  خـبطی  امیف  نکیل  يوقا و  ظـلغا و  دـعب 
کلذک ۀـثیبخلا و  ءاودالا  نم  کلذ  ریغ  وا  ناویحلا  هبـش  هنم  هبیـصی  نا  لفطلا  یلع  یـشخ  کلذ  ناک  اذا  هنأف  امغلب  ندـبلا  یف  هنم  دـلوتی 

نوکی نا  یغبنیف  لفطلا  يوق  اذاف  ةدومحملا  موحللا  زرالا و  ۀطنحلا و  نم  ذختی  ام  یلع  ءاسحالا  ۀیذغالا و  رـصتقت  نا  عضرملا  یلع  بجی 
هانرکذ امم  دلوتی  مدلا  نأل  روخصلا  یف  هوأشنم  ام  ضارضرلا و  کمـسلا  نالمحلا و  ءادجلا و  فارطا  نافرخلا و  يدجلاک و  يوقا  ماعطلا 

اعیمج لفطلا  عضرملل و  ءيدر  هنم  راثکالا  نأف  بارشلا  امأف  هلضف  مدلا و  ءافص  نوکی  هتدوج  مدلا و  ءافص  ردق  یلع  ءاذغلا و  ریثک  فاص 
ریسیلا و 

192 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
ادج و ولحلاب  سیل  همعط  هماوق و  یف  الدتعم  بارـشلا  نوکی  نأ  بجی  دق  ماعطلا و  مصه  یلع  ةدعملا  هتنوعم  دسجلا  ۀیوقتل  اهل  حلاص  هنم 

بارـشلاب لمعلا  طلخ  نا  هسبیی و  نبللا و  ففجی  ادج  قیتعلا  مغلبلا و  رثکی  ندبلا و  بطری  ثیدـحلا  نأل  اثیدـح  ادـج و ال  اقیتع  نوکی  ال 
. هتدوج ندبلا و  ۀیقنتل  احلاص  ناک  نیحلا  یف 

: بارشلا ماعطلا و  نم  عضرملا  هبنتجت  نا  یغبنی  ام  رکذ  یف  رشع - نماثلا  بابلا 

افرح وا  ارم  وا  اضماح  وا  اصفع  احلام و  ادج و  ادراب  ادج و  اراح  ۀیذغالا  نم  ناک  املک  رکـسلا و  ۀمختلا و  یقوتت  نا  عضرملل  یغبنی  دق  و 
رـصحی هضعب  فالتخألل و  ءییهی  نطبلا و  كرحی  ترکذ  ام  ضعب  نـأل  ناـیبصلا  لاـفطالل و  قفاوم  ریغ  عضرملل  ءيدر  هلک  کـلذ  نأـف 

لیلق کلذ  عم  هلک  نبللا و  دـسفی  امم  کـلذ  محرلا و  یلا  مدـلا  لـیمی  ۀـضیهلا و  جـیهی  هضیهی و  دـسجلا و  حـشری  هضعب  هلقعی و  عبطلا و 
. جضنلا ءيدر  ءاذغلا 

ةدـعملا و یلع  هلقثلف  سفرکلا  اما  موثلا  لدرخلا و  سفرکلا و  عضرملل  لوقبلا  يدراو  ۀـئیدر  ۀـحئار  لک  یقوتت  نا  اـضیا  عضرملل  یغبنی  و 
[82  ] اهقحلی سفرکلا  عضرملا  تلکا  اذا  لفطلل و  ةرـضملا  دـیدش  کلذ  عامجلا و  یلا  ةأرملا  كرحی  اخاسوا و  اهئالم  محرلل و ال  هئالج 

ائیش تذخا  تنا  نأف  ادج  نبلل  فلاخم  هناف  جورذابلا  اضیا  وه  لدرخلا  وه  كوسحلا و  اما  و  [. 185] دسجلا یف  حورق  ةرثک  وا  نونجلا  هبش 
نم ائیـش  وا  هرزب  نم  تذخا  تنا  نا  ةراصع و  نم  يرـس  نبل  هب  ناک  نم  کلذک  عمتجی و  دـمحی و ال  ام ال  هتریـص  نبللا  یف  هتیقلا  هنم و 
دق هتلکا و  اذا  [ 186] منغلا نبل  عطقی  وه  کلذ و  لثم  نبللاب  لعفی  نا  یقتن  رذاـحن و  نحن  هنع و  فکی  مدـلا  ثفنی  نم  هتیقـس  هتراـصع و 

هنم ناک  امبرف  ثارکلا  لصبلا و  اما  و  هدالب . یف  عرزی  جورذابلا  كرتی  مل  کلملا  نهد  نا  یکح 
193 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

هیلع تررذ  مث  دمجی  انبل  تکرت  نا  نبلل  فلاخم  هناف  ههبـشا  ام  تشجلا و  اماف  رثکالا  یف  ءيدر  وه  ضعبلا و  یف  ۀـقفاوم  عضرملا  دـسجل 
لماحلا نبلل  قفاوم  جالع  اضیا  وهف  کلذ  ردـق  یلع  هلثم و  دـسجلا  یف  هلعفف  نبللا  یف  هلعف  کلذ  ناـک  اذا  هتعاـس و  نم  هللح  هب و  اذا  هنم 

محل [ 187] موحللا ادراو  يدرف  خسو  ءام  یف  هنم  یبرتی  املک  هایملا و  عئاقن  تاریحبلا و  یف  کمـسلا  نم  ناک  ام  اما  و  ةدعملا . نطبلا و  یف 
ءالقابلاف و بوبحلا  نم  ءيدرلا  اما  و  ۀحئارلا . ۀنتنم  نوکت  لزهت و  كاذ  ذا  اهنال  اهزن و  نامز  یف  امیـس  شابکلا و ال  محل  زعاملا و  رقبلا و 
سخلا و لثم  لسعب  ءییهی  ماعط  لکف  ۀـقفاوملا  صعب  اـهیفف  رمتلا  نیتلا و  اـماف  زوجلا  زوللا و  ۀـهکافلا  نم  ناـبلجلا و  اـیبوللا و  سدـعلا و 

هذه عضرملا  یقوتت  نا  بجیف  مغلبلا  رثکت  اهنال  ۀئیدر  نابلالا  نم  اههبشا  ام  لصملا و  رارـشلا و  نبجلا و  ةرـسملا و  رثکی  هنأل  ءيدرف  ههبش 
. اهنم نایبصلا  لافطالا و  بیصت  یتلا  ضارمالا  ایالبلل و  اهترضمل و  اههباش و  ام  اهلک و  ۀمعطالا 

: هنم فوختی  ام  لماحلا و  ةأرملا  نم  عاضرلا  عنم  هنع و  ثداحلا  ررضلا  هجو  عامجلا و  نم  عضرملا  عنم  یف  رشع - عساتلا  بابلا 

یقبی الف  جورخلل  اهجاها  ثمطلا و  مد  اهنم  كرح  لجر  اهرـشاب  یتم  ةأرملا  نا  کـلذ  لاـفطالا و  ریبدـت  یف  ءيدرف  عضرملا  عاـمج  اـماف 
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نا کلذ  اهنبلب و  يذتغملا  لفطلا  یلع  اهرضا  رومالا و  رشا  نم  کلذ  ناک  ةأرملا و  تلبح  امبر  هتحئار و  بیط  هلادتعا و  یلع  ذئنیح  نبللا 
هیلا جاتحی  امب  هبذتجی  هلانی و  ام  ناک  امل  نینجلا  نا  کلذ  هئاذغ و  یف  ذفنیف  محرلا  یف  يذلا  نبللا  ۀیذغت  یف  فرـصنی  ذـئنیح  مدـلا  دـیج 
ائیدر ریصی  لماحلا و  مد  صقنی  کلذک  اراهن و  الیل و  امهل  قرافم  ریغ  وه  ضرالاب و  شرعلا  لاصتا  همأب  لصتم  هنال  مئالملا  ءاذغلا  امئاد 

عمتجملا نبللا  ریصی  بجاولاف 
194 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ادیج نبللا  نم  هیذتغی  ام  نوکیل  اهریغ  عضرم  هل  سمتلت  لفطلا و  اهنم  عنمی  نا  عضرملا  تلمح  یتم  بجی  اذهل  ائیدر و  اریـسی  اهنم  يدثلل 
[. 188] ادومحم

هدهاعتی نا  یغبنی  امیف  یبصلا و  ۀیبرت  یف  اهنواعت  اهنم  انس  ربکا  اهمدخت  [189] ۀمداخ عضرملل  نوکی  نا  یغبنی  هنا  یف  نورشعلا - بابلا 
: یبصلا ۀمدخ  نم  مداخلا 

هتموادم یف  ءانعلا  یلع  يوقت  اهنال ال  هدقفت  هدهعت و  یف  اهنیعت  و  [ 83  ] یبصلا ۀیبرت  یف  اهتمدخل  قفاوم  ۀمداخ  عضرملل  نوکی  نا  یغبنی  و 
. اهدحو

ۀیردـلا ۀـلیلق  نوکت  ۀـثدح  تناک  اذا  اهنال  اهنم  ثدـحا  نوکی  نا  نم  قفوا  کـلذ  ناـف  اـهنم  انـس  ربکا  عضرملا  ۀـمداخ  نوکت  نا  بجی  و 
مونلا لیللا و  فصن  یف  ائیـش  بلط  لفطلا و  یکب  اذا  و  مایقلا . نع  اهلـسک  اهمون و  ةرثکب  هدقفت  هدهاعت و  نم  هعنـصت  ام  عم  لفطلا  دهاعتت 

یلا هیلع  عجطـضی  يذلا  بناجلا  نم  هبلقت  زاربلاب و  یبصلا  ۀمداخلا  هذه  دهاعتت  نا  یغبنی  دق  اهریغ و  یلع  هنم  ۀثدحلا  ۀیراجلا  یلع  بلغا 
نیذـلا لافطالا  فیکف  دـحاو  بناج  یلع  مونلا  انبلط  یتم  نحن  انل  ضرعی  اذـه  هعجوی و  هیلع و  رذـحی  مونلا  ناک  اذا  هنال  رخـالا  بناـجلا 

اهدی و یلع  هتمعطا  هتنهد و  هتلمح و  یبصلا و  تدهاعت  لیللا و  ۀـماع  ترهـس  ۀنـسم  ۀـمداخلا  تناک  اذاف  ۀفیعـض  مهاوق  ۀـبطر و  مهنادـبا 
هبعری عزف  هبیصی  نا  نم  یقوی  اهورکم و  هیف  یقلی  ءيدر  عضوم  یف  عقی  وا  بلقتی  نا  نم  هتظفح  زاربلاب و  هتدهاعت  هتهبنا و  هءاکب و  تفک 

یبصلا و يوقیل  انفـصو  امک  هیلع  مایقلا  هدقفت و  هل و  رظنلا  نسح  لفطلل و  دهاعتلا  یف  اهتمداخ  عضرملا و  نوکت  نا  یغبنی  کلذک  ۀتغب و 
. هتنوعم هّللا و  قیفوتب  أربی  حصی و 

195 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

اهل هتلوازم  هتاناعم و  لوط  عم  نایبصلا  ریبدتل  یلوتملا  نوکی  نأب  عافتنالا  نم  ۀبرجتلا  هیلع  تلد  ام  رکذ  یف  نورـشعلا - يداحلا و  بابلا 
: نهذلا فیطل  سحلا  دیج  هتربخ  هتبرجت و  ةدوج  و 

ناک يدؤملا  ءیـشلا  ترختـساف  اقلق  ادـیدش  ابارطـضا  برطـضی  طبلبتی و  یکبی و  عمجا  هراهن  ثکم  ایبص  تفداص  انا  ینأف  سونیلاج  لاق 
لوبلا و ال زربـتلل و  ۀنـضاحلا  ضیرعت  دـنع  ـال  هنم و  يدـثلا  ءاـندا  دـنع  نکـسی  ـال  هتیار  اـمل  ینأ  کـلذ  اـهیلع و  تفقو  نکت  مل  هتـضاح 

یبصلا تیأر  اخـس و  هسابل و  هراـثد و  هشارف و  تیأر  مونلا و  هل  بلتجتل  هدـیهمت  تمواد  نا  ـال  اهدـعاس و  یلع  هتلمح  نا  و  [ 190] نورقی
لعف املف  افیظن  ایقن  هلک  هسابل  لعجی  هشارف و  لدبی  فظنی و  محی و  نأب  ترمأ  مامحتـسا  الب  هدهع  لوطب  خسولا  هندـب  یلع  دـق  هسفن  اضیا 

. الیوط ائینه  اقرغتسم  امون  کلذ  دنع  مان  اهیلع و  ناک  یتلا  ۀبرطضملا  تاکرحلا  کلت  نع  فک  ناکملا و  یلع  نکس  هب  کلذ 

: کلذ تامالع  ءيدرلا و  دیجلا و  نبللا  ناحتما  یف  نورشعلا - یناثلا و  بابلا 

يوتـسم رظنملا  نسح  نوللا  ضیبا  اذـیذل  معطلا  ۀـحئارلا و  بیط  ناک  ام  نابلالا  لضفا  الـضاف و  ادـیج  اهنبل  ناک  نم  تاعـضرملا  لضفا  و 
ترظن ةأرملا و  هجو  وا  ماهبالا  نم  رفظلا  یلع  هترطق  هنم و  تبلح  اذا  نوکی  نا  نبللا  نم  دمحت  دق  ظیلغلا و  قیقرلا و  نیب  امیف  اطسو  ماوقلا 
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. ءاطبا ۀعرسب و ال  ءیش  هنم  لسی  مل  ةآرملا  وا  رفظلا  تلیم  ءوضلا و  یف  هیلا 
ارادقم اقوحسم  رملا  نم  هیف  یقلی  و  [ 84  ] جاجز ءانا  یف  هنم  بلحی  نا  وه  هجولا و  اذه  یلع  نحتمی  نا  اضیا  نبللا  نم  دمحی  سلوب و  لاق 

ءزجلا ما  لقا  هنم  ینبجلا  ءزجلا  له  رظنی  مث  دمجی  یتح  كرتی  عبصالاب و  ناک  وا  الدتعم 
196 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ضعب یف  نیتلاحلا  نیب  الدتعم  ناک  ام  نبللا  دوجا  ماضهنالا و  رـسع  وهف  هدض  یلع  ناک  ام  کلذک  وه  دومحم  وه  يذـلا  نبللا  نأف  یئاملا 
نم هیف  یقلا  مث  جاجز  ءانا  یف  نبللا  نم  بلحت  نا  کل  هفـصا  ام  یلع  اضیا  هربتخا  خـسنلا و  ضعب  یف  هل  [ 191] نسورملا رملا  لدب  خسنلا 

. دومحم نبل  وهف  هئام  نم  رثکا  هنبج  ناک  نأف  نبجی  یتح  هکرتت  لدتعم و  ردقب  تبث  هحفنالا  ناولا  يا 
ناک ام  کلذک  ءيدر و  وهف  ایئام  اقیقر  ناک  ظلغلا و  دومجلا و  یلا  الئام  انبجتم  انخـس  هنم  ناک  امف  ءيدرلا  نبللا  امأف  ءيدرلا  نبللا  ۀـفص 

ۀـحئارلا و موعطلا  نم  رخآ  معط  هیف  کل  رهظ  وا  احلام  وا  ارم  هتدـج  هتقذ و  اذا  هنول و  وا  هماوق  یف  ءازجـالا  فلتخم  نوللا  دـمک  نبللا  نم 
. هترضم هتئادر و  یلع  لدت  نبللا  ۀحئار  ۀهارک  ناف  ۀبیطلاب  تسیل  هتحئار  اضیا  نوکت  ۀفصلا  هذه  یلع  وه  يذلا  نبللا  اهریغ و 

: اظیلغ ناک  یتم  عضرملا  نبل  حالصا  یف  نورشعلا - ثلاثلا و  بابلا 

ۀبوطرلا و نم  هیقنت  مغلبلل و  ۀلهـسملا  ۀیودالا  یف  ندبلا  غرفتـسی  نا  یغبنی  انبجتم  ناک  وا  ادـماج  ناک  وا  یغبنی  امم  ظلغا  نبللا  ناک  یتمف 
. لسعلا ثبشلا و  هیف  یلغملا  ءاملا  لسعلا و  راحلا و  ءاملا  راحلا و  ءاملا  نیبجنکسالاب و  ناک  ام  ءیقلا  غلبا  ءیقلاب و  ۀصاخ 

فیطلت ۀغلاب  ۀنوعم  کلذ  یلع  نیعی  دق  ماعطلا و  دـعب  بعتلا  لامعالا و  یلع  ۀـبظاوملا  ۀـضایرلا و  ۀـکرحلا و  یف  طارفالا  نبللا  قری  امم  و 
عوطلا لجفلا و  نم  ریسیلا  لکا  قیقرلا و  بارشلا  وا  اریثک  هجزم  درابلا  راحلا و  ءاملاب  اجوزمم  تاودغلاب  نیبجنکـسالا  بارـشلا و  ءاذغلا و 

رتعـصلا و نم  ائیـش  مهتیقـسا  کلذ  نم  يوقا  وه  ام  یلا  کلذ  یف  جـیتحا  نا  لسعلا و  لخلاب و  لومعملا  قیتعلا  حـلاملا  کمـسلا  قیتعلا و 
ۀیودالا هذه  طالخاب  سأب  اهؤام و ال  برش  تنحط و  اذا  افوزلا 

197 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
ام لاقی  نا  یغبنی  کلذـک  محرلا و  یلا  مدـلاب  لـیمی  هنأـف  هنم  ریثکلا  اـمأف  نیتنـسفالا  نم  ریـسیلا  بارـش  کـلذ  نم  عفنی  دـق  ماـعطلا و  یف 

. هنم هلمعتسی 

: اداح اقیقر  ناک  یتم  عضرملا  نبل  حالصا  یف  نورشعلا - عبارلا و  بابلا 

سولجلا و میدـت  مامحلا و  ۀـضایرلا و  بعتلا و  ۀـکرحلا و  ةرثک  نم  عضرملا  عنمت  نا  یغتبیلف  ةرارحلا  ریثک  اداـح  اـقیقر  نبللا  ناـک  یتم  و 
لوقبلا دومـسلا و  قیقد  نم  ةذـختملا  ءاـسحالا  لامعتـسا  لـکالا  یف  اـهیلع  عسوت  ۀمـسدلا و  ۀـظیلغلا  ۀـیذغالا  لامعتـسا  نم  رثـکت  موـنلا و 
ۀـصاخب محللا و  معطت  نا  اهلکاش و  ام  ففجملا و  دیمـسلا  زبخلا  ءالقابلا و  زرالا و  روشقملا و  ریعـشلا  ۀطنحلا و  ءام  قدنبلا و  ةروشقملا و 

عفنی دق  وه  ام  ةوالحلا  یلا  بارـشلا  نم  ناک  ام  بنعلا و  دیقع  یقـست  همحل و  ظلغ  ام  نارکذلا و  نم  یـصخلا  فولعملا و  هنم و  نیمـسلا 
. کلذ سناج  ام  رفولینلا و  بارش  شاخشخلا و  بارش  کلذ  یف 

: اریثک ناک  یتم  هلیلقت  یف  هحالصا و  نبللا و  ۀلق  یف  [- 85  ] نورشعلا سماخلا و  بابلا 

نبللا ففجملا و  دیمسلا  زبخ  ریعشلا و  ۀطنحلا و  قیقد  نم  ذختملا  ءاسحالا  لامعتساب  عضرملا  رمأت  نا  یغبنیف  اصقان  الیلق  نبللا  ناک  یتم  و 
عفنی دق  اشاجلا و  کلذک  هراردا و  نبللا و  ریزغت  یف  ۀیصاخ  هسفن  جنایزارلا  رزبل  نأف  جنایزارلا  رزب  نم  ریسیلا  هیف  یقلملا  رکسلا  بیلحلا و 

نا هسفن و  زوجلا  تبـشلا و  رزجلا و  رزب  یلحی و  نا  دـعب  زینوشلا  کلذـک  ریعـشلا و  کشک  یف  نیخوبطملا  جـنایزارلا  رزب  اضیا  کلذ  یف 
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لکا نم  اهماعط  یف  رثکی  نافرخلا و  ءادـجلا و  محل  یقنلا و  راوحلا  زبخلا  نم  اهماعط  لعجت  نا  راحلا و  ءاـملاب  کـلذ  لـبق  نیدـیلا  لـسغت 
وا وه  ام  ةوالحلا  یلا  نوکی  قتعلا و  دیدش  سیل  ادیج  بارشلا  نم  هبرشت  ام  نوکی  اهنم و  يوشملا  ۀیصاخب  اهنابلاب و  زعملا  ناضلا و  عورذ 

نوکت نأب  قرعلا  نم  ظفحتی  نا  یغبنی  ۀبرـشالا و  ۀیذغالا و  هذه  لاثما  نع  هدلوت  نوکی  امنا  نبللا  نأف  ۀیوافالاب  ذختملا  لسعلا  بارـش  نم 
. بعتلا ۀضایرلا و  ۀکرحلا و  نم  لقت  مامحلا و  یقوتت  نا  یغبنی  کلذک  ةدرابلا و  ۀیوهلا  ۀحئارلا  عضاوملا  یف  اهانکس 

198 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
اقوقدم اهنم  ذخا  هذـه  يا  تبـشلا  رزب  برـش و  اذا  هؤام  هسفن و  جـنایزارلا  ریجرجلا و  رزب  هذـه  یف  یهف  نبللا  یف  دـیزت  یتلا  ۀـیودالا  امأف 

هنم ذـخا  اذا  هریغ  عم  هتدـح و  یلع  اهنم  دـحاو  لک  عفنی  دـق  هکرح و  لوبلا و  ردا  رتاف  ءامب  یقـسی  لاقثم و  نزو  لسعلاب  انوجعم  ـالوخنم 
ۀقوحـسم ۀـلقاقلا  برـشت  نا  اضیا  کلذ  یف  عفنی  دـق  بیبطلا و  هاری  ام  بسحب  رثکا  وا  لقا  هنود  امف  لاـقثم  وه  هانددـح و  يذـلا  رادـقملا 

ءاذغلا و لوانت  دـعب  ۀـیودالا و  لامعتـسا  دـعب  نییدـثلا  یلع  قلعی  نا  نیمدـقتملا  ضعب  راشا  لاق  دوسا و  ذـیبنب  ۀـصبلا  رزب  دوسا و  بارـشب 
. ءاودلا اذه  یقست  لوسغملا و  تیزلاب  نییدثلا  خرمت  نا  بجی  نییدثلا و  تحت  اهقیلعت  نوکی  نا  مهضعب  يار  صمت و  مجاحلا و  بارشلا 

دحاو لک  نم  ۀبطرلا  رزب  اقوقدـنحلا و  رزب  یمورلا و  ثارکلا  رزب  ناتیقوا و  تبـشلا  زرب  نم  ذـخؤی  اهنبل  صقن  اذا  عضرملل  عفان  ءاود  ۀـفص 
یلع نخسی  مث  منغلا  نمـس  نم  ۀیقواب  ةوغرلا و  عوزنم  لسع  ۀیقوأب  ۀیقوا  رادقم  بطرلا  جنایزارلا  ةراصعب  نجعت  ۀیودالا و  هذه  قدت  ۀیقوا 

قلست وا  رخآ  کلذ . نم  یقسی  نانخسی و  فرص و  بارش  یلع  یقلی  زعملا و  نمـس  ذخؤی  وا  رخآ  مهارد . ۀعبـس  نزو  هنم  یقـسی  رمج و 
. امهئام نم  هنم  برشی  ءامب و  ضوضرم  صمح  سورهم و  ریعش  ۀبطرلا و  رزب  قلسی  وا  رخآ  هنم  یقـست  جنایزارلا و  لصا  عم  ۀطنحلا  ۀلاخن 

دق ۀیلاوتم و  مایا  ۀثالث  کلذ  لعفت  ریعشلا  ءامب  دحاو  مهرد  نزو  اهنم  تقحس  تففج و  اذا  نیطارخلا  ۀضرالا و  کلذ  نم  عفنی  دق  رخآ و 
[86  ] سوؤر ذـخؤی  نیمدـقتملا  نم  ءاـبطالا  ضعب  لاـق  و  ةرمتلا . عـم  نیطارخلا  نورخآ  فـصو  دـق  بیجع و  لـعف  کلذـب  نیبـت  هنا  لـیق 

منغ نمسب  اهنهدت  ۀحئارلا و  ۀبیط  ناهداب  جزمت  اجوزمم و  ابارش  هیلع  یقسی  اهنم و  عضرملا  معطت  تبـشلا و  ءامب  قلـسیف  حلاملا  کمـسلا 
ۀیذغالا لمعتـست  نا  بجیف  قارتحالا  طارفال  اداح  عضرملا  نبل  ناک  نأف  نسح  لعف  هل  نیبت  نبللا و  رزغی  امم  کلذ  نأف  لقم  هیف  بیذا  دق 

کلذ و لکاش  ام  عرقلا و  ۀکرابملا و  ۀلقبلا  سخلا و  يرخصلا و  یضارضرلا و  کمسلا  ریعشلا و  ءام  ریعـشلا و  لثم  ۀبطرلا  ةدرابلا  ۀفیطللا 
بالتجا یف  فلسلا  ضعب  راشا  دق 

199 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
نأف يدثلا  نم  عضری  نأب  رمؤی  مث  يوق  بش و  دق  ایبص  یعدتـسی  نا  انفـصو و  ام  ضعبب  نابـصعی  مث  راحلا  ءاملاب  نایدـثلا  لطنی  نأب  نبللا 
ۀلیلق ةریـسی  ۀـیذغأب  عضرملا  يذـغت  نأب  نوکی  کلذ  هللقت و  هصقنت و  نا  بجیف  ادـج  اریزغ  عضرملا  نبل  لیلقت  یف  نبللا  ردـی  امم  کـلذ 
خیبط ءامب  رمخ و  لخب  قوحـسم  جلیلهإ  وا  لخب  نوجعم  زبخ  نیطب  لخلا و  نومکلاب و  وا  خوبطملا  سدعلاب  ردـصلا  دمـضی  نا  ءاذـغلا و 

. ۀقرخب کلذ  دمضی  عنعنلا و 

: هتدحو هتضومح  نبللا و  ۀحئار  ۀهارک  یف  نورشعلا - سداسلا و  بابلا 

قیتعلا بارشلا  کلذل  هعفن  نیبتی  امم  ۀبیط و  هنم  ۀحئارلا  ۀبرشالا  ۀیذغالا و  نم  ناک  ام  لک  لامعتسا  اهحلصی  دقف  نبللا  ۀحئار  ۀهارک  اما  و 
. اهارجم يرج  ام  ایوافالاب و  ةذختملا  ۀبرشالا  عیمج  نسارلا و  بارش  لجرفسلا و  بارش  حافتلا و  بارش  حیرلا و  بیطلا  یناحیرلا 

ۀیذغالا و نم  ءیـش  هتدعم  یف  لصحی  نا  دعب  ماعطلا و  دـعب  الا  لفطلا  هنم  عضری  نا ال  یغبنی  دـقف  ضماحلا  نبللا  امأف  نبللا  ۀـضومح  یف 
ناف قیرلا  یلع  وه  هنم و  تاقوالا  نم  تقو  یف  لفطلل  یقـسی  نا ال  یغبنیف  اداح  اـقیرح  ناـک  نا  نبللا  کلذـک  نبللا و  ةدـح  یف  ۀبرـشالا .

. دوجأ ناک  ائیش  لفطلا  یقسی  نا  نکمی  امم  کلذ  ریغ  ادمر و  الاهسا و  اررض و  هیلع  بلجی  امم  کلذ 
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: ۀحئارلا هیرک  وا  اظماح  وا  اداح  اقیقر  وا  ناک  اظیلغ  ةءادرلا  نم  ناک  برض  يا  نبللا  ةءادر  یف  نورشعلا - عباسلا و  بابلا 

هررض و للقی  امم  کلذ  نأف  کلذ  دعب  لفطلا  یقسی  مث  هب  یمری  احلاص و  ارادقم  يدثلا  نم  بلحی  نأ  الا  لفطلا  هنم  یقـسی  نا ال  یغبنیف 
هنم دوجأ  نبللا  نم  هیلا  ردـحنإ  ائیـش  هنم  تبلح  تنأ  ناـف  هیف  هثبل  لوطی  نبللا  جازم  داـسفب  نوکی  اـمم  نبللا  داـسف  رثکا  نـأل  هرـش  رـسکی 

. حلاص
200 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

: لافطالا عاضر  ءادتبا  نوکی  فیک  نورشعلا - نماثلا و  بابلا 

اهییدـث ۀـملحب  کسمت  اقیقر و  اسرم  اهیدـیب  اهـسرمت  مث  اریـسی  ائیـش  نبللا  نم  اهیدـث  نم  بلحت  نا  عاضرلا  ءادـتبا  دـنع  عضرملل  یغبنی  و 
اهندب یف  ام  هیلا و  جاتحی  امم  رثکا  بذتجی  رشحی و  الئل  و  [ 192] نبللا هصم  دنع  همف  عجری  یکل ال  یبصلا  مف  یف  نبللا  بلجت  اهعبصأب و 
ءاضعا ۀلعلا  نم  ءاضعالا  یلع  هقیلعتب  ءابطالا  رمأی  يذلا  قلعلا  لثم  ملالا  نم  هعاضر  دنع  لفطلا  لثم  نأف  ۀـئیدرلا . طالخالا  خاسوالا و  نم 

. اهنم هبذج  هصاصتما و  دنع  قلعلا  یلا  [ 87  ] اهئیدر عفدت  طالخالا و  مدلا و  نم  اهیف  ام  بذتجی  کسمتی و  نادبالا  ۀعیبط  نا  امکف  ندـبلا 
عفدت هکـسمت و  دوجالا و  یلع  حشت  اهندب  ۀعیبط  نا  کلذکف  هرـضا  اهندب و  یف  ام  ادرا  هتعـضرم  ندب  نم  بذتجی  امنا  لفطلا  کلذـک  و 

طلخلل ۀمئالم  ةوق  ریغب  طالخالا  نم  اطلخ  بذتجی  بذاج  یلا  عفدت  ۀعیبطلا ال  یحلا و  ندـب  نا  یلع  لیلدـلا  هلـسرت و  ررـضالا و  أدرالا و 
ءادرا الا  بذتجی  قلعلا ال  نا  الولف  لاوزلا  ةرـسعلا  ۀبعـصلا  ضرالا  نم  اهیلع  قلعلا  قیلعت  دنع  نادـبالا  ءارب  اهدـنع  اهیف و  ام  رـضا  ءادرالا و 

هنم و ال ادراب  هباذتجا  سیل  اهنم و  هبذتجی  امم  هباذتجا  اهیلع و  قلعلا  قیلعتب  أربت  ءاضعالا  کلت  نکت  مل  اهنم  ندبلا  یف  ام  رـشا  طالخالا و 
عفدت هیلع و  حشت  قفاوملا و  ءیـشلاب  کسمتت  نا  ندبلا  ۀعیبطل  طقف  بذتجی  نا  عبطلاب  هل  امنا  رخآ و  طلخ  نود  ام  طلخ  باذـتجالا  عیطی 
اعفان اقفاوم  هنم  هعضری  لفطلا و  هبذتجی  ام  نوکیل  ببس  هجو و  لکب  عضرملا  نبل  حالـصا  یف  دهتجی  نا  بجی  کلذک  ءيدرلا و  ءیـشلا 

دولوملا ندـب  نا  کلذ  دولوملاب و  کـلذ  رـضا  دـیج  ریغ  [ 193] اماعط تمعطا  ائیدر و  ابارـش  وا  افرـص  تبرـش  نا  عضرملا  نأـف  راـض  ریغ 
. امیقس وا  ناک  احیحص  ائیدروا  ناک  ادیج  نبللا ، لاح  یلا  لیحتسی 

201 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

: نبللا نم  لفطلا  هعضرت  نا  بجی  ام  ریدقت  یف  نورشعلا - عساتلا و  بابلا 

هبیـصی ةریثک و ال  حیر  هنم  جرخت  هنطب و ال  هعفدت  الئل  لدتعم  رادـقم  رثکالا و  رمالا  یلع  راهنلاب  ۀـثالث  وا  نیترم  لفطلا  هعـضر  ام  نکیل  و 
لاوحالا نم  لاحب  تامالعلا  هذـه  ترهظ  نأف  برقا  ۀـیئاملا  یلا  وه  الوب  لوبی  ءیق و  وا  ءاکب  بلقت و  مون و ال  لوط  لـسک و ال  ـال  روتف و 

نم لقا  رادقمب  کلذ  دعب  همح  مث  همون  یف  کلذ  دنع  دز  هلوانتی و  ام  هتدعم  نع  ذفنی  نا  یلا  ۀیراجلا  ةداعلا  نم  لوطا  ةرم  ۀعاضرلا  عبتأف 
هعاضر نکیل  عاضرلا و  بقعب  کلذ  نوکی  لادتعاب و  ةدیدش  ۀکرح  دعب و  نم  هتداع  یلا  هتدـعا  لادـتعالا  لاح  یلا  داع  اذا  یتح  همـسر 

رثک هندب و  رب  هترـص و  تخفتنا  اهلقثأ و  هتدـعم  یف  رثکا  اذا  نبللا  نا  کلذ  و  [ 194] بیترت جیردت و  یلع  ائیـش  دز  مث  الیلق  رمالا  لوا  یف 
. هبهل هءاکب و 

: ریبدتلا نم  مهدالو  دنع  لافطالا  یف  لمعتسی  نا  بجی  ام  لوا  یف  نوثالثلا - بابلا 

عباصا عبرا  نم  وحن  اهنم  كرتی  ۀیـضام و  ةداح  ةرفـشب  هدالو  دنع  هترـس  عطقت  نا  ریبدتلا  نم  دلو  اذا  لفطلا  یف  ئدـتبی  نا  بجی  ام  لوا  و 
دنع طبری  و  راـح . فیرح  نومکلا  نا  کـلذ  و  [ 195] نورخآ موق  کلذ  لعفی  نومک  وا  حلم  نم  ءیـش  اهیلع  رثنی  اهنم و  مدـلا  رـصعی  مث 
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دق ۀـقرخ  اهیلع  عضوی  اقیقر و  التف  لتفی  یقن و  فوصب  فلی  ادورم و  طیخلا  یلع  تفلی  الدـتعم و  التف  لتف  دـق  قیقد  فوص  طیخب  اهلـصا 
. اضرع الوط و  ۀلیطتسملا  یشاوحلاب  دثی  تیز و  یف  تسمغ 

نال کلذ  ءاضعالا و  نم  هلخاد  امم  فثکا  دـشا و  دـلجلا  ریـصیل  حـلملا  نم  لدـتعم  رادـقمب  فنالا  مفلا و  الا  هلک  هدـسج  رئاـس  حـلمت  و 
لثم یلع  اهلک  هؤاضعاف  محرلا  یف  ماد  ام  نینجلا 

202 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
بلصا و ریصی  ردکتی و  کلذب و  عمتجی  یتح  درابلا  ءاوهلا  هعرق  هنم و ال  بلصا  وه  مسجب  جراخ  اهنم  ائیـش  ناک  ذا  [ 88  ] نیللا نم  دحاو 

هنم بلصا  یه  یتلا  ماسجالا  نم  اریثک  رحلا  دربلا و  هندبب  یقلی  نا  یلا  رطـضا  نینجلا  دلو  اذا  یتح  هیلع  ءاضعالا  رئاس  نم  ناک  امم  فثکا 
هدحو حلملا  رثأتلا و  لوبق  رسع  یف  تالاحلا  لضفا  یلع  هب  هریصی  ادادعا  دلجلا  ینعا  يزیرغلا  هؤاشغ  دعن  نا  ببـسلا  اذهب  انیلع  بجی  دقف 

لازی الدتعم و ال  اسطغ  نوسطغی  نودلوی و  نیح  حلملا  مهنادبا  یلع  رـشنی  نا  بجی  کلذـلف  لافطالا . یف  کلذ  نم  هیلا  دـصقی  امیف  ناک 
مهناذا و مههاوفا و  مهرخانم و  یقنت  مهخاسوا و  عیمج  نم  نوفظنی  رتاف و  ءامب  ذـئنیح  نولـسغی  مث  مهنع  مهخـس  طـحنی و  نا  یلا  کـلذ 

یلع لیسی  هنم و  جرخیس  هنأف  رصنخلاب  ربدلا  حتفی  نهد و  وا  یفاص  تیز  نم  ءیش  مهنیعا  یف  رطقی  رفظلا و  ۀملقم  عبصاب  ۀیقنتلاب  دعاصتی 
(. ساعمم  ) ۀیناویلاب یمسی  دوسا  عیجر  ناکملا 

یلع رذـی  نا  یغبنیف  عـبرا  وا  ماـیا  ۀـثالث  دـعب  تعقو  اذاـف  دربـلا  رحلا و  نم  نوـقوی  زخ  وا  نـطق  وا  زعرم  وا  یقن  فوـص  قرخ  یف  فـلی  و 
. دشی عضوملا و  یلع  یلطی  ذیبن  وا  بارشب  قوحسم  قرحم  لجع  بوقرع  دامر  وا  قرحم  فدص  وا  قرحملا  عدولا  دامر  عضوملا 

هاعارذ قصلت  اضیرع و  نوکی  نا  بجی  ام  طسبت  اقیقد و  نوکی  نا  بجی  ام  اهنم  عمجت  مضتف و  لفطلا  ءاضعا  یلا  دمعت  نا  ۀلباقلل  یغبنی  و 
. زعرم وا  فوصب  هسأر  فلی  ۀبکرلا و  ۀبکرلا و  نیب  ام  هیتبکر  و 

رونلا فیعـض و  تقولا  اذه  یف  هرظن  نال  هرظنب  کلذ  رـضی  الئل  ریثک  عاعـش  ۀهیرک و ال  ۀحئار  يذب  سیل  ءوضلا  لدـتعم  تیب  یف  همونت  و 
لافطالا یف  فیکف  نیلمکتسملا  یف  اذه  بیترت  یلع  نوکی  نا  بجی  ءوضلا  داتعم  ریغ  اضیا  وه  لیلق و  هنع  جراخلا  رصابلا 

203 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
ۀغبـصم ناوـلا  تاذ  قرخ  ءوـض و  مهءارو  مهماـما و  قـلعی  قرخلا و  مهنیعا  یلع  یلوـالا  ماـیالا  یف  یقلی  نا  بجی  کلذـل  نیدوـلوملا و 

یلا مهنامیا و  یلا  رظنلا  مهنامدا  دنع  لوحلا  مهل  ضرعی  دق  لافطالا  نم  اریثک  نأف  اهل  مهفلا  اهیلا و  مهرظن  مودیل  کلذ  موادـی  ۀـفلتخم و 
. مهلامش

عذارب مهتحت  عضوت  نا  مهداسجا و  عیمج  نم  یلعا  اومانام  اذا  مهسوؤر  نوکت  نا  مهدوهم و  یف  ۀیوتسم  مهشورف  نوکت  نا  اضیا  بجی  و 
مهبالـصا و ماظع  بلقنت  اهنع و  قلزت  الئل  ادـج  ۀـنیل  مهموحل و ال  لحقت  ـالئل  ۀنـشخ  نوکت  ـال  مهل و  تبثا  مهیلع و  ءیطوا  نوکتل  ۀـیطو 

. مهقانعا يوتلت 
لخدی نا  رذحیل  ۀهبجلا و  فنالا و  سأرلا و  ۀیوست  تاهجلا و  رئاس  یف  ءاضعالا  دیدمت  خیرمتلا و  کلدـلاب و  اودـهاعتی  نا  اضیا  بجی  و 

اریسی و ائیش  عبصالاب  هنم  اوقلعیل  ةوغرلا و  عوزنملا  یفاصلا  لسعلاب  اوکنتحی  نا  و  هریغ . وا  نبللا  نم  ءیش  عاضرلا  دنع  مهفانا  مهناذا و  یلا 
[. 196] اهیراجم حتفی  مهدعم و  یقنی  امم  کلذ  نأف  هایا  نوقسی  نبل و  وا  ءام  وا  بارشب  باذی 

ناک اذا  ابطرم  اریبدت  مهریبدت  ۀلمج  نوکت  نا  جاتحت  [ 89  ] نایبصلا لافطالا و  نادبا  نا  کلذ  بذعلا و  ءاملاب  نومحی  نبللاب و  نوذـغی  و 
نبللا مهل  ثدحا  لافطالا و  ۀیذغتب  ۀیانعلا  ۀـعیبطلا  تمدـق  کلذ  بسحب  لکـشلاب و  لکـشلا  ظفح  ناسنالا  رئاس  جازم  نم  بطرا  مهجازم 

[. 197] ابطرم ءاذغ 
درولا و سآلا و  حلملا  عم  مهدالو  دنع  یقلی  نا  نورخآ  راشا  ریعشلا و  قیقد  ۀبلحلا و  ءامب  مهدالو  دنع  لافطالا  اولـسغی  نا  موق  راشا  دق  و 

قرو
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204 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
ۀجزمالا و بسحب  لمعتسی  نا  بجیف  ۀیودالا  هذه  ضعب  عم  اهـضعب  ۀعمتجم  ةدرفم و  جذاسلا  طسقلا و  یکطـصملا و  ةرجـش  قرو  راغلا و 

لادـتعالا هب  نظ  نم  اراح و  لافطالا  نم  هجازم  ناک  نمیف  ادراب  ناک  ام  ادراب و  لافطالا  نم  هجازم  ناک  نمیف  اراح  اهنم  ناک  امف  نادـلبلا 
اذـه اهایا  اهقیرط  لافطالا و  اهب  محی  یتلا  هایملا  یف  خـبطی  ام  اماف  هیف  فاـک  هدـحو  حـلملا  نأـف  هدـحو  حـلملا  یلع  هیف  رـصتقا  هجازم  یف 

. اهیلع نورجی  مهف  اهوداتعا  دق  ةداع  دلب  لکل  نا  یلع  نادلبلا و  یف  قیرطلا  نوکی  نا  بجی  کلذک  هنیعب و  قیرطلا 

: کلذ فیک  هیف و  کلذ  نوکی  نا  بجی  يذلا  تقولا  یف  مامحتسالا  نهدلا و  خرملاب و  لافطالا  ریبدت  یف  نوثالثلا - يداحلا و  بابلا 

وا ةرم  موی  لک  یف  بذعلا  ءاملاب  مامحتـسالا  مهل  لمعتـسی  خرملا و  دنع  موقت  مهؤاضعا و  لسلـست  نهدـلاب و  لافطالا  خرمی  نا  یغبنی  و 
. تافالا لوبق  اهیلا  عرسی  مهنادبا و  قری  امم  مهیلع  رتافلا  ءاملا  ۀمادا  نا  کلذ  نیترم و 

ریثکب تسیل  اران  دـقوا  ادراـب  ءاوهلا  وا  ءاتـش  ناـمزلا  ناـک  ناـف  ءوضلا  ءاوهلا و  لدـتعم  نینک  تیب  یف  مهخرم  مهیمح و  نوکی  نا  یغبنی  و 
نم مهل  ضرع  امبر  مهرضی و  امم  کلذ  ناف  عبـشلا  دعب  ۀصاخب  تامامحلا و  یف  همیمح  نم  رذحی  نا  هاوه و  أفدی  هدرب و  لدتعیل  ناخدلا 

. نونجلا هبش  هلب و  دیدش و  عجو  کلذ 
ءامب همحت  بذـع و  بیط  تیزب  هنهدـت  مث  قرخلا  هنع  لحت  اهیلع و  لفطلا  عجـضت  ۀـمعان و  ناتک  ۀـقرخ  اهیذـخف  یلع  هتیاد  طـسبت  نا  و 
تتا اذاف  دربی . الئل  ادیور  ادـیور  راحلا  ءاملاب  کلذ  خرمی  مث  هندـبل  ءاملا  ۀـسامم  لفطلا  ذلتـسی  یلوالا  مایالا  عیمج  یف  ۀنوخـسلا  لدـتعم 

. درابلا ءاملا  ۀسامم  یلع  هندب  نرمتیل  یفیصلا  رتافلا  ءاملاب  محی  نا  یغبنیف  ةریثک  مایا  هیلع 
یلا يذاتی  نا  ادـیج و  مضهنی  نا  لبق  نبللا  کلذـب  يذاتی  نا  هیلع  نمؤی  مل  مضهنی  مل  ناـف  نبللا  نم  مهدـعم  ءاـقن  دـنع  مهمیمح  نکیل  و 

هل ضرعی  نا  يرخا  ۀیذؤم و  ضارما  عاجوا و  هنع  هل  ثدحیف  هلک  هندب 
205 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

کلذلف ءاذغلا  اذه  نم  اضیا  هسأر  ءیلتمی  مضهنم و  ریغ  ظیلغ  حیبق  ءاذـغ  نم  ذـئنیح  ءیلتمی  هندـب  ناف  انبل  ةءولمم  یه  هنطب و  تخرم  اذا 
ناب هتنضاح  هل  تنیع  اذا  کلذ  [ 90  ] متی امنا  و  [ 198] ءاملاب مهمیمح  مهخرم و  لبق  ءاذغ  لافطالا  لانی  ناب ال  ۀغلاب  ۀـیانع  ینعی  نا  بجی 
اذـه یف  نال  کلذ  یف  اهلک  تاقوالا  قفوا  ۀـصاخ  تقولا  اذـهف  لیوطلا  مونلا  بقعب  نوکی  يذـلا  تقولا  یف  هخرمت  همحت و  نا  هل  دـصرت 

امک راهنلا  نم  اتقو  کلذل  ضرف  ناف  مضهنا  دق  ءاذغلا  نم  اهیف  نوکی  نا  اما  ءاذـغلا و  نم  الـصا  ۀـیلاخ  اما  هیف  هنطب  دـجوت  ۀـصاخ  تقولا 
نم کلذ  دنع  یبصلا  لانی  ام  نوکی  نا  ةرورض  بجی  دقف  مهضعب  کلذ  لعفی  دق  امک  ۀنـضاحلا  غرف  تاقوا  کلذ  نضاوحلا  ضعب  لعفی 

. راهنلا لیللا و  نم  ۀفلتخملا  لاوحالا  یف  خفتنی  دقف  نحن  هانضرف  يذلا  تقولا  اماف  عافتنالا  قفرلا و  نم  هلانی  امم  رثکا  ررضلا 

: هخرم همیمح و  نوکی  نا  بجی  فیک  خرملا و  میمحلا و  دنع  لفطلل  ۀیادلا  كاسما  یف  نوثالثلا - یناثلا و  بابلا 

اهدـیب هیلع  ءاـملا  بصت  یه  نمیـالا و  هبنج  یلع  لـئام  وه  اـهعارذ و  تحت  هخرم  وا  هل  همیمح  دـنع  هل  هتیاد  كاـسما  نوـکی  نا  یغبنی  و 
مث بیط  تیز  یف  اهتبابـسب  سمغت  هدـعقم و  هیذـخف و  نیب  ام  هطبا و  هتبقر و  فظنت  هفلخ و  نم  هماما و  نم  هلـسغت  ـالیلق و  ـالیلق  يرـسیلا 

انیل و اسبک  اهـسبکت  هتناع و  یلع  زمغت  مث  اقیقر  احـسم  هردارد  هناسل و  حـسمت  نکما و  ام  هیف  يذـلا  باعللا  نم  اـهب  جرخت  هاـف و  اهلخدـت 
هتحت طسبت  نا  دعب  اهیذخف  یلع  هعجـضت  کلذ و  دنع  هجرخت  هیف و  ةرارحلا  ثبلت  هلک و  هندب  محت  یتح  همحت  لازت  لوبلل و ال  هیعدتـست 
هیدی کسمت  مث  هزمغت  هنهدت و  کلذ  لالخ  یف  یه  هرهظ و  یلع  مث  هنطب  یلع  هعجـضت  مث  الوا  هحـسمت  هندب و  فشکت  مث  ۀمعان  ۀقرخ 
قمعت قوف و  نم  يرخالا  لفسا و  نم  اهیدی  يدحاب  هنهدت  کلذ  یف  یه  يرخالاب و  امهادحا  لصت  يرـسیلا و  ینمیلا و  اهدیب  کلذ  دعب 

هقنع حسمت  هیتبکر و  دمت  هیمدق و  عفرت  ۀعفترم و  نوکت  نا  یغبنی  یتلا  نکامالا 
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206 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
یف هسأر  دنع  نم  هیمدق  هفلخ و  نم  اهیتحارب  همزلت  مث  ۀیحان  لک  یلا  هزهت  هلدعت و  ةرادتـساب و  هسأر  زمغت  اقیقر و  احـسم  اهماهباب  هینیع  و 

ۀحلصم نم  هیف  امل  همکحت  نا  ۀیادلا  یلع  قحی  امم  هطامق  ةدوج  لفطلا و  فل  ناف  هطامق  دیجت  قرخلاب و  هدشت  هلسرت و  مث  لسغلا . تقو 
اهب لمحت  هتیحل و  تحت  اهماهبا  عضت  نا  یغبنیف  ههجو  یلع  یبصلا  تبلق  اذاف  اهب  هفلت  مث  يرـسیلا  اهدی  طسبت  نا  بجی  کلذـک  لفطلا و 

. مادق یلا  نیدیلا  فلخ و  یلا  نیتبکرلا  ۀقبط  هقلخ و  ردق  یلع  لصفم  لک  ینثت  هسأر و 
الئل ءاملا  نم  هینذأ  هیرخنم و  فشنت  نا  یغبنی  هرـصب و  دحی  هنیع و  تاقبط  لسغیل  هینیع  یف  کلذـک  تیز و  نم  ائیـش  هیرخنم  یف  رطقت  و 

. ررض هل  کلذل  دلویف  هنم  ءیش  امهلخدی 
ءيدر صومیک  هندب  یف  اهنع  دلویف  ۀـمخت  هل  ضرعت  الئل  هتکرح  نم  أدـهی  هندـب و  نکـسی  یتح  هکرتت  نکل  همیمح و  دـعب  هعـضرت  و ال 

. ءودهلا مونلا و  خرملا  میمحلا و  دعب  هل  ءایشالا  قفوا  و  [ 91]

: لافطالا یف  لمعتسی  نا  یغبنی  ریبدتلا  نم  لمج  رکذ  یف  نوثالثلا - ثلاثلا و  بابلا 

نا بجی  امم  و  [ 199] طلخلا نم  تقولا  کلذ  یف  اهنبل  یف  امل  دوجـالا  وهف  ۀـثالث  نیموی و  هما  ریغ  نم  دولوملا  عاـضر  نوکی  نا  بجی  و 
یف مهب  رـصتقی  نا  رثکا و  وا  رهـشا  ۀـثالث  مهیلع  یتأـت  نا  یلا  مهب  فاوطلا  مهلمح و  نم  عنمی  نا  مهتیبرت  لاـفطالا و  ریبدـت  یف  لمعتـسی 

نلعفی نضاوحلا  دجت  امک  ۀیذغالا  نم  نبلل  ام  یلع  ربصلا  اودوعی  نا  یغبنی  کلذ  دنع  مهنانسا و  تابث  نیح  یلا  هدحو  نبللا  یلع  مهئاذغ 
هخوبطملا بوبحلا  الوا  مهنومعطیف  ۀبرجتلا  لوطب  کلذ 

207 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. مههاوفا یف  هنوریصی  مت  مهل  هنوغضمیف  اومدقتی  نا  دعب  کلذ  هبشا  ام  محللا و  کلذ  دعب  ءاسحالا و  و 

اوناک اذا  امیس  ینارادنالا و ال  حلملا  لسعلاب و  کلدلا  کلذ  نکیل  هب و  ثبعلا  مهتنسلا و  کلد  ۀنضاحلا  رثکتلف  مالکلا  نم  اوبرق  اذا  یتح 
موی لک  مهتثل  کلدت  نا  یغبنیف  نانـسالا  تابن  تقو  رـضح  اذاف  [ 200] الهـس افیفخ  امالک  اونقلی  مهیدـیا و  نیب  ملکتیل  مالکلاب و  نوئطبی 

اهجوعت و نانـسالا و  تابن  دـنع  مهیلع  رذـحی  نا  یغبنی  و  اریثک . اخرم  قنعلا  زرخ  خرمت  نمـسلا و  اـهیلع  رمت  مث  جاجدـلا  محـش  دـبزلاب و 
لاق امک  بنرا  غامدـب  وا  جاجدـلا  محـشب  مامحتـسا  لک  دـنع  مهتثل  کلذ  نوکی  نا  یغبنی  هل و  ررـض  هملا  لفطلا  ملا  اهتراکب  یف  اـهنکس 

. سلوب
هبرش لبق  امیس  ریسیلا و ال  ءاکبلاب  دولوملا  عفتنی  دق  هریبدت و  هعجضمل و  ۀیانعلا  درجت  نا  ءیشب و  همغت  هرجـضت و ال  نا ال  هتیادل  یغبنی  و 

طاخملاب و ۀلـضف  نم  هیف  ام  عفدـل  هکرحی  هغامد و  هجازم و  نخـسی  هردـص و  عسوی  هءاضعأ و  ضوری  اـمم  کـلذ  ناـف  عئاـج  وه  نبللا و 
یلع سلجی  هؤاـضعا و  يوقت  هندـب و  بلـصی  نا  یلا  طـمقلا  فللا و  دـنع  هقراـفت  ـال  هؤاذـغ و  مضهنا  اذا  هتیاد  هیهلت  نا  یغبنی  قازبلاـب و 

. ضرالا
هلح ادیور و  ادیور  الیلق و  الیلق  هئاضعا  کیرحت  یف  دزف  سولجلا  ۀکرحلا و  یلع  يوق  تیوق و  هؤاضعا و  تبلـص  امعن و  هندـب  دتـشا  اذاف 
مث طئاح  بناج  یلا  الوا  همیقت  نا  یغبنیف  موقیل  أدـب  اذا  ینعی  کـحلا  هملؤی  ـال  هیلع  کـتحا  اذا  نوکیل  اـقیقر  اـعطن  هتحت  طـسبإ  رحلا  یف 

[. 201] ادیور ادیور  ۀلجعلا  هعابتاب  هیلجر  یلع  یشملا  ملعتی  اهب و  کسمتسی  ۀلجع  یلع  ابکرم  ایسرک  کلذ  دعب  هلوانت 
208 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

: مهنع يذالا  عفد  لافطالا و  ۀیبرت  یف  ۀیادلا  عضرملا و  هاقوتت  نا  یغبنی  ام  رکذ  یف  نوثالثلا - عبارلا و  بابلا 

مهعزفت عیظف و ال  رظنم  لـک  ریهج و  توص  لـک  مهعزفی و  رما  لـک  مهتیبرت  ناـیبصلا و  لاـفطالا و  ریبدـت  یف  عضرملا  یقوتت  نا  یغبنی  و 
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نکـس و هریغ و  یلا  جرخا  هنم  عزفف  هانرکذ  ام  ضعب  هأجاف  ناف  ررـضلا  هیلع  لخدـی  امم  هلک  کلذ  ناف  هیرک  سبح  رظنمب و  توصب و ال 
نیهلی نا  ندـتعا  دـق  یتاوللا  ءاسنلا  تاوصا  ضعبب  یلب  نا  و  [ 202] مهفلأی مهب و  سنأتـسی  نم  هئاـبحا و  ضعب  رظنمب  نئمطیل  [ 92  ] يده

ظفح هنع  لوزیل  هعاضر  یلا  عراسی  هیدث و  مقلی  نا  اهنم و  هب  اومونی  اودـهمی و  هوفلا و  دـق  امم  مهل  ۀـقفاوملا  ۀـنحلملا  تاوصالاب  لافطالا 
توصلا ۀفیطللا و  ۀکرحلاب  مهدیهمت  کلذک  مهنع و  يذالا  کلذل  اعفد  مهل و  انیکست  ندبلا  نم  مهنیکمت  یف  ناف  هعزفا  دق  يذلا  ءیشلا 

اـضیا کلذب  لدتـسی  دق  مهیذؤی و  امل  هنیکـست  نع  الـضف  مهل  مونلا  هب  بلتجی  مهلغـشی و  مهبهلی و  امم  کلذ  ناف  نیحلتلا  ضعب  نحلملا 
رداق وهف  یغبنی  ام  یلع  نیتعانصلا  نیتاه  لامعتسا  یلع  ارداق  ناک  نم  ۀضایرلا و  یقیـسوملا و  لوبقل  ةدعتـسم  اهنا  یلع  نایبصلا  عئابط  نم 
یلع ةرـسالا و  دوهملا و  مهذاختاب  لافطالا  یف  ۀضایرلا  ۀکرحلا و  لامعتـسا  یف  نفطل  دق  نضاوحلا  بجی و  ام  یلع  سوفنلا  بیذهت  یلع 

. مهیدیا

: دولوملا نانسا  یبصلا و  نانسا  هیف  تبنت  يذلا  تقولا  رکذ  یف  نوثالثلا - سماخلا و  بابلا 

اهالعا و لبق  تبنت  یتلا  نانسالا  لفاسا  رشاعلا و  یف  وا  سماخلا  رهـشلا  یف  مهـضعبل  تبنت  امبر  رهـشا و  ۀعـست  یبصلا  یلع  تتا  اذا  ثیح 
. ۀئیدر ۀفیعض  ۀقرفم  بانلا  ةریسی و  نوکت  الجاع  تبنت  یتلا  نانسالا  لثمک  سارضالا  اجورخ و  رسیا  نه 

209 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
ءیقلا و جیهت  ۀثللا و  یف  احورق  كرحت  ۀیذؤم  فیـصلا  یف  ۀـعجوم و  ةرـسع  ءاتـشلا  یف  ةریـسی و  ۀلهـس  ایرثلا  علطم  دـنع  نانـسالا  تابن  و 

فالتخالا هب  لاط  نا  اریـسی و  هماعط  نوکی  نا  راحلا و  ءاملاب  میمحلاب  یبصلا  دـهعتی  نا  یغبنیف  اهتابن  تقو  غلب  اذاف  تایمحلا  فـالخالا و 
امیف هانرکذ  امب  هتثل  کلدت  کلذل و  قفاوم  اضیا  درولا  رزب  سفرکلا و  نوسنالا و  فوصب و  نومکلا  باصع  لثم  هفکی  امب  هنطب  بصعیلف 

. ۀلقتعم نوکت  ام  ادراو  لادتعالا  لاح  یلع  نوکی  نا ال  یه و  ام  لالحنالا  یلا  هتعیبط  نوکت  نا  هنانسا  تبنی  نمیف  لضفالا  مدقت و 

: اهروهظ دنع  فاخی  نا  بجی  ام  رکذ  عاجوالا و  نم  کلذ  نع  هل  ضرعی  امل  ۀلوهسب  نانسالا  تابنل  فیطلتلا  یف  نوثالثلا - سداسلا و  بابلا 

رهسلا و فالتخالا و  ءیقلا و  ۀثللا و  مروت  یمحلا و  عجولا و  نم  هل  ضرعی  ام  ناکمب  نانسالا  تابنل  ۀلوهـسب  فطلتت  نا  عضرملل  یغبنی  و 
نایبصلا نم  ناک  نم  و  یمحلا . دـعب  ضرع  اذا  هورکم  زازکلا  تقولا و  کلذ  یف  قاـصبلا  ةرثک  نیعلا و  خـسو  ماـعطلا و  باـنتجا  عزفلا و 

. یمحلا دعب  زازک  هل  ضرع  نا  الجاع  کلهی  هنانسا و  تابن  هیلع  دتشا  انیمس 

: هب اوربدتی  نا  یغبنی  ام  مهسارضا و  مهنانسا و  تابن  دنع  نایبصلا  عئابط  هب  لهست  نا  یغبنی  ام  رکذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  بابلا 

ءیش و ال  [ 93  ] هعبط لاقتعا  نم  هنانسا  تابن  دنع  هیلع  رضا  ءیش  الف  هنطب  لاقتعا  نم  هنانسا  تابن  دنع  القتعم  ارسع  یبصلا  نطب  ناک  نا  و 
هنم لمعت  لسعب  نوجعم  زبخ  مهعئابط  نیلی  دـق  لئاتف و  هنم  لعجی  خوبطم  لـسع  نم  نیلی  نا  یغبنی  يذـلا  لادـتعاب و  اهتلوهـس  نم  عفنا  هل 

. ۀثالثلا نیسلجملا و  موی  لک  یف  عبطلا  نییلت  لوضفلا و  جارختسا  نم  داری  امل  ۀیافک  کلذ  یف  اضیا و  لیاتف 
لعفت نا  هرکذ و  مدـقت  اـمم  یغبنی  اـم  لـک  بارـشلا  ماـعطلا و  نم  مزلت  یقوتت و  نا  نیحلا  تقولا و  کـلذ  یف  عـضرملا  یلع  بجی  دـق  و 

هیلع لخدی  نا  نم  ۀصاخب  رذحلا و  متا  رذحی  یقوتلا و  لک  هیلع  یقوتی  هتحلـصم و  لفطلا و  ریبدتب  مهب  هب و  اترما  امم  کلذ  لثم  اهتمداخ 
. هورکم وا  عزف 

210 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

: کلذ دنع  هریبدت  نوکی  نا  یغبنی  فیک  عاضرلا و  نم  دولوملا  هیف  مطفی  نا  یغبنی  يذلا  تقولا  یف  نوثالثلا - نماثلا و  بابلا 
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اذا فصن  نیبنـس و  وا  نیتنـس  هلامکا  دـنع  نوکی  نا  بجی  کـلذ  ناـف  عاـضرلا  نم  عنمی  دولوملا و  هیف  مطفی  نا  یغبنی  يذـلا  تقولا  اـماف 
. مطفی کلذ  هلامکتسا  دنع  نوکی  نا  بجی  کلذ  نیحف  هنحط  ماعطلا و  عیطقت  یلع  هسارضا  هنانسا و  تیوق 

ینمتی هیف و  یـشامتی  ۀیزیرغلا  ةرارحلا  دربی و  هیف  ءاوهلا  نا  ءاتـشلا و  لبقتـسم  هنا  لجا  نم  فیرخلا  لبق  نوکی  نا  کلذـل  ۀـنمزالا  قفوا  و 
. ةوهشلا کلذک  ةوق و  دادزی  مضهلا و 

هیلع هنرمت  ماعطلا و  هدوعت  بیترت و  جیردت و  یلع  ائیـشف  ائیـش  کلذ  لبق  هعاضر  نم  صقنتف  مدقتت  نا  هماطفب  تمه  اذا  یغبنی  دق  هنا  ریغ 
هغرفتسی وا  ندبلا  ألمی  امم  ۀتغب  ریثکلا  لامعتـسا  لوصفلا  باتک  نم  ۀیناثلا  یف  طارقبا  لاق  امک  [ 203] ۀتغب ةدحاو  ۀعفد  لاقتنالا  هرصی  الئل 

وهف الیلق  ناک  املک  ۀـعیبطلل و  مواـقم  وهف  اریثک  ناـک  اـملک  رطخ  وهف  ناـک  عون  يا  ۀـکرحلا  نم  رخآ  عونب  هکرحی  وا  هدربی  وا  هنخـسی  وا 
. نومام

نییاحالا ضعب  یف  مهقسا  هدحو و  زبخلا  کلذ  دعب  مهمعطا  مث  بارـش  وا  نبللا  وا  لسعلا  ءام  یف  الولبم  اموکحم  ازبخ  هماعط  لوا  نکیل  و 
نم کلذ  رکذأس  ۀـتب و  ابارـش  نایبصلا  لافطالا و  یقـسی  ـال  نا  يری  هناـف  سونیلاـج  اـماف  [ 204] سفور لاق  امک  ابارـش  اهـضعب  یف  ءاـم و 

امیف امهیلوق 
211 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

. اصم اهل  مهبرش  نوکیل  ۀلجلب  هل  زوک  یف  دربلا  دیدش  سیل  اریسی  ءاملا  نم  هنوقسی  امم  کلذ  نکیل  درفم و  باب  یف  دعب 

: مهعبش نود  ۀیذغالا  نم  نایبصلل  معطی  ام  نوکی  نا  یغبنی  هنا  یف  نوثالثلا - عساتلا و  بابلا 

حـصت مهنادـبا و  یف  لوضفلا  لقت  مهطالخا و  لدـعت  مهمـضه و  دوجیل  مهعبـش  نود  ۀـیذغالا  نم  ناـیبصلا  همعطی  اـم  نوکی  نا  یغبنی  و 
نومعطی ثیح ال  [ 205] نوینومدقلا ۀینانویلاب  نومـسی  نیذلا  موقلا  حدما  انا  سفور و  لاق  مهیف  لوضفلا  ۀـلقل  مهـضارما  لقت  مهداسجا و 

بلقلا و عجو  عزفلا و  نونجلا و  زازکلا و  نم  اهورکم  نوقلی  مهداسجا و ال  لدـتعت  مهتاماق و  عفترت  کلذـک  مهعبـش و  نود  الا  ناـیبصلا 
. کلذ ریغ 

هارت ام  نومومدقلا و  لوقب  دتقا  عبـشلا و  ةرثک  قتاف  بذجنمب ، سیل  ۀماقلا  میقتـسم  دلجلا  نسح  الیوط  یبصلا  نوکی  نا  ( 94  ) تببحا ناف 
اذـهف ایئام  الوب  لوبی  حایر و  هنطب و  یف  ۀـخفن  هل  ضرعی  یخرتسی و  هتعاس و  نم  مرولا  رثکی  هناف  ألتما  اذا  یبصلا  ناـف  مهیف  ضارعـالا  نم 

. هظفل سفنب  سفور  لوق 

: دیدهتلا برضلا و  نم  هب  نورمؤی  ام  مهلوبق  دنع  نایبصلا  ریبدت  یف  نوعبرالا - بابلا 

نم موقی  نا  دعب  امهدحا  ءاملاب  همیمح  ناتقو  هلف  دیقتلا  بیهرتلا و  دیدهتلا و  برضلاب و  هب  رمؤی  ام  لبقی  نا  أیهتی  نم  غلبم  یبصلا  غلب  اذأف 
نا لاحلا  هذـه  یف  یغبنی  دـق  و  کلذ . دـعب  ماعطلا  بلطب  ءیجی  مث  هئیجم  هباهذ و  هکرحت و  یف  ضاـتری  هبعل و  بعلی  هئاذـغ و  یف  هماـنم 

طبـض ةاتاوملا و  ۀعرـس  اضیا  دوعی  نا  همـسج و  حـصی  هندـب و  هب  بصخی  ام  ۀحـصلا و  سامتلا  هسفن  دوعی  نا  یلع  لـمحی  یبصلا و  دوعی 
مامحتسالا کلدتلا و  نم  کنم  دیرأ  ام  لعف  یلا  عراست  مل  نا  اقاوذ  قوذت  تسل  اذک و  قوذت  تسل  هل  لاقی  ناب  سفنلا  طبـض  هاتاوملا و 

. هیلا جاتحی  امل  تاقوالا  عفنا  کلذ  دعب  ءاذتغالا  ناف 
212 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

نا هل  قلطی  زبخلا و  نم  اریسی  معطی  نا  کلذ  دنع  یغبنیف  هنع  لغـش  تقولا  کلذ  یف  یبصلا  ربدت  یلوتی  يذلل  ضرع  یتم  یناثلا  تقولا  و 
نا لبق  قیرلا  یلع  بارـشلا  هل  قلطی  نا ال  یغبنی  اضیا  کلذک  همیمح و  هخرم و  ذـئنیح  لمعتـسا  ءاذـغلا  بلطی  داع  اذا  یتح  ءاش  ام  بعلی 

اهملؤی و اهملؤی و  اهیلا  طالخالا  باذجنال  اببـس  کلذ  نوکیف  ۀعرـسب  ةدحاو  ۀعفد  اهنع  ذـفنی  ذـئنیح  هتدـعم  یف  ام  نال  کلذ  محتـسی و 
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. اهضرمی

: میلعتلا مهلوبق  دنع  نایبصلا  ریبدت  یف  نوعبرالا - يداحلا و  بابلا 

مامحتسالا لامعتسا  یلا  تقولا  کلذ  یف  ذئنیح  رطـضمب  سیلف  ملعملا  یلا  هیف  عفری  نا  میلعتلا و  لبقی  نا  أیهتی  نم  دح  یلا  یبصلا  غلب  اذاف 
بعتلا ناف  رمالا  رثکا  یف  محتسی  نا  ریغ  نم  ماعطلا  لکأی  مث  ماعطلا  لبق  الدتعم  ابعت  امئاد  هندب  بعتی  نأ  ملعتی  وه  هل و  غلبی  دق  هنکل  امئاد 

. هئوشن یف  عبطلاب  ۀیوق  ۀکرح  یبصلا  نال  کلذ  هل و  هدمحأ  تسل  ریثکلا 

: سونیلاج مالک  نم  هنم  مهیلع  لخادلا  ررضلا  رکذ  بارشلا و  نم  نایبصلا  عنم  یف  نوعبرالا - یناثلا و  بابلا 

تبطر برـش  اذا  رمخلا  نا  کلذ  ادج و  ۀلیوط  ةدم  یلا  مهنم  دحا  الـصا و ال  نایبصلا  هقوذـت  نا  یغبنی  سیلف  بارـشلا  اماف  سونیلاج  لاق 
نا نایبصلل  دیجلا  سیل  نایبصلا و  نادبا  هیلع  ام  ۀلزنمب  ابطر  اراح  هجازم  ناک  نمیف  تاراخب  سأرلا  تألم  هتنخـسا و  ۀیوق و  ۀبوطر  ندـبلا 
ول هیلع و  دـیزی  نا  رادـقم  یلع  ةرارحلا  ۀـبوطرلا و  نم  مهنا  کلذ  یغبنی و  امم  رثکاب  نخـست  مهنادـبا و  بطرت  نا  ـال  مهـسوؤر و  ءیلتمت 

ندبلا یلا  اهلوصو  عم  [ 95  ] اهنم هترـضم  تناک  ام  کلذب  اهقحل  ام  عیمج  بنتجی  نا  یغبنیف  لادتعالا  نع  دـیز  امهیاب  جرخ  ریـسی  ءیـشب 
. اضیا سفنلا  یلا  لصت 

بضغلا و ۀعرـس  یلا  مهکرحت  اهنا  کلذ  دصقلا و  لدتعملا  رادـقملا  نم  رثکا  رمخلا  نم  اوبرـشی  نأ  اضیأ  لاجرلل  دـیجب  سیل  کلذـک  و 
شحفلا یلا 

213 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
داوملا و سنج  نم  یتلا  لوضفلا  لیدـعت  یف  ءـالؤهل  حلـصت  رمخلا  نا  ـالا  مهئاـکذ  ةدـح  نم  رـسکت  سفنلا و  عم  رکفلا  ردـکت  اـنخلا و  و 

یف طارفالا  ببـسب  مهنمف  ۀبلـصلا  تالالا  یف  سبیلا  نم  مهل  ضرعی  امیف  ۀعفنملا  هذـه  نودـب  سیل  رمخلاب  اضیا  نوعفتنی  دـق  اهغرفتـسا و 
نم يذـلا  طلخلا  ةدـح  نم  رـسکی  هوذـغی و  سبیلا و  طارفا  نم  لک  بطری  هنا  کـلذ  نسلا و  هذـه  صخی  يذـلا  جازملا  ببـسب  وا  بعتلا 

. لوبلا قرعلاب و  هغرفتسی  رارملا و  سنج 
اوراص ادـج  ریثک  رادـقم  ۀـبوطرلا  نم  عبطلاب  مهنادـبا  یف  ناک  طالخالا و  هذـه  لـثم  مهنادـبا  یف  عمتجت  اوناـک  اـمل  مهناـف  ناـیبصلا  اـمأف 

بارـشلا برـش  قلطی  نا  يأر  اذ  ناک  نمل  یغبنی  سیلف  طقف  اهترـضم  اهبرـش  نم  مهلانی  امنا  رمخلا و  نم  لاـنت  یتلا  قفارملا  نم  نینغتـسم 
. مهل اهلوزن  نمؤی  ۀمیظع ال  ةرضم  هیف  ناف  اریخ  يدجی  هنا ال  عمف 

: سونیلاج مالک  نم  کلذ  نوکی  تاقوالا  يا  یف  هنم و  مهل  قلطی  ام  درابلا و  ءاملا  مهبرش  یف  نایبصلا  ریبدت  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  بابلا 

نامز یف  ةراحلا  تاقوالا  یف  رمالا و  رثکا  یف  ماعطلا  بقعب  هبرش  مهل  قلطا  ینکل  الصا  درابلا  ءاملا  برـش  نم  نایبصلا  ءالؤه  عنما  تسل  و 
[206] نا رهن  نم  وأ  کلذ  نکمأ  نا  نویعلا  نم  فرتغا  نیح  ۀصاخ  هنم  ناک  ام  ءاملا  نم  هبرش  يرا  يذلا  هیلا و  مهسفنا  تقات  اذا  فیصلا 

ۀمئاقلا هایملا  اورذـحی  نا  یغبنی  مهنا  الا  هایملا  نم  مهل  أیهت  ام  اولمعتـسا  ءاملا  اذـه  أیهتی  مل  ناف  ۀـحئار  ءيدر و ال  معط  هطلاخی  نوکی  ـال 
. موعطلا نم  معط  اهل  نیبتی  یتلا 

: بارشلا مهبرش  نایبصلا و  جازم  رما  یف  سفور  هرکذ  امیف  نوعبرالا - عبارلا و  بابلا 

ءاخرتسا نم  کلذ  یلع  لدتـسی  مهتبوطر و  ردق  یلع  ةریثکلاب  تسیل  نایبصلا  ةرارح  نا  ملعا  ام  بتکا  يدـنع و  ام  لوقا  نا  سفور و  لاق 
اهفعض مهنادبا و 
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214 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
يوقت ةرارحلا  ةدوربلا و  باحـصال  ضرعی  امنا  ۀـبلاغ و  هیلع  ةرارحلا  تناک  نمل  ضرعی  اـهل  هلک  اذـه  ناـف  اـهتاوصا  فعـض  اهردـخ و  و 

. بللا لقعلا و  عمجت  هتبثت و  دسجلا و 
نا لئاق  لاق  ناـف  مهلـصافم  فطل  مهلاوبا و  ةرثک  مهروعـش و  ۀـقرو  مهـضایب  لـجا  نم  ةدوربلا  يریثک  نونوکی  ناـیبصلا  نا  نیب  کـلذ  و 

یتلا مورلا  روکب  نونکـسی  نیذلا  موقلا  ناولا  عئابط  سیقی  دـقفتی و  ربدـتیلف و  مهروعـش  ةرمح  مهتاوهـش و  لجا  نم  مهیلع  بلغا  ةرارحلا 
رثکا مهنا  ملعتی  هنال  [ 208] سنج یلا  نطاراک  ۀینانویلاب  نومسی  نیذلا  موقلا  سنج  رصم و  لها  عئابط  یلا  [ 207] سطین ۀینانویلاب  اهل  لاقی 

[. 96  ] مهریغ نم  داسجا  ةرارح 
ةرثک نم  نیب  کلذ  مهنانـسا و  ءادتبا  عم  یهتنت  يوتـست و  یتح  مهداسجا  ءاذغ  ردق  یلع  دادزت  نایبصلاب و  ءيدـتبت  ةرارحلا  نا  لوقأ  انا  و 
ناف هریغ  نم  یلا  بحا  قحلا  نال  لوبقمب  يدـنع  هلوق  سیلف  ءاملا  نایبصلا  یقـسی  ناب  رمأی  ءامکحلا  ضعب  نا  دـحا  لاق  نا  مهئوشن و  ةوق 

. مهداسجا فعض  ردق  یلع  ۀقفاوم  دشا  نایبصلل  ذیبنلا  نا  تلق  راحلاب  درابلا  جزمی  لب  ران  یلع  ران  یقلت  نا  یغبنی  سیل  هنا  لئاق  لاق 

نا بجی  تقو  يأ  یف  نایبصلا و  لافطالا و  نادـبا  یف  ۀحـصلا  ظفحل  قفاوملا  اهیا  ۀـضایرلا و  فانـصا  یف  نوعبرالا - سماخلا و  بابلا 
: اهنم دحاو  لک  لمعتسی 

نا کلذ  یف  لوقا  یناف  کلذ  نوکی  نا  بجی  تقو  يا  یف  اهنم  نایبصلا  لافطالا و  هلمعتست  نا  نکمی  یتلا  اهیأ  اهفانصا و  وا  ۀضایرلا  اماف 
مهنادبا و یف  ۀمدقتملا  ۀـیذغالا  ماضهنإ  دـنع  طقف  نایبصلا  لافطالا و  یف  دـحا ال  لک  یف  اهلامعتـسا  نوکی  نا  بجی  ۀـکرحلا  ۀـضایرلا و 

. مهخرمت مهمامحتسا و  لبق  مهموی و  یف  ۀیذغالا  مهذخا  لبق  مهدعم و  نع  مهرادحنا 
215 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

نا اما  انریغ و  نم  نوکت  نا  اما  انـسفنا و  نم  نوکت  نا  اما  تاکرحلا  نم  ۀـکرح  تناک  امل  ۀـضایرلا  نا  کلذ  ۀـثالث و  ۀـضایرلا  فانـصا  و 
. لافطالا لکاشمب  ۀحصلا و ال  یف  لمعتسی  ام  لکاشمب  سیلف  اهنم  نوکی  ام  ۀیودالاب و  نوکت 

عیمجل قفاومب  اعیمج  سیلف  يدیالا  یلع  حجارملا و  ةرـسالا و  دوهملا و  نفـسلا و  بوکر  لیخلا و  بوکر  ۀکرحک  انریغ  نم  ۀکرحلا  اماف 
لـیخلا و بوکرب  ۀـکرحلا  یلع  مهابـص  مهتیلوفط و  لاـح  یف  نووقی  سیل  نیدولوملا  لاـفطالا  نا  کـلذ  تاـقوالا و  عـیمج  یف  نادـبالا 

کلذ سناج  ام  يدیالا و  یلع  ةرـسالا و  یلع  دوهملا  ۀکرح  اهنم  ناک  ام  تاکرحلا  هذه  نم  لافطالا  هلمتحی  يذـلا  رحبلا و  یف  بکارملا 
. اوکرحتی نا  یلع  نایبصلا  يوقی  ام  لواف  سفنلا  نع  ۀکرحلا  اما  و  الافطا . اوماد  ام 

لبق یـشملا  یلع  نایبصلا  لمحی  نا  یغبنی  سیل  یـشملا و  یف  نذا  کلذ  یلع  ةوق  نودادزی  نورـسجی و  نوئدـتبی  ذـنمف  مهـسفنا  لـبق  نم 
ۀمئالم غلبم  یلع  نسلا  هذـه  یف  ۀـکرحلل  ناـیبصلا  بلط  کلدـی  دـقف  [ 209] جاـجوعالا ءاوتلـالا و  مهلجرأ  یف  مهل  ضرعی  ـالیکل  مهتقو 

یف تغلب  دق  ۀعیبطلا  ناف  هتعنم  هترطـضا و  نا  هیدیب و ال  رفطی  هیلجرب و  ضکری  نا  نم  یبصلا  عنم  یلع  ردـقت  نل  کنأف  ۀـضایرلا  مهعئابط 
. مهتمالس مهتحص و  یف  مهل  ۀقفاوملا  تاکرحلا  ناویحلا  عیمج  یف  تلعج  نا  یلع  ةردقلا 

زواجت اذاف  ادصق  لدتعم  رادـقمب  رفـسلاب  ۀـضایرلا  ۀـکرحلا و  نم  ناک  ام  لمتحا  نینـس  عبرا  وأ  ثالث  هدـلوم  نم  هذـهک  دولوملا  یتأ  اذاف 
نینس عبس  وا  تس  هل  یتأت  یتح  کلذ  یبصلا 

216 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. لیخلا بوکر  فلأی  نا  یلع  ایوق  ریصی  هنا  یتح  کلذ  نم  يوقا  وه  ام  تاکرحلا  نم  لمحی  دقف 

اهنم عقیل  قالخالا  داسف  اهب  نوکی  یتلا  قرطلا  رکذ  یف  ۀحـصلا و  ظـفح  یف  عفاـن  قـالخالا  حالـصا  یف  [ 97  ] نوعبرالا سداسلا و  باـبلا 
: ضارمالا نم  ۀئیدرلا  قالخالا  هثدحت  ام  زارتحالا و 
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امل دسفت و  یتح ال  ۀیـضرم  تناک  یتم  ظفحت  وا  مهقالخا  حلـصی  نا  یلا  مهتحـص  ظفح  مهریبدـت و  یف  لافطالا  نایبصلا و  جاتحی  دـق  و 
ظفحی املک  اهلعف و  وا  اهناسحتـساب  اهب و  فلالا  اهدایتعا و  نم  اوظفحی  نا  بجی  دـقف  اهوداتعا  دـق  ۀـئیدر  قالخا  مهل  سیل  لافطالا  ناک 

. داسفلا اهنم  هل  ضرعی  يذلا  سنجلا  یف  اهنایعاب  ءایشالا  کلت  یه  ءایشاب  ظفحی  امناف 
عمسی ام  عامـس  دهاشی و  ام  ةدهاشم  یف  ۀضایرلا و  یف  برـشملا و  معطملا و  یف  ۀئیدرل  ءایـشالا  هرابتعا  نم  قالخالا  یف  ضرعی  داسفلا  و 

اهلک و ال ءایشالا  هذهب  اقذاح  نوکی  نا  ۀحصلا  ظفح  سمتلا  نم  یلع  بجی  دقف  ءانخلا  هفـسلا و  مذلا و  حدملا و  ثیداحالا و  ءانغلا و  نم 
لبق نم  ینعا  هیف  نحن  يذلا  رمالا  اذه  نم  لجا  رخآ  رما  لبق  نم  فوسلیفل  یلع  بجی  ءیش  وه  امنا  سفنلا  نم  قلخلا  موقی  نا  دحا  قیطی 

ءاکبلا و بصغلا و  ناف  ۀلوهـسب  ضارمالا  یف  عوقولا  یلا  اعیرـس  ندـبلا  نوکی  امک ال  هیلع  کلذ  بجی  بیبطلا  ناـف  اـهنیعب  سفنلا  ۀـحص 
. ۀبعص ضارمالا  ئدابم  نوکی  تایمحلا و  لاعتشال  اببس  نوکی  دق  هریغ  رهـسلاک و  اریثک  کلذ  عبتی  ام  کلذ و  یف  طارفالا  مهلا و  ظیغلا و 

ۀفاحن نوللا و  باهذ  دـنع  نوکی  ام  اریثک  الـصا  سفنلا  نم  بضغلا  نالطب  رکفلا و  لیطعت  نم  کلذ  دـض  یلع  ناک  اـم  اـضیا  کلذـک  و 
. اهب ینعملا  میقتسی  هنال ال  اهانفذح  نوللا ) ۀفاحن  و   ) ۀلمج انه  ۀفاحن 37 - نوللا و 

217 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
نوکت یتلا  ۀـلدتعملا  ۀـضایرلا  فانـصا  اهظفح  هب  أیهتی  یتلا  ۀحـصلا  دودـح  یلع  ندـبلا  یف  یتلا  ۀـیزیرغلا  ةرارحلا  فعـض  ببـسب  ندـبلا 

. اعیمج ندبلا  سفنلاب و 
ناویحلا لیمی  دقف  یغبنی  امم  دیزا  اهنم  ناک  ام  ناف  بضغلا  فانصا  یف  رکذلا و  یف  تاوهشلا و  یف  لادتعالا  هنع  ۀجراخلا  تاکرحلا  اماف 

یتلا ضارمالا  تایمحلا و  الوا  اهانرکذ  یتلا  لاوحالا  عبتی  دـق  مغلبلا و  دربلا و  یلا  هلیمی  هناف  یغبنی  امم  صقنا  اـهنم  ناـک  اـم  دارملا و  یلا 
عیمج ۀـلمجلاب  تانکـسلا و  عرـصلا و  ءاـشحالا و  نم  اـهریغ  یف  لاـحطلا و  دـبکلا و  یف  ددـسلا  رخـالا  لاوحـالا  عـبتت  ةرارح و  دـیزا  یه 

قالخالا نم  قلخ  ناک  ةریثک و  نینـس  ضارما  مهب  تناک  نوریثک  موق  جلوع  دـق  داوملا و  بابـصنا  تالزنلا و  نع  ثدـحت  یتلا  ضارمالا 
لادـتعالا و نع  ۀـجراخ  مهیف  تناک  یتلا  قالخالا  یف  تاکرحلا  کـلت  حالـصاب  ضارمـالا  کـلت  نم  [ 210] اوجلوعف مهـسفنا  یف  تناک 

. اهمیوقت
مل دعب  ءالؤه  ناف  ۀطرفملا  تاکرحلا  نم  ۀکرح  مهـسفنا  یف  ثدحت  الئل  دـقفت  ةدـیدش و  ۀـیانع  یلا  نوجاتحی  دـقف  راغـصلا  لافطالا  امأف 
انیلع بجی  دقف  ۀبرطضملا  تاکرحلا  حایـصلا و  ءاکبلاب و  يذالا  نم  مهلانی  ام  یلع  نولدی  امنا  مالکلا و  لامعتـسا  یلا  اوغلبی  مل  اومهفی و 

مهـسوفن کلذل  ریـصتف  يذؤملا  رمالاب  ملالا  دتـشی  نا  لبق  نم  مهیلا  هبرقنف  هیلا  نوجاتحی  يذلا  [ 98  ] ءیـشلا فرعن  نیذلا  نحن  نوکن  نا 
. مهنادبا عم  ۀکرحلا  یف  يوقلا  بارطضالا  یلا 

لوبلا و زاربلا و  یلا  مهتجاح  ببـسب  اما  جراخ و  نم  مهیذؤی  ءیـش  ببـسب  اـما  نوسحی  نوبرطـضی و  نوکبی و  اـمنا  لاـفطالا  نا  کـلذ  و 
یتح ال مهیلع  رحلا  طارفال  جـیورتلا  یلا  مهتجاحل  وا  دربلاب  مهیذات  ببـسب  ءفدـلا  یلا  مهتجاحل  کـلذ  ناـک  اـمبر  بارـشلا و  ماـعطلا و 

نیلجرلا نیدیلا و  کیرحت  بلقتلا و  یلا  ۀجاحلا  دنع  ۀصاخ  ریسیلاب و  سیل  يذا  يذؤت  اضیا  راثدلا  ةرثک  نا  اومتحی و 
218 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

جاتحن يذلا  ناویح و  لک  یف  ذؤم  ءیش  لک  یف  طارفالا  نا  کلذ  ریسیلاب و  سیل  يذا  يذؤی  دق  الیوط  انامز  نوکـسلا  ناف  اضیا  کلذکف 
. فاضملا باب  نم  وه  امنا  لادتعالا  دصقلا و  نکل  سانلا  عیمج  دنع  دحاوب  کلذ  سیل  لاح و  لک  یف  لادتعالا  دصقلا و  وه  امنا  هیلا 

لک یف  مهنم  هیلدیل  مهل  مئالملا  مهدنع و  لدتعملا  رمالاب  اقذاح  نوکی  نا  مهتیبرت  نایبصلا و  یف  ۀحصلا  ریبدت  میقملا  یلع  بجی  کلذلف 
. ۀکرحلا یف  لادتعالا  نع  مهسوفن  مهنادبا و  لوزتف  مهیذأت  دیزتی  نا  لبق  لاح 

ناکملا یلع  یبصلا  نم  یندـی  ناـب  هحالـص  سمتلی  نا  هل  یغبنی  دـقف  دـیزتی  یتح  يذؤملا  رمـالا  لاوحـالا  نم  لاـح  یف  هیلع  تبهذ  اذاـف 
نم يذلا  نیحلتلا  نیدعاسلا و  یلع  هکیرحت  کلذ  دنع  لمعتسی  یلوالا و  قیرط  یلع  هل  كرحملا  رمالا  هنع  لیزی  وا  هقوشتی  يذلا  ءیـشلا 
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. هنلمعتسی نا  نضاوحلا  نم  قاذحلا  ةداع 
ارارم اهلواز  نایبصلا و  ۀـیبرت  یناع  دـق  سدـحلا  ةدوج  نهذـلا و  ۀـفاطل  نم  وه  ام  عم  نایبصلا  ریبدـتل  یلوتملا  نوکی  نأ  بجی  کلذـک  و 

ۀحار و یف  کلذ  عم  نوکرتی  مث  ۀعبارلا  ۀـثلاثلا و  ۀنـسلا  یبصلا  غلبی  نا  یلا  نایبصلا  رما  یف  لمعتـست  نا  یغبنی  اهلک  ءایـشالا  هذـهف  ۀـمئاد 
[. 211] نسلا نم  لوالا  عوبسالا  ءاضقنا  وه  ۀعباسلا و  ۀنسلا  مامت  یلا  ۀقفاوملا  ةدومحملا  ۀیذغالاب  نوذغی  ۀضایرلا و  نولمعتسی  رورس و 

219 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

عبرا مامت  یلا  نینـس  عبـس  ءاضقنا  ذـئموی  وه  یبصلا و  نس  نم  یناثلا  عوبـسالا  بسحب  نایبصلا  ریبدـت  یف  نوعبرالا - عباسلا و  بابلا 
: ۀنس [ 212] ةرشع

لوالا عوبـسالا  ءاضقنا  نیح  یلا  مهدالو  انه  مهتحـص  ظفح  نایبصلا و  لافطالا و  ریبدت  یف  هیلع  رمالا  يرجی  نا  بجی  ام  ترکذ  دـق  ذا  و 
. لوقنف ۀنس  رشع  ۀعبرا  وه  يذلا  یناثلا  عوبسالا  ءاضقنا  ذنم  هیلع  رمالا  يرجی  نا  یغبنی  يذلا  ریبدتلا  فصن  نا  بجی  دقف  مهینس  نم 

یلا لقتنی  لازی  دلوت ال  ذـنم  وهف  ناویح  لک  ناک  نا  ۀـبوطرلا  یف  هفلاخی  ناک  نا  ةرارحلا و  یف  مدـقتملا  عوبـسالا  اذـه  یف  نایبصلا  جازم 
نکل ناسنالا  رئاس  یف  ةدوربلا  یلا  لقنتلا  یف  هلاح  هذـه  نم  هلاح  تسیل  هلبق و  ناک  امم  فخا  تقو  لک  یف  ریـصی  اـمئاد و  ـالاقتنا  سبیلا 

ریبدـتلا یبصلا  مزلی  نا  بجواف  ةدـحاو  لاحب  ۀـهیبش  لاـح  یلع  بابـشلا  نس  یهاـنت  یلا  لازت  ـال  [ 99  ] سونیلاج لاق  اـمک  اـهلک  ةرارحلا 
اهیف و ال فارـسا  ۀـضایر ال  موی  لک  یف  ضاتری  نا  الیلق و  نسلا  کلت  یف  هب  لـیمت  ۀنـس و  ةرـشع  عبرا  هیلع  یتأـت  نا  یلا  هرکذ  مدـقتملا 

يذلا یبصلا  ناف  درابلا  ءاملاب  ةرارحلا ال  لدتعملا  راحلا  ءاملاب  کلذ  دعب  محتسب  نا  هومن و  هئوشنک و  کلذ  و  [ 213] فرعی یکل ال  فنع 
هل و اقفاوم  هؤاذغ  نوکی  نهدلا و  خرملا و  لمعتـسی  نا  يذا و  ریغ  نم  درابلا و  ءاملاب  مامحتـسالا  یلع  يوقی  سیل  ۀـصاخ  نسلا  هذـه  یف 

اهنا امیس  میلاعتلا  ملعی  لاعفالا و  قالخالا و  یف  ةراهطلا  دوعی  نا  ۀیضرملا و  قالخالا  یلع  ۀصاخ  نسلا  هذه  یف  اضیا  هسفن  موقی  نا  یغبنی 
لامج نأف  لامجلا  هسفن  بسکت  اهنا  ۀصاخ 

220 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. نسلا [ 214] هذه ولتی  يذلا  نسلا  یف  هندب  یف  هلامعتسا  یلا  جاتحی  امیف  كردلا  میظع  داز  ادج و  ۀیوق  هل  ةدع  اهدایق  ۀمالس  هسفن و 

کلذ مهب و  سنأتـسی  نکاس  ملعم  یلا  نایبصلا  عفدیلف  ۀـعباسلا  ۀـسداسلا و  ۀنـسلا  یف  ناک  اذاف  سلوف  لاق  کلذ و  یف  سلوف  هلاق  ام  رکذ 
ۀقفاوملا عفنلا  ۀمیظعلا  ءایـشالا  نم  سفنلا  ۀحار  و  [ 215] رورـس عم  مهل  ۀحار  نایبصلل  همیلعت  ناک  نیملعملا  نم  هلاح  هذـه  تناک  نم  نال 

ۀـسدنهلا و یملعم  وحنلا و  یملعم  یلا  تقولا  کلذ  یف  عفدـنی  نا  یغبنیف  ۀنـس  ةرـشع  اتنثا  یبصلا  یلع  تتا  اذاـف  ندـبلل  لاـحلا  نسح  یف 
. ۀیرارطضا ۀضایر  هندب  هسفن و  ضوری  باسحلا و 

: یبصلا نس  نم  ثلاثلا  عوبسالا  بسحب  نایبصلا  ریبدت  یف  نوعبرالا - نماثلا و  بابلا 

غلبت نا  یبصلا  یف  كدصق  ناک  ناف  یناثلا  عوبسالا  دعب  نم  امأف  ۀنس  نیرشع  يدحا و  مامت  یلا  ۀنس و  [ 216] ةرشع عبرا  ءاضقنا  ذنم  وه  و 
کتیانع نأف  ءاضعالا  ةدش  ةوق و  یلا  جاتحی  ام  ضعبل  اعناص  وا  ایدـنج  نوکی  نا  هیف  كریدـقت  نال  ندـبلا  بصخ  نم  يوصقلا  ۀـیاغلا  هب 

ۀـصاخ هیف  بجت  یتلا  نسلا  یه  نسلا  هذه  نأف  ةرـصقم  ذـئنیح  نوکت  مکحلا  نم  ۀـمکح  وا  مولعلا  نم  ملع  یلا  هدوقت  یتلا  هسفن  لئاضفب 
احیحـص و هندـب  نوکی  يوقت و  هؤاضعا و  دتـشت  نا  اهیف  كدـصق  امنا  لقا و  یبصلا  ندـب  رمأب  کتیانع  تناک  نا  قالخالا و  رما  ءاـفیتسا 

جاتحی وه  ام  سیل  یبصلا  اذه  یف  ریبدـتلا  نم  هیلا  جاتحت  يذـلا  ناف  ۀـقطانلا  سفنلا  نییزت  هسفن و  لامج  یلع  کصرح  کتیانع و  تناک 
. هلبق رکذ  يذلا  کلذ  یف  هیلا 

221 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
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اهضعب یف  امم  لاط  ادحاو  ادحاو  اهریدقت  انمر  نا  یتلا  تاعانصلا  عیمجب  فرصتلا  فانصا  نم  سانلا  فرـصتی  ام  رخا  عاونا  اضیا  انهاه  و 
ریبدتل یلوتملا  یلع  بجی  دـقف  اهیف  ۀـضایر  اهـضعب ال  اهل و  ۀـهباشملا  عئانـصلا  لامعالا و  رئاس  نم  اهریغ  ةراجتلا و  ۀـحالفلاک و  هتـضایر 

و [ 100  ] هل داری  ام  هفرـصت و  یف  ۀلاح  یلا  لوؤی  امم  هیف  هریدقت  نم  نوکی  ام  بسحب  ءالؤه  نم  دحاو  لک  ریبدت  یف  لمعتـسی  نا  نایبصلا 
[. 217] انیبم اددجم  ۀحصلا  ریبدت  بتک  یف  رکذ  امم  هتحصل  هظفح  هریبدت و  نم  هدصقی  ام  عم  کلسملا  کلذ  هریبدت  یف  کلسی  نا 

نا حلـصالا  ۀنـس و  نورـشع  يدحا و  هیلع  یتأی  نا  یلا  ۀنـس  ةرـشع  عبرا  یبصلا  یلع  یتأت  ذنم  سلوف و  لاق  کلذ  یف  سلوف  هلاق  ام  رکذ 
اـضیا هندـب  ضوری  نا  یغبنی  بادالا و  نم  ةریثک  رخا  فانـصاب  ضاـتری  ۀفـسالفلا و  مـالک  عمـسی  همیلعتل و  مولعلا  یف  بردـتی  جرختی و 

. بارشلا برش  نم  نسلا  اذهب  ناک  نم  للقی  نا  یغبنی  عامجلا و  یلا  ۀکرحلا  نم  کلذ  هعنم  هندب و  هسفن و  بعت  اذاف  فخت  یتلا  ءایشالاب 
لک ةاوادم  نایبصلا و  لافطالاب و  ۀثداحلا  عاجوالا  ضارمالا و  یف  ۀثلاثلا  ۀلاقملا  اهولتت  لافطالا  یلابحلا و  ریبدـت  نم  ۀـیناثلا  ۀـلاقملا  تمت 

. لج زع و  هّللا  ءاش  نا  اهنم  دحاو 
223 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

اهنم دحاو  لک  ةاوادم  نایبصلا و  لافطالاب و  ۀثداحلا  عاجوالا  ضارمالا و  یف  ۀثلاثلا  ۀلاقملا 

ةراشا

. اباب نیتس  دحاو و  یلع  لمتشت  ۀلاقملا  هذه  بیبطلا و  يدلبلا  ییحی  نب  دمحا  ۀعنص 
225 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

: لافطالا نایبصلا و  نسب  ثودحلا  ۀصاخلا  ضارمالا  نم  سلوف  سفور و  طارقبا و  هرکذ  ام  دیدعت  یف  لوالا - بابلا 

ۀلاقملا یف  نانـسالا  نم  دحاو  لکب  صتخت  یتلا  ضارمالا  رکذ  طارقبا  نا  بیبطلا  يدلبلا  ییحی  نب  دمحم  نب  دمحا  لاق  رثکالا  رمالا  یلع 
کلذب انملعأف  انـس  انـس  اهدع  ۀخوخیـشلا و  نس  لهکتلا و  نس  بابـشلا و  نسب  اهنم  هثودح  صتخی  ام  رکذ  دق  لوصفلا  باتک  نم  ۀـثلاثلا 

هذه ضرعتف  نانسالا  یف  اماف  اهـصخت  اضارما  ۀیوهالا  نادلبلا و  ۀجزمالا و  نم  دحاو  لکل  نا  امک  هصتخت  اضارما  نانـسالا  نم  دحاو  لکل 
. ضارمالا

یبصلا يوق  اذاف  نینذالا  ۀبوطر  ةرسلا و  مرو  غرفتلا و  رهسلا و  لاعـسلا و  ءیقلا و  عالقلا و  مهل  ضرعیف  نودلوی  نیح  راغـصلا  لافطالا  اما 
نملف نایبصلا  نم  لبعلل  باینالا و  هل  تتبن  اذا  امیس  فالتخا و ال  جنشت و  تایمح و  ۀثللا و  یف  ضیضم  هل  ضرع  نانـسالا  هل  تبنت  نا  نم 

دودـلا و و  تایحلا - اصحلا و  ربدـلا و  افقلا و  ةزرخ  لوخد  قلحلا و  مرو  هل  ضرع  نسلا  هذـه  یبصلا  زواجت  اذاف  ـالقتعم  هنطب  مهنم  ناـک 
هذه نم  ریثک  هل  ضرعیف  ۀناعلا  یف  رعشلا  هل  تبنی  نا  نم  برق  نسلا و  هذه  زواجت  نم  اماف  تاحارجلا . رئاس  ریزانخلا و  ۀقلعتملا و  لیلاوتلا 
ۀعبس هضعب  یف  اموی و  نیعبرا  یف  نارحبلا  هضعب  یف  یتأی  ضارمالا  نم  نایبصلل  ضرعی  ام  رثکا  فاعر و  الوط و  دیزا  تایمح  ضارمالا و 

نم نهنم  يرجی  ام  تقو  یف  ثانالا  یف  تابنالا و  تقو  یف  لحنی  الف  ضارمالا  نم  یقبی  ام  اماف  ۀناعلا  یف  رعـشلا  تابن  اوفراش  اذا  رهـشا و 
. لوطتت نا  اهنأش  نمم  ثمطلا 

(. دحا  ) لصالا یف  - 1
226 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ۀـلقتعم و مهنوطب  تناک  ةداح و  مهتایمح  تناک  یتم  [ 101  ] جنـشتلا اهل  ضرعیف  نایبصلا  امأف  ۀفرقملا  ۀمدقم  باتک  نم  ۀـثلاثلا  یف  لاق  و 
ءایـشالا هذه  نوکت  ام  لهـسا  ةدومکلا و  یلا  وا  ةرمحلا  یلا  وا  ةرـضخلا  یلا  ریـصتف  مهناولا  لوحت  نوکبی و  نوعزفتی و  نورهـسی و  اوناک 
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مهل ضرعی  مهنإف ال  لاجرلا  ءالؤه و  نم  ربکا  مه  نیذلا  نایبصلا  اما  و  نینـس . عبـس  یلا  اوهتنی  نا  یلا  رغـصلا و  ۀـیاغ  یف  نیذـللا  نایبصلل 
. ماسربلا یف  ثدحت  یتلا  لئالدلا  لثم  ةءادرلا  ۀیاغ  ةوقلا و  ۀیاغ  یف  وه  ام  ءیش  لئالدلا  نم  مهیلع  ثدحی  مل  یتم  مهتایمح  یف  جنشت 

. کلذ یف  سفور  هلاق  ام  رکذ 
هبش ۀهلب و  دیدش و  عجو  کلذ  نم  مهل  ضرع  امبر  مهرـضی و  امم  تایمحلا  یف  نایبصلا  جازمب  نا  لافطالا  ۀیبرت  هباتک  یف  سفور  لاق  و 

نبللا و ةءادر  نم  ضرعت  حورق  یبصلا  دلج  یف  ضرعی  دـق  لاق و  بارـشلا و  ماعطلا و  نم  عبـشلا  دـعب  یبصلل  کلذ  ضرع  امبر  نونجلا و 
ول دـسجلا  نطاب  یف  تناک  ۀـمیظع  ءاودا  کلذـب  نایبصلا  نادـبا  نم  هما  محر  یف  ۀـنونیک  نم  کلذ  همزل  امبر  مهدـعم و  مضه  ثبخ  نم 
هیف یلغا  دـق  يذـلا  ءاملاب  میمحلاب  جـلاعی  مث  یفطنی  یتح  ةارادـملا  نسحأب  يرادـت  نکل  هورکم و  کلذ  نم  هبیـصی  نا  هیلع  فیخ  تیقب 

جلاعی نا  یغبنی  جادیفـساب و  جلاعم  مهرمب  یلطی  درو و  نهدب  نهدـی  درولا و  نهد  وا  درو  یکطـصملا و  ةرجـش  نابـضق  سا و  نم  ءیش 
ففحیل نورطن  نم  ءیش  هیف  لخدا  يذلا  ءاملاب  محی  مث  هانرکذ  امم  ءیـش  هطلاخی  مل  يذلا  راحلا  ءاملاب  میمحلا  ةرثکب  جالعلا  ءادتبا  دنع 

هنم و ألمت  بارشلا و ال  ماعطلا و  نم  احلاص  عضرملا  ماعط  نوکی  نا  یغبنی  و  یبصلا . دلج  یف  رهظت  یتلا  حورقلا  یلع  اذهف  ۀبوطرلا  کلت 
نا عضرملل  یغبنی  لاق و  مث  ناتفلاخم  ناتلـصخلا  ناتاهف  نبللا  رمی  ماعطلا  ۀلق  ةدعملا و  دسفی  عبـشلا  نا  لجا  نم  هیلا  جاتحی  ام  ذخا  عدت  ال 

[218] ناکمال نانسالا  تابنل  ۀلوهسب  فطلتت 
227 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

تقولا کلذ  یف  قارملا  ةرثک  نینیعلا و  خسو  ماعطلا و  بانتجا  رهسلا و  فالتخالا و  ءیفلا و  ۀثللا و  مرو  یمحلا و  عزفتلا و  نم  ضرعی  ام 
دعب زازک  مهل  ضرع  نا  الجاع  کلهی  نانـسالا و  تابن  دتـشی  نامـسلا  ناـیبصلا  نم  ناـک  نم  یمحلا و  دـعب  ضرع  اذاـف  هورکم  زازکلا  و 

. یمحلا
نایبصلل ضرعی  دـق  فالتخالا و  ءیقلا و  جـجهی  ۀـثللا و  یف  احورق  كرحی  ایذؤم  [ 219] افیـص نوکی  نا  قفتا  اذا  نانـسالا  تابن  نا  لاق  و 
قارتحالا نم  یبصلا  يذخفل  ضرعی  ام  رکذ  مث  یک  رثا  هنأک  دوسا  اهضعب  رمحا و  اهضعب  ضیبا و  مهـضعب  نول  مههاوفا  نم  جرخت  حورق 

. ناذالا ۀبوطر  و 
نع تلقتنا  تضرم و  اهنبل و  دسف  ۀئیدر  ۀیذغأب  ۀـیادلا  تذـتغا  اذا  نایبصلا  ریبدـت  یف  هباتک  یف  سلوف  لاق  هباتک و  یف  سلوف  هلاق  ام  رکذ 
مث [ 102  ] مهنوطب تبـستحا  اذا  ۀتکـسلا  کلذ  رثکا  نایبصلا  بیـصیف  لاق  مث  اماقـس  هثروأف  اهنبل  داـسفب  یبصلا  تذـغ  دومحملا و  جازملا 
اهنم لیـست  مهناذا و  یف  ۀکح  مهبیـصی  کلذ و  رثکا  رمحی  راثالا و  رفحلا و  ۀثللا و  مرو  کلذ  دنع  ضرعی  دـق  لاقف و  نانـسالا  تابن  رکذ 

یبصلا و نیع  یف  ضراعلا  مرولا  رکذ  مث  جنشتلا  اضیا  مهل  ضرعی  امبر  مهنوطب و  قلطتست  نینیعلا و  عجو  مهیرتعی  نایبصلا  ضعب  ۀبوطر و 
اهلاقتعا نطبلا و  قالطتسا  لاعسلا و  ساطعلا و  قالسلا و  یمحلا و  عرقتلا و  غامدلا و  مرو  ناذالا و  یف  ۀضراعلا  حورقلا  مرولا و  ضایبلا و 

جمـس مهـسوؤر و  یف  نوکت  یتلا  حورقلا  ناـیبصلل و  ضرعی  يذـلا  رثـبلا  تاـجارخلا و  یبـصلا و  ءاـعما  یف  ثدـحت  دودـلا و  بورـض  و 
. هترس جورخ  یبصلا و  ةدعقم  جورخ  نیذخفلا و 

امءاف رمالا  رثکا  یف  نایبصلا  لافطالاب و  ثدحت  یتلا  ضارمالا  نم  نیمدقتملا  ءابطالا  ۀفـسالفلا و  لضافا  نم  هریغ  طارقبا و  هرکذ  ام  اذهف 
تامالعلا هفانصا و  هبابسا و  رکذن  کلذ و  نم  هورکذ  ام  یلا  هفیضن  هعـضاوم و  نم  هفطلتن  هعبتنـسف و  هورکذی  مل  امم  ثدحی  ضرعی و  ام 

امم ائیش  كرتن  اهنم و ال  ۀلادلا 
228 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

یلع کلذ  نم  هرکذـن  ام  لعجن  هل و  هب و  اـنءاف  [ 220] انل یلاعت  هللا  قیفوت  بسح  انتقاط و  اندـهجب و  هانرکذ  الا  ناـیبصلاب  هثودـح  صتخی 
ندـبلا ءاضعا  رخآ  یلا  غلبی  نا  یلا  نطبلا  ردـصلا و  قنعلا و  یف  مث  هجولا  یف  مث  سأرلا  یف  کلذ  ضرعی  ام  أدـبی  نا  وه  ماظن و  بیترت و 

[. 221] ةوقلا هب  یلاعت و  هّللا  ءاش  نإ 
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: کلذ جالع  ۀفعسلاب و  فرعت  نایبصلا و  سوؤر  یف  ضرعت  یتلا  حورقلا  یف  یناثلا - بابلا 

برقلا نیح  یلا  باینالا  تابن  نس  زواجت  نمیف  نوکی  اهثودـح  لافطالا و  ناـیبصلا و  سوؤر  یف  ضرعت  ۀفعـسلاب  ۀـفورعملا  حورقلا  هذـه 
. ریسی دیدص  عاذل و  نفع  طلخ  اهطلاخی  ۀقیقر و  ۀلیضف  ۀبوطر  اهثودح  یف  ببسلا  رثکا و  ۀناعلا  یف  رعشلا  تابن  نم 

ارثب احورق و  ثدحت  اهتجوزل  اهظلغب و  یه  ۀقیقر و  ۀبوطر  اهنم  حـشرت  راغـص  بقث  حورقلا  یف  سأرلا  یف  رهظی  امیف  نوکی  نا  اهتامالع  و 
. بقث مرو و  کحلا  کلذ  نامدا  نم  ثدح  مایالا  تلواطت  اذاف  هکح  یلا  لیلعلا  هعم  رطضی  اعذل  ثدحت  فیطللا  اهدیدصب  و 

اهندـب و نم  ءيدرلا  لضفلا  کـلذ  جرخی  [ 222] امب الوا  عضرملا  نبل  ۀـیقنتب  ینعی  نا  یغبنیف  لافطالا  نم  عضری  نمیف  اهثودـح  ناـک  اذاـف 
اهریبدت لعجی  اریثک و  الـضف  دلوی  ام  لامعتـسا  نم  ءاذغلا و  نم  راثکالا  نم  اهعنمی  طقف و  اهنبل  جازم  اهعم  حلـصی  یتلا  ۀـیذغالاب  اهوذـغی 

حلص اذاف  لضفلل  للقملا  دربملا  فطلملا 
229 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

هلانی ام  نوکی  نا  بجی  هنا  ریغ  هلاح  حلصی  هجازم و  لدتعی  نا  بجاوف  نبللا  وه  هؤاذغ و  حلـص  اذا  لفطلا و  ءاذغ  حلـص  دقف  عضرملا  نبل 
دقف ءاوهلا  نم  هرـشابی  ام  همیمح و  هریبدـت و  تنـسحا  هرـضی  امم  هتعنم  کلذ و  تلعف  اذا  کنأف  عبـشلا  هیف  یقوتی  راثکا و  ریغ  نم  راصتقأب 

. هرضی امیف  ةدایزلا  داوم  هنع  تمسح  و  [ 103  ] هتعفن
هیلطت درولا و  نهد  لخلاب و  تئش  هذه  يأ  قحست  ایلومیقلا  ایمیلقلا و  جبسدارملا و  قرحملا و  ساحنلاب  نوکی  نا  یغبنیف  کلذ  جالع  اماف 
فیذ قحس و  صفعلا  قرتحا  اذاف  ثیدح  نمـسب  دیدح  یلقم  یف  یلقیف  بوقثم  ریغ  وه  جف و  صفع  ذخؤی  نا  کلذ  یف  برج  امم  اهب و 

هب قثوی  نمم  وه  هفصاو و  لاق  مایا  ۀثالث  دیهشلا  سأر  یف  وفصی  نا  دعب  هب  طغضیف  نمـسلا  کلذ  ذخؤی  عضوملا و  هب  یلط  فیقث و  لخب 
نورخآ اسبای و  اسآ  نیببطتملا  نم  موق  هیف  دـیزی  دـق  لاـق و  مث  ۀـصاخ  ناـیبصلل  عفاـن  وه  ۀـبرجتلاب و  نحتما  دـق  ءاودـلا  اذـه  ناـف  مهفی  و 

. حلمالا سالا  عم  نودیزی 
قحسی و ءزج  دحاو  لک  نم  ناریمام  قرحم و  زول  ۀضفلا و  ثبخ  جنسادرم و  ذخؤی  مهسوؤر  یف  نایبصلل  ۀضراعلا  حورقلل  عفان  رخا  ءاود 

. هب یلطی  درو و  نهد  فیقث و  لخب  فاذی 
نا درو و  نهد  فیقث و  لخب  لمعتسی  ۀیواستم و  ءازجا  دنوارز  ۀضفلا و  ثبخ  جنسادرم و  لیتف و  ذخؤی  ةدهـشلل  کلذ و  لثمل  رخآ  ءاود 

ایتوتلا یطیرقالا و  نیطلا  ایلومیقلا و  جادیفـسالا و  نم  ۀنیللا  ءایـشالاب  جلاعی  نا  یغبنیف  مرو  کلذ  عم  سأرلا  یف  ناک  ادیدش و  عجولا  ناک 
ضایب هعم  طلخت  درو و  نهدب  اضیبا  اعمش  فیذت  وا  هدحو  نهد  وا  درو  نهد  ءامب و  هنجعا  جادیفـسالا و  قحـسا  اهبابـسا و  کترملا و  و 

فعضا اجازم و  بطرا  انس و  رغصا  ناک  نم  راغصلا و  لافطالا  یف  اهنم  لمعتسی  ۀیودالا و  ریختت  نا  یغبنی  دق  عضوملا و  هب  یلطی  ۀضیب و 
امأف اهاوفا  يوقا  ربکا و  مهنم  ناک  نمیف  اهنیلا و  ةوق 

230 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
[. 223] هنم بیرق  نیلمکتسملا و  یف  هلمعتسی  ام  مهیف  لمعتسی  اهءارو  ام  نینس و  عبس  غلب  نمیف 

کلذ یف  سلوف  هلاق  ام  رکذ 
قیتع و خوبطمب  قحـسی  ءزج  دـحاو  لک  نم  صاصرلا  جادیفـسا  جنـسادرم و  ذـخأت  مهجالع  لافطالا و  ریبدـت  یف  هباتک  یف  سلوف  لاق  و 

قحـسا لاق و  رخآ  یلطی . نیتلا و  ءامب  ۀجاحلا  دـنع  قحـسی  صرقی و  نسلا و  ءامب  اهنجعا  ندال و  ایقاقا و  ذـخ  لاق  رخا و  سأرلا . هب  یلطت 
نم سبای  بطر و  تفز  قاوا و  عبرا  رفـصا  تیربک  قاروا و  عبرا  یلفدلا  قرو  ذخؤی  هباتک  نم  ۀثلاثلا  یف  لاق  و  اهیلع . هرذ  رانلجلا و  اضیا 

. هب خطلیف  نایبصلا  یف  امأف  ۀیافک  هیف  ام  سالا  نهد  نم  قاوا و  تس  عمش  قاوا و  ثالث  دحاو  لک 

: امهجالع ۀیدهشلا و  ۀیلسعلا و  یمسی  نایبصلا و  سوؤر  یف  ضرعت  یتلا  حورقلا  یف  ثلاثلا - بابلا 
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دلوتت يذلا  طلخلا  ربکا و  لافطالا  نایبصلا و  نم  ناک  نمیف  امهثودح  نوکی  ۀیدهشلا و  ۀیلـسعلاب و  فرعت  نایبصلل و  ضرعت  یتلا  حورقلا 
نیب امهنیب و  قرفلا  و  عسوا . رثکا و  یه  کلذک  ۀفعـسلا و  هنع  دلوتت  يذلا  طلخلا  نم  ۀیفیک  فرـشا  ۀیمک و  رثکا  حورقلا  هذه  هنع  [ 104]

ۀیلسعلا و تیمس  کلذل  لسعلاب و  هیبش  هظلغ  یف  وه  ظلغا و  رثکا و  دیدص  اهنم  يرجی  عسوا و  ۀفعسلا و  بقث  نم  ربکا  امهبقث  نا  ۀفعسلا 
. ادیدش اکح  ثدحی  عاذل  دیدصب  ۀطلتخم  ۀظیلغ  ۀبوطر  اهطلاخت  ۀقیقر  ۀبوطر  نم  اضیا  دلوتت  ۀیدهشلا و 

ۀیودالا رثکا  غلبا و  ۀلعلا  هذه  یف  ریبدـتلا  ۀـیانعلا و  نوکت  نا  یغبنی  امنا  ابیرق و  ادـحاو و  امهببـس  ناک  نا  دـحاو  ۀفعـسلا  جالع  اهجالع  و 
. هترثک اهل و  دلوملا  لضفلا  ةوق  لضف  بسح  يوقا 

231 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
نایبصلا ةاوادم  یف  انلبق  ناک  نم  هرکذ  ام  رکذنف  اهجالعب  ۀصاخلا  ۀیودالا  اماف  هترثک  اهل و  دـلوملا  لضفلا  اهجالعف  ۀـصاخلا  ۀـیودالا  امأف 

/ کلذ یف  سلوف  هلاق  ام  رکذ  کلذ  نم 
. ةریثک تارم  هب  یلطی  لخب و  قحست  ءاوس  ءازجا  زاغلا  بح  رمحا و  جنیسادرم  ذخؤی  سلوف  لاق 

مهرد عبر  دحاو  لک  نم  ینامیبش  ردـنکلا و  قاقد  نامهرد  دـحاو  لک  نم  رم  ساحنلا و  لابوت  ذـخؤی  کلذـل  نویبارـس  نبا  هفـصو  رخآ 
لخب فادت  ۀـلوخنم و  ۀقوحـسم  ۀـیودالا  هذـه  عمجت  مهرد  دـحاو  لک  نم  یبرع  غمـص  مرکلا و  سعـس  دامر  راطقلق و  لیوط و  دـنوارز 

. یلفدلا درو  هیف  خبط  دق  ءامب  لسغی  نا  دعب  عضوملا  هب  یلطی  فیقث و 
ایوق و ضرملا  ناک  نا  اهتبرـشا و  اهتیذغا و  اهریبدت و  یف  دـشا  هتعـضرمب  انرکذ  ام  عم  ۀـیانعلا  نوکت  نا  یغبنیف  اعیـضر  یبصلا  ناک  اذا  و 

یبصلا ۀلیلق و  اهتدام  ۀفیعض و  حورقلا  تناک  نا  انیب و  اعفن  کلذب  عفتنی  هنأف  همجحأف  رهشا  ۀینامث  وأ  رهـشأ  ۀعبـس  زواجت  دق  نمم  یبصلا 
. هلامعتسا میدا  اذا  هلثم  یف  یفکی  ۀفعسلا  جالعف  الفط 

: اهجالع ۀینبتلا و  یمست  یتلا  یمست  یتلا  حورقلا  یف  عبارلا - بابلا 

ةرمح و اهولعی  یه  ام  ۀبالصلا  یلا  ةریدتسم  ۀحرتقم  روثب  یه  ۀینبتلا و  یمـست  حورق  نم  تاحارج  مهنادبا  نایبصلا و  سوؤر  یف  رهظی  دق 
نمیف اهروهظ  دسجلا و  رئاس  یف  اضیا  رهظت  سأرلا و  یف  کلذ  رثکا  رهظت  یه  عجو و  اهعم  ضرعی  اهترادتسا و  اهترمحل و  ۀینبتلاب  یمست 

نم ةرارح  ۀفارح و  دشا  اهل  دـلوملا  طلخلا  کلذ و  نم  رغـصا  مهنم  ناک  نمیف  امهنم  رثکا  نیتنـسلا  براق  دـق  نایبصلا  لافطالا و  نم  ناک 
دق اعم و  لخلا  نهدلا و  جادیفسالا و  مهرم  رفولینلا و  نهد  جسفنبلا و  نهد  درولا و  نهد  اهیف  عفتنی  دق  ةدهشلا و  ۀفعـسلل و  دلوملا  طلخلا 

. درولا نهد  وا  [ 105  ] ثیدحلا قافنالا  تیزلا و  ارارم و  لوسغملا  سلکلاب  ذختملا  ضیبالا  مهرملا  اغیلب  انیب  اعفن  اهیف  عفتنی 
232 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

صلخی و هتدح و  هنع  لوزت  نا  یلا  ةرم  نیعبرا  نم  اوحن  ةریثک  تاعفد  درابلا  بذعلا  ءاملاب  لسغی  سلکلا و  ذخؤی  لوسغملا  سلکلا  ۀفص 
ءیش هیلا  فیضا  ةرارح  ةرمح و  دشا  تناک  نا  رمخلا و  لصا  نم  ءیـشب  کلذ  یلا  فیـضا  اطلغ  اسبی و  دشا  حورقلا  تناک  نأف  لمعتـسی 
هذه يرحب  يرجی  ام  ملاعلا و  یح  ءام  هلجرلا و  ۀـلقب  ءام  درولا و  لدنـصلا و  و  [ 224] سوسلا اثیماملا و  کلذ  یف  عفنی  دـق  روفاکلا و  نم 

. یلط اذا 
ءازجا رقبلا  دولج  نم  ذـختملا  ءاذـغلا  قرحملا و  ساحنلا  سیدـقلقلا و  تبـشلا و  کلذ  یف  فصو  دـق  کلذ و  یف  سلوف  هفـصو  ام  رکذ 

. درولا نهد  نم  ریسی  عم  اهب  یلطی  لخ و  عم  نیأزج  قرحملا  ساحنلا  روشق  عم  ۀیواستم 

: هتاوادم لفطلا و  غامدل  ضراعلا  مرولا  یف  سماخلا  بابلا 

یف غامدلا  نم  برتقت  یتلا  عضاوملا  یف  ضرعی  راح  مرو  وه  سانرـس و  هل  لاقی  مرو و  هغامد  یف  یبصلل  ضرعی  دـق  هباتک  یف  سلوف  لاق 
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عم ذخؤی  نا  کلذ  نم  عفنی  يذلا  هفجی و  ندبلا و  نول  رفـصی  ناروغت و  نانیعلا  خوفانلا و  روغی  نا  مرولا  اذـه  عبتی  هیـشغی و  يذـلا  ءاشغلا 
. امئاد الیدبت  لدبی  خوفایلا و  یلع  ریصی  ۀقرخ و  هب  لبت  درو و  نهد  عم  طلخی  ضیبلا و 

یلع يذلا  ءاشغلا  عرقلا و  روشق  سورقروقس و  اهل  لاقی  یتلا  ۀشیشحلا  ذخؤت  عجولا  اذه  نم  عفان  وه  خوفایلا و  یلع  ریـصی  رخا  ءاود  ۀفص 
. نهد عم  بلعثلا  بنع  هیلع  ریصی  خوفایلا و  یلع  ریصی  عمجیف و  خیطبلا 

عم نینیعلا  ۀماهلا و  نازرغ  هیف  هل  ضرعیف  هبجح  غامدـلا و  ۀـیحان  یف  مرو  یبصلا  بیـصی  هنا  مهتیبرت  لافطالا و  ریبدـت  یف  هباتک  یف  لاق  و 
قرو عم  ءاقمحلا  ۀـلقب  درولا و  نهد  ۀـماهلا  یلع  عضو  اذا  زوللا و  نهد  ضیبلا و  عم  کـلذ  نم  عفنیف  ندـبلا  سبی  نوللا و  ةرفـص  یمح و 

. ةربزکلا ءامب  هلک  ندبلا  قرغی  نا  ةربزک و 
233 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

رفـصیف قلحلا  نینیعلا و  یلا  عجولا  بذجنی  خوفایلا و  یف  مرو  نادلولا  لافطالل و  ضرعی  دق  حیـسم و  لاق  کلذ و  یف  حیـسم  هلاق  ام  رکذ 
. ةریثک ارارم  لدبی  خوفایلا و  هب  دمضی  درو و  نهدب  برضیف  ضیبلا  ذخؤی  ناب  کلذ  جلاعی  نا  یغبنیف  ندبلا  فل  دلجلا و  نول  کلذل 

: ساطعلا هل  لاقی  نایبصلل و  ضرعی  يذلا  ءادلا  یف  سداسلا  بابلا 

نوکی مرو  لبق  نم  نوکی  ساطعلا و  هل  لاقی  ءاد  لافطالل  ضرعی  دق  هنم  دـیعب  ریغ  یلع  خوفایلا و  مرو  رکذ  نا  دـعب  هباتک  یف  حیـسم  لاق 
ۀئفطملا ماروالل  ۀـللحملا  ءایـشالاب  کلذ  جالع  بلاـص و  یمح  لـفطلا  ذـخأت  کلذـل و  نینیعلا  روغتت  هتاـقبط  و  [ 225] لافطالا غاـمد  یف 

یلع عضوتف  بطرلا  عرقلا  روشق  ذـخؤت  وا  زوللا  نهد  ةربزکلا و  ءاـم  ةراـصعب  هلک  ندـبلا  خرمی  غامدـلا و  یف  [ 106  ] ثدحی يذلا  بیهلل 
لوق ام  يردا  ام  هللا و  نذاب  أربی  ارارم  کلذ  لعفی  نهدب  ابورـضم  ضیبلا  حمب  ۀماهلا  هب  یلطت  درو و  نهد  عم  ءاقمحلا  ۀلقبلا  قرو  هتماه و 

هل حیسم  رارقا  کلذ  یف  یککشت  ةاوادملا و  یف  ضارعالا و  یف  هباشتلا  نم  هیف  امل  هلبق  هرکذ  يذلا  وه  ضرملا  اذه  [ 226  ).....(] اذه یف 
مل لوالا  کلذ  لعل  لوقا  مث  ساطعلا  هل  لاقی  ءاد  هناب  هایا  هصیصخت  هنم و  برق  یلع  مدقتملا و  [ 227] مالکلا نم  هایا  هزارفا  درفم و  بابب 

لالعالا هذه  لثم  یف  کلذب و  هسفن  وه  حول  دق  رکذـت و  نا  یغبنی  اموی  اذـه  یف  نا  يرمعل  هسفن و  غامدـلا  یف  یـشغملا  ءاشغلا  یف  نکی 
مهفلا و لضفلا و  نم  ناک  ذا  هیلع  لجرلا  رق  ام  یلع  کلذل  هرقن  نا  بجیف  بیرق  اذه  یف  رمالا  ةاوادملا و  ضارعالا و  اهیف  هبـشت  نا  رکنی 

يذلا ناف  نیهباشتم  اناک  نا  نیضرملا و  نیذه  نا  لوقا  ینا  ریغ  هنم  رکنی  هنع و ال  عفدی  ام ال  یلع  ۀفرعملا  ةدوج 
234 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

نوکی نا  بجی  کلذک  غامدلل و  یـشغملا  باجحلا  یف  هنم  نوکی  امم  اضارعا  يوقا  ارطخ و  دشا  مظعا و  هسفن  غامدـلا  یف  اهنم  ثدـحی 
. دکوا ریبدتلا  يوقا و  ۀیودالا  دشا و  غامدلا  رما  ریبدتلاب و  هیف  هب  ۀیانعلا  رثکا و  ضیرملا  یلع  هیف  فوخلا 

: هتاوادم نایبصلل و  ضراعلا  رهسلا  یف  عباسلا  بابلا 

ةداع نم  رهسلا  ام  سونیلاج و  لاق  باینالا و  نانـسالا و  تابن  ةدالولا و  نیب  امیف  لافطالل  ضرعت  یتلا  ضارمالا  یف  رهـسلا  رکذ  طارقبا  نا 
یعیبطلا رمالا  نال  مهل  ضرع  یتم  ضرم  نسلا  هذه  باحـصال  رهـسلا  دعب  هذه  نوکی  نا  الا  نومانی  الا  مهتاقوا  رثکا  یف  مه  ام  لافطالا و 

. مونلا ةرثک  ۀصاخ  وه  مهل 
یف ببـسلا  اماف  مدـقت  امیف  هلوق  نم  کلذ  انیب  دـق  امک  نایبصلل  ضرعی  رهـسلا  نا  ۀـفرعملا  ۀـمدقت  باتک  نم  ۀـثلاثلا  یف  طارقبا  لاق  دـق  و 
مهب نوکی  عجو  وا  اهیلا  یقارتی  جراخ  راخبل  وا  مهتغمدا  یف  ضرعت  ةرارحل  اما  نوکی  نا  ولخی  کـلذ ال  ناـف  لاـفطالا  یف  رهـسلا  ثودـح 

. ریغ مهیذؤیف ال 
ضرعی رومالا و ال  نم  رمال  رهسلل  رایتخالا  مهل  عقی  نمم  مه  سیل  بطر و  اضیا  وه  نبللا و  مهؤاذغ  ابطر و  لافطالا  جازم  ناک  اذا  کلذ 
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رهسلا ثدحی  انرکذ  یتلا  بابـسالا  هذه  نم  ببـس  يال  رظنی  نا  بجیف  کلذک  کلذ  ناک  اذاف  مهرهـسی  حرف  وا  مه  وا  مغ  وا  فوخ  مهل 
. نایبصلا لافطالل و 

نوکت نا  مهتاعضرم  رمأیف  اهبطری  اهدربی و  اهنم و  نوعضری  یتلا  مهنابلا  حلصت  نا  یغبنیف  مهـسوؤرل  ضرع  راح  راخبل  وا  ةرارحل  ناک  ناف 
و [ 107  ] ولحلا نامرلا  یلقابلا و  خانافـسالا و  فطقلا و  ءاقمحلا  ۀلقب  رایخلا و  ءاثقلا و  عرقلا و  ابدـنهلا و  سخلاک و  ۀـبطر  ةدراب  مهتیذـغا 

خارف جاردلا و  جیرارفلا و  زملا و 
235 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

نییلتلا و ضعب  ۀـعیبطلا  نیلی  امب  نوربدـی  کلذ و  سناج  ام  مرـصحلا و  ضماحلا و  نامرلا و  ءاـمب  ۀـلومعم  اـهفارطا  ناـفرخلا و  لـجعلا و 
. اهنم ۀیوا  رفصلا  لوضفلا  جرخی 

بیبزلا و ءام  درولا و  بارش  صاجالا و  بارش  صاجالا و  يدنهلا و  رمتلا  ءامک  ۀیذغالا  يرجم  يرجی  امم  نوکت  نا  ۀیودالا  یف  دمتعی  و 
نم ءیش  ریعشلا  عم  خبط  نا  شاخشخلا و  بارش  عم  ریعشلا  ءام  نوقسی  ۀلوهس و  قفرب و  مهنادبا  نع  ءارفـصلا  جرخی  امم  اهارجم  يرج  ام 

ةدرابلا ۀـبیطلا  حـئاورلا  لـفطلا  نم  یندـی  بیطرتلا و  دـیربتلا و  وحن  مهریبدـت  یف  مهمزلی  اـم  مونلا و  بـالتجا  یف  اـعفان  ناـک  شاخـشخلا 
کلذ و قشنی  رفولینلا و  نهد  جسفنبلا و  نهد  درولا و  نهدب  هسأر  نهدی  روفاکلا و  درواملا و  یناحیرلا و  رفولینلا و  درولا و  جـسفنبلاک و 

جنوبابلا ردولا و  شاخشخلا و  روشق  رفولینلا و  شاخشخلا و  قرو  جسفنبلا و  رهز  هیف  خوبطملا  هدحو و  رتافلا  ءاملاب  نومحی  هنم و  طغـضی 
. اطرفم رهسلا  ناک  هیلا و  جیتحا  نا  کلذ  سناج  ام  ۀلجرلا و  ۀلقبلا  رزب  سخلا و  رزب  و 

زوللا و عم  قوقدملا  شاخشخلا  نم  معطی  شاخشخلا و  بارش  نم  یبصلا  یقسی  ةدربملا و  ناهدالاب  هدعب  مامحلا و  لوخد  دنع  اوخرمیل  و 
. هتعضرم نبلب  فاضملا  رکسلا 

نا هنع و  لازیل  وه  ام  رظنی  ملالا و  فرعی  هرما و  نم  کلذ  دـقفتی  نا  یغبنیف  هیذؤی  رمال  وا  هدـجی  ملأل  وه  اـمنا  لـفطلاب  رهـسلا  ناـک  نا  و 
. عضوملا اذه  یف  لاقی  نا  بجی  امیف  ناک  اذه  الهسم و  افایش  لمح  القتعم  لفطلا  عبط  ناک 

: هتاوادم لافطالا و  نایبصلل و  ضرعی  يذلا  عزقتلا  یف  نماثلا - بابلا 

امنا کلذ  سونیلاج و  لاـق  مهنانـسا و  تاـبن  مهتدـالو و  نیب  اـمیف  ناـیبصلا  لاـفطالل و  ضرعت  یتلا  ضارمـالا  یف  عزفتلا  رکذ  طارقبا  نا 
مونلا یف  مهل  ضرعی 

236 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
یف هتدجوف  اذـه  تدـقفت  دـقف  هتدـعم  یف  ماعطلا  دـسف  من  عبطلاب  ۀـساسح  وا  ۀفیعـض  مهنم  ةدـعملا  تناک  اذا  [ 228 (] مهنم مهیلا   ) ۀـصاخ
اسح اهعضاوم  رثکا  اهنم  عضوملا  اذه  ناف  ةدعملا  یف  ۀصاخ  اهعذلی و  اهلقنی و  لئاهلا  لیختلا  مهل  ضرعی  مل  لفطلا  نع  الضف  لمکتـسملا 

ناسللا لصا  مهنم  سبکی  ناب  نایبصلا  ایقی  نا  الوا  بجیف  کلذـک  کلذ  ناـک  اذا  عزفتلا و  ثودـح  ببـس  یف  سونیلاـج  هرکذ  اـم  اذـهف 
نبللا نم  هنوعـضری  ام  للقی  رتافلا و  وا  راحلا  مامحلا  یف  کلذ  دعب  اومحی  دسافلا و  ظیلغلا  يرملا  لضفلا  نم  مهدـعم  نع  يرجیل  عبـصاب 

. داسف وا  لقث  هترثک  نم  ثدحی  الئل 
دیلوت یف  ادومحم  ۀبرشالا  ۀیذغالا و  نم  هلمعتـست  ام  نوکی  نا  بجی  اهتبرـشا و  اهتیذغا و  یف  هب  ربدی  امب  عضرملا  نبل  حلـصی  نا  یغبنی  و 

امالحا و [ 108  ] ثدـحی ام  لک  لدرخلا و  طرقلا و  ریبجرجلا و  موثلا و  لصبلا و  لکا  نم  عنمی  ظـلغلا و  نم  ءیـش  هیف  سیل  الدـتعم  نبللا 
. اظیلغ اراخب 

دق يذلا  نهدلا  سآلا و  نهدبف  مهدعم  اما  رفولینلا و  نهد  درولا و  نهدـبف  مهـسوؤر  امأ  مهـسوؤر  نایبصلا و  دـعم  يوقت  نا  بجی  دـق  و 
ناهدالا و هذـه  لاثماب  موی  لک  یف  مهخارم  مهمیمح و  مادـی  جراـخ و  نم  اـهیلع  حـسمی  راـنلجلا  نارفعزلا و  درولا و  لبنـسلا و  هیف  خـبط 
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دعب مهدعم و  ءاقن  دعب  مهعاضر  نوکی  نا  بجی  کلذک  مدقتملا و  ءاذغلا  لوضف  نم  مهدعم  ولخ  دـعب  خارملا  میمحلا و  نوکی  نا  یغبنی 
هایا اوقـسی  يرکـسلا و  نیبجنلجلا  نم  ءیـش  ندبلا  یف  مهل  سرمی  نا  دب  الف  سماخلا  عبارلا و  رهـشلا  زواجت  دق  نمم  اوناک  نا  مهمیمح و 

. هیرطع ةرارح و  نم  ۀیضرا  درولا و  یف  دوجوملا  ۀضبقب  ةدعملا  ۀیوقت  هتوالحب و  ءالجلا  نم  هیف  امل  مهل  عفان  هناف 
یبصلل ضرعا  اذا  سلوف  لاق  کلذ  یف  سلوف  لاق  ام  رکذ 

237 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. هنع نکسی  هناف  بایثلاب  هطغ  همدق و  هتماه و  یلع  هلطاف  بصقلا  فوج  ذخف  عزفلا 

ۀیصاخب عزفتلا  نم  عفنی  هنا  نویبارس  نب  انحوی  حالصا  ۀیناثلا  ۀمـسقلا  روباس  نیذابارقا  نم  فصو  ام  عزفلا و  نم  ۀیـصاخب  عفنی  ام  رکذ  یف 
. عزفتلا نم  هتعفن  اهنم  یقسا  اذا  بنرإلا  ۀحفنا  هدلج و  هناسل و  کلذک  عزفی و  مل  لفطلا  یلع  تقلع  تففج و  اذا  ینمیلا  بئذلا  نیع  نا 

راجحالا باتک  یف  سطسرفواث  کلذ  نم  مهأربا  نوظقیتسی  مهمون و  یف  نوعزفی  نیذلا  نایبصلا  یلع  روقنقـسالا  قلع  اذا  صاوخلا  نم  و 
. ۀبیجع ۀیؤر  هبحاص  يأر  سأرلا  تحت  عضو  نا  عزفتلا و  نم  عفن  سمحلا  سبل  اذا 

اوعزفی و نا  عنم  نایبصلا  یلع  قلع  اذا  رامحلا  دلج  لاق  اوکبی و  مل  وا  اوعزفی  مل  نایبصلا  یلع  نیفلدلا  نانـسا  قلع  نا  سقـسرومطا  لاق  و 
. کلذ یف  روباس  نیذابارقال  قفاوم  هلوق  نم  اذه  عزفتلا و  نم  هعنم  یبصلا  یلع  ینمیلا  بئذلا  نیع  قلع  نا  لاق 

: هل ۀلعافلا  هبابسا  ۀیلکلا و  هعاونا  جنشتلا و  یف  عساتلا  بابلا 

. لضعلا باصعالا و  غامدلا و  ضارما  نع  ضرعی  امم  وه  عازفتسالا و  نع  سبیلا و  نع  طلخلا و  ةرثک  ءالتمالا و  دنع  ضرعی  جنشتلا 
ناک اهئالتما  غامدلا و  نم  ۀتبانملا  بصعلا  ئدابم  ضرم  نع  هنم  ناک  ام  ۀنکسلا و  هنع  ناک  هئالتما  هسفن و  غامدلا  ضرم  نع  هنم  ناک  امف 

ۀبصعلا کلت  هکرحت  يذلا  وضعلا  کلذ  یف  ءاخرتسا  جنشت و  هنع  ثدح  اهلکال  باصعالا  هذه  ضعب  ءالتما  نع  هنم  ناک  ام  عرصلا و  هنع 
هنع ثدـح  اـعم  ۀـکرحلا  سحلا و  بصع  نم  ناـک  نا  هدـحو و  كرحملا  بصعلا  نم  ناـک  نا  نیعلا  وا  ۀفـشلاک  ءاـضعالا  نم  هریغ  نود 

. وضعلا کلذ  یف  هفعض  هترثک و  وا  ءالتمالا  ةوق  بسحب  هفعض  سحلا و  نالطب  عم  ءاخرتسالا  جنشتلا و 
238 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

هجولا و نود  امم  هئاخرتسا  ندبلا و  عیمج  یف  جنـشت  کلذ  عبت  هلـصا  و  [ 109  ] هئدـبم یف  ناک  عاخنلا و  نم  تبانلا  بصعلا  یف  ناک  ناـف 
ثدح ندبلا  نم  نیبناجلا  دحا  یلا  یتالا  بصعلا  أدبم  یف  کلذ  ناک  نا  هددحم و  هجنـشت و  ندبلا و  عیمج  ءاخرتسا  ءابطالا  هیمـست  اذـه 

جنـشت و هنع  ناک  هفلخ  یلا  وا  مادـق  یلا  یتآلا  بصعلا  یف  ناک  نا  رـسیالا و  یف  وا  نمیالا  بناجلا  یف  اـما  بناـجلا  کـلذ  یف  جـلاف  هنع 
کلذ نوکی  امک  هریغ  نود  وضعلا  یف  جنـشت  هنع  ناک  ندـبلا  نم  درفم  وضع  یلا  یتآ  بصع  یف  ناک  نا  مادـق و  وا  فلخ  نم  ءاـخرتسا 
ةداراب ۀکرحملا  ءاضعالا  ۀکرح  نوکس و  وه  دحاو و  ینعمب  زازکلا  ددمتلا و  ءاخرتسالا و  جنشتلاف و  دنزلا  وا  عبـصالا  وا  لجرلا  دیلا و  یف 

للعلا و باتک  یف  سونیلاج  هلاق  ام  اذه  غارفتسالا و  اما  ءالتمالا و  اما  کلذ  یف  ببسلا  و  هدارا . ریغب  نوکـس  ۀعیبطلا و  نع  ۀیجراخ  ۀکرح 
. ضارعالا

. هتعیبط يرجم  یلع  نوکی  ام  تقو  یف  ۀیناسفنلا  ةوقلا  هیف  هلعفت  يذلا  ءیشلا  لضعلا  بصعلا و  یف  لعفی  هناف  جنشتلا  اماف  سونیلاج  لاق 
وه جنـشتلا  یف  اضیا  هل  ضرعی  يذـلاف  حـیرلا  هیف  عقی  ام  ببـسب  لضعلا  صلقتی  رتوتی و  ام  دـنع  نوکت  امنا  ۀـیدارالا  تاکرحلا  تناک  نأف 

کلذ عیمج  یف  ببـسلا  مرولا و  ۀلزنمب  صلقتلا  رتاوتلا و  هنع  ثدـحی  ةریثک  للع  ۀـخفان و  حـیر  هیف  نوکی  نا  نکمی  دـق  هنال  هینیعب  کلذ 
ۀقرحملا تایمحلا  یف  مهل  لعافلا  ءالتمالا و  وه  ۀـیماروالا  للعلا  یف  جنـشتلل  لعافلا  غارفتـسالا و  ءالتمالا و  امه  نانأش و  طارقبا  لاق  امک 

نا کلذ  نم  اهل  ضرع  ریثک  رادقمب  تغرفتـسا  اذا  تألتما و  ذا  ۀـیبصعلا  ماسجالا  عیمج  نا  یلع  لدـی  امم  غارفتـسالا و  وه  ۀـسبایلا  ادـج 
اهراتوا و تعطقت  لحق  سبای  تیب  یف  وا  ةدودـمم  یه  بطر و  يدـن  تیب  یف  تعـضو  نا  دوعلا  یلع  ةدـتمملا  راتوالا  نا  صلقتت  رتوتت و 
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ۀیجنشتلا ۀکرحلا  نا  لبق  انلق  ببـسلا  اذهلف  اهنوعـضی  مث  اهل  مهلامعتـسا  دعب  اهراتوا  نوخری  نادیملا  یف  بارـضلا  راص  کلذک  تکتهت و 
هدحو ضرملا  نم  نوکت 

239 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. ضرملا ببسب  نوکی  امنا  اضیا  اذه  ناف  ءاخرتسالا  یف  نوکت  یتلا  ۀکرحلا  لاثم  یلع 

لمشت هتغب و  غامدلا  یلع  مجهت  ۀظیلغ  یه  ۀتکسلا و  هرما  وهف  ۀبوطرلا  نم  غامدلا  نوطب  عیمج  ءالتما  نع  نوکی  جنـشتلا  نم  برـضلا  اماف 
سح و ال ریغب  اسفنتم  ندـبلا  یقبی  تاـکرحلا و  ساوحلا و  عیمج  رکذـلا و  رکفلا و  لـیختلا و  لـقعلا و  اـهعم  لـطبی  اـهتیلکب  هتدوج  یلع 

. رخؤم قانخ  هعم  ضرعی  کلذ  رثکا  سحلا و  نع  یفخی  نا  داکی  یفخ  سفنت  ریغ  ۀکرح 
اهتیقنت غامدلا و  ۀیعوا  یف  كرحتت  ۀبوطر  نع  هنوک  عرـصلا و  وهف  غامدـلا  نم  تبانلا  بصعلا  ئدابم  یف  نوکی  جنـشتلا  نم  برـضلا  امأف 

رکذـلا و لیختلا و  دـسفی  لقعلا و  هیف  طـلتخی  کلذـک  اهقیـضل و  ذـفانملا  کـلت  دـستف  هیف  تباـنلا  بصعلا  [ 110  ] ئداـبم یلا  هسفن  نـع 
. ۀعرس ۀتغب و  قیفی  نکسی و  مث  اهکرحت  ۀبوطرلا و  رارطضا  ةدشل  دبزلا  هیف  نم  جرخی  دعتری و  ۀلفغ و  ۀتغب و  ناسنالا  عقی  ساوحلا و 

نع نوکی  جلافلا و  وهف  رسیالا  وا  نمیالا  قشلا  یف  اما  هنم  تبانلا  بصعلا  عاخنلا و  ئدابم  یقش  دحا  یف  نوکی  جنـشتلا  نم  برـضلا  اما  و 
بـصع نم  ۀکرحلا  سحلا و  اهتابن و  یتالا  هجولا  ءاضعا  نم  هقوف  ام  ۀمالـس  عم  قشلا  کلذ  یلا  ۀـکرحلا  سحلا و  کلاسم  دـست  ۀـبوطر 

. ساوحلا رکذلا و  ظفحلا و  لیختلا و  لقعلا و  ءاقب  غامدلا و 
اذا ندبلا  عیمج  یف  ةرات  اسلاج و  ناک  اذا  فلخ  نم  ةرات  ایمادق و  ناک  اذا  مادـق  نم  اما  ندـبلا  عیمج  نم  نوکی  جنـشتلا  نم  برـضلا  اما  و 

هثودح یف  كراشی  هنا  لضفلا  کلذ  نم  اوبکر  اددمت  هنومـسی  ةرات  کلذ و  عیمج  یف  ةرات  فلخ و  نم  مادق و  نم  ندبلا  عیمج  یف  ناک 
هتکرح نالطب  عم  لضفلا  یف  ضرعی  درب  وه  ذوخأم و  اذه  زازکلا و  هبش  لضفلا  یف  هعم  ناک  اذا  ازازک  ةرات  لضعلل و  بصعلا  یف  هنوک  و 

. هجنشت و 
240 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

هناف ندبلا  نم  ناک  وضع  يأ  نم  عباصالا و  دحا  وا  دبزلا  وا  دـیلا  وا  نیعلا  وا  ۀفـشلاک  ءاضعالا  ضعب  یف  نوکی  جنـشتلا  نم  برـضلا  اما  و 
کلذل جنشت  اذهل  لاقی  وضعلا و  کلذ  یلا  عاخنلا  وا  غامدلا  نم  ۀکرحلا  سحلا و  اهیف  ذفنی  یتلا  ۀبصعلا  کلت  یف  نوکت  ةدش  نع  نوکی 
بصعلا یف  جنشتلا  فانصا  نم  نوکی  ام  عیمج  موق و  هیمـسی  امک  زازک  کلذل  لیق  درب  عم  لضعلا  یف  لضفلا  ناک  ناف  ءاخرتسا  وضعلا و 

[. 229] سونیلاج مالک  انومهفا  نیذلا  انیذاتسا  نع  انمهف  اذکه  غارفتسالا  نع  ءالتمالا و  نع  نوکیف  لضعلا  و 
241 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

: زازکلا یف  سیلاب  نع  سلوف  هاکح  ام  هلوق و  و  سونیلاج . هلاق  ام  رکذ  یف  رشاعلا - بابلا 

دق زازکلا  نا  لجا  نم  کلذ  لعفا  امنا  سیلاب و  نع  سلوف  هاکح  ام  زازکلا و  یف  سونیلاج  هلاق  امم  ائیش  بابلا  اذه  یف  رکذا  نا  دیرا  ینا 
نم ترکذ  دـق  ینا  لوقاف  فلتخی  كرتشی و  امیف  اهنم  دـحاو  لک  ام  جنـشتلا  ددـمتلا و  کلذـک  هتقیقح و  ملعتل  نایبصلا  ضارما  نم  رکذ 
. هظفل اذه  امب  دودحلا  یف  هباتک  یف  زازکلا  دحی  سونیلاج  نا  لوقاف  ۀیاردلا  لضفلا و  لهال  عینقت  غالب و  هیف  ام  مدقتملا  بابلا  یف  کلذ 

ردقی یتح ال  قنعلا  دادتما  کلذ  نا  لاقیف  رخآ  دحب  دـحی  نا  نکمی  دـق  لاق و  هتالـضع  هلک و  ندـبلا  بصع  دومج  زازکلا  سونیلاج  لاق 
. هظفل سفنب  سونیلاج  لوق  اذهف  قوف  یلا  و ال  [ 111  ] لفسا یلا  هقنع  لیمی  نا  اهبحاص 

نم جراخ و  نم  وا  لخاد  نم  عمتجم  دراب  سومیک  نم  راقفلا  یف  یتلا  امیـس  دـسجلا  تالـضع  داـمج  نم  نوکی  اـم  زازکلا  سلوف  لاـق  و 
نم ناک  امبر  مادق و  نم  ازازک  یمـسی  مادق و  یتلا  دـسجلا  ءاضعا  یف  دادـتمالا  ناک  امبر  هسفن و  نم  ضرملا  اذـه  بحاص  لاقی  انهاه ال 

یمـسی سلوب  نع  يرت  الف  قالطالا  یلع  ازازک  یمـسی  ذئنیح  مادـق  نم  فلخ و  نم  دادـتمالا  ناک  اذا  فلخ و  نم  ازازک  یمـسی  فلخ و 
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بـصع دومج  هنا  لاقف  سونیلاج  هفـصو  اذکه  دراب و  سومیک  نم  ندـبلا  تالـضع  دومج  نم  هنا  لاق  ازازک و  ةرات  ادادـتما و  ةرات  کلذ 
. درب نم  الا  نوکی  دومجلا ال  هتالضع و  ندبلا و 

242 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
یلا مادق و  یلا  سأرلا  ۀکرح  اهب  نوکی  يذـلا  قنعلا  یمـسی  يذـلا  بصعلا  تالـضعلا و  دادـتما  ضارمالا  هذـه  نا  معز  دـقف  سیلاب  اما  و 
مادق نم  ازازک  یمـس  مادق  نم  ناک  ناف  ضرعی  يذـلا  ضرعلا  نم  یمـسی  فلخ  نم  یتلا  تالـضعلا  یف  کلذ  ناک  نا  هتافتلا و  فلخ و 
درابلا یئاحسلاب  ینعی  یئاحس  ظلغا  وه  حیر و  نم  تالضعلا  ءالتما  کلذ  ببس  نا  لاق  قالطالا و  یلع  ازازک  یمس  نیتهجلا  یف  ناک  ناف 

فلتخی سیل  هنونف و  زازکلا و  عاونا  یه  هذهف  ۀبطرلا  ۀسبایلا ال  تادامکلا  ضرملا  اذه  هب  يذلا  قفاوی  ۀکرحلا و  رـسع  نوکی  اذهل  ادـج و 
دق الوا و  نوکت  مهل  ضرتعت  یتح  جالعلا  نم  اهلک  نونفلا  هذـهل  نوکی  ام  يوقا  ماع و  جـالع  وه  لـب  نونفلا  فـالتخا  ردـق  یلع  هجـالع 

. ریغصلا قرتفملا  ضبنلا  دهنتلا و  هبشی  يذلا  سفنتلا  مهل  ضرعت  یتلا  یمحلا  هذه  یف  نوکی 
وا هتبلا  لوب  مهنم  ءیجی  نا ال  اـما  تناـک و  اـمم  رثکا  نینیعلا  هجولا و  یف  ةرمح  کحـض و  وه  سیل  کحـضب و  هیبش  مهل  ضرع  اـمبر  و 

ةرـسالا و نم  نوطقـسی  امم  ریثک  رهـس  مهل  ضرعی  اسبای و  نطبلا  نوکی  تاخافنلاک و  هیف  نوکی  یمدـلا و  ءاـملاک  مهنم  ءیجی  اـم  نوکی 
ضرملا اذـه  نوکی  اضیا و  شاعترالا  هل  ضرعی  نم  مهنم  سأرلا و  عجو  ءادـتبالا و  یف  قاوفلا  مهل  ضرع  امبر  دادـتمالا و  ناکمل  دوهملا 
بصعلا یف  رضت  یتلا  ءایشالا  رئاس  نم  وا  نابرض  قارتحا و  تاجارخ و  طوقس و  لیقث و  ءیـش  لمح  ریثک و  ضرالا  یلع  مون  بعت و  نم 

. بابلا اذه  یف  سیلاب  هلاق  ام  اذهف  جنشتلا  غارفتسالا  نع  نوکی  يذلا  دادتمالا  جالعک  هذه  جلاعت  نا  یغبنی  هذه و  لثم  هیلع 

: اهتاوادم نایبصلل و  ۀضراعلا  ۀتکسلا  یف  رشع - يداحلا  بابلا 

یمغلب دراب  ظیلغ  طلخ  نع  ثدـحت  متملع  دـق  امک  ۀتکـسلا  مهل و  ضرعت  ۀتکـسلا  نا  مهتیبرت  نایبصلا و  ریبدـت  یف  هفلا  اـمیف  سلوف  رکذ 
هتکرح مسجلا و  سح  لطبیف  ندبلا  عیمج  یلا  عاخنلا  باصعالا و  یف  روبعلا  ذوفنلا و  نم  یناسفنلا  حورلا  عنتمیف  هسفن  غامدـلا  نوطب  ألمی 

. هلاعفا عیمج  و 
243 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

مهنم ناک  نمل  ضرعی  امنا  و  [ 112  ] مهتیذغا ۀبوطر  مهتغمدا و  ۀبوطر  اضیا  مهتجزما و  ۀبوطر  لافطالا  یف  ۀتکسلا  ثودح  یف  ببـسلا  و 
ببس لاقتعالا  و  هیف . طالخالا  ةرثک  یلع  لدی  هنمـس  مسجلا و  لبع  ناف  القتعم  هنطب  انیمـس و  البع  مهنم  ناک  نمل  اریثک و  ۀعاضر  امهف و 

مهعئابط نیلت  نا  بجیف  کلذـک  کلذ  ناک  اذا  غامدـلا و  مسجلا و  یلاعا  یلا  لوضفلا  راخبلا و  دـعاصت  ةرثکلا و  ناقتحالا و  بابـسا  نم 
عبصا وا  ۀشیر  هیف  لخدت  نا  مفلا و  حتف  یف  دهتجت  نا  یغبنی  هلفـسا و  یلا  مسجلا  یلاعا  نم  لضفلا  بذجنیل  ۀنقحلا  وا  لهـسملا  فایـشلاب 

مامنلا و هیف  خوبطملا  راحلا  ءاملا  دعب  نومحی  فذقلل و  ۀعیبطلا  جعزی  ناسللا و  لصا  سبکی  أرقیف و  جرایا  نم  ءیـش  نهد و  یف  ۀسومغم 
الف کلذک  نکی  مل  نا  ریخا و  دوجا و  وهف  رحبلا  ءام  وا  ایقروب  وا  احلام  ءاملا  ناک  نا  زنبوشلا و  کلملا و  لیلکا  جنوبابلا و  شوجنزرملا و 

فادی وا  لسعلا  بارشلا  نم  یقسی  رجوی و  وا  لسعلا  نم  ائیش  یبصلا  قعلی  قورطنلا و  وا  قروبلا  حلملا و  نم  ءیـش  ءاملاب  طلخی  ناب  سأب 
اذا عاضرلا  هیف  لمعتـسی  درابلا و  ءاوهلا  نم  یقوی  هیف و  هتنوخـس  یقبتل  میمحلا  دـعب  رثدـی  سأرلا و  نخـسی  هایا و  یقـسی  ءاـملاب و  لـسعلا 
یف دلوتی  ام ال  بسحب  نکیل  هعم و  هرـضی  الیلقت ال  هعاضر  للقی  نکمی و  ام  ۀیاغب  هعـضری  يذـلا  نبللا  ۀـعیبط  حلـصی  کلذ و  دـعب  نکما 
دقف [ 230] لضفا اموی  نیعبرالا  یلا  اموی و  نیرـشع  زوجی  نا  یلا  وحنلا  اذه  یلع  هریبدت  همیمح و  مزلی  اردخ و  هل  ثدـحی  لضف  هنم  هندـب 

ببـسلا ۀـلق  مهترارح و  ةوقل  فوـخلا  ةدـش  یف  لوـهکلا  بابـشلل و  ضرعت  اـمک  تسیل  لاـفطالل  ضرعت  یتـلا  ۀتکـسلا  نا  ملعی  نا  بجی 
نا اماف  اهب  نطف  اهل و  یتأت  اذا  انیه  نوکی  مهنع  اهلاوز  عرـسا و  اهنم  مهؤرب  کلذک  مهیف و  اهظقیت  ۀعیبطلا و  ةوق  مهیف و  کلذل  ثدحملا 

توملا ضرملا و  اذه  نا  کلذک  ایح  نفدی  نم  مکف  توملا  وه  اهنم  ضراعلا  نا  نظی  یتح  اهرما  لهج 
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244 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
تیم و وه  ۀـیعیبطلا و  حورلا  ةایحلا و  هقرافت  ناسنالا  نا  الا  هیف  قرف  ایوق و ال  ناـک  اذا  امیـس  ـال  سحلا و  تاـکرحلا و  نوکـس  یف  دـحاو 

مهنم نا  ۀیفخلا و  مهرودص  تاکرحب  اهیلع  لدتسی  امنا  اهلاعفا و  لعفت  نا  نم  هعونمم  هندب  یف  ۀیفخ  هیف  حورلا  ةایحلا و  نوکت  تکـسملا 
. فیعض سفن  هیرخنم  نم  جرخی  نم 

/ کلذ یف  سلوف  هلاق  ام  رکذ 
عم بنرکلا  ءام  نم  اءزج  ذـخؤی  نا  یغبنیف  مهنوطب  تلقتعا  مهعئابط و  تسبتحا  اذا  ۀتکـسلا  کلذ  رثکا  نایبصلا  بیـصی  دـق  سلوف و  لاـق 

. لفسا نم  فایشا  مهجلاع  حلملا و  نم  ءیش 

[: 231] عورصملا عرصب  فرعی  نایبصلل و  ضراعلا  عرصلا  یف  رشع - یناثلا  بابلا 

طلخ نم  سونیلاج  يأر  یلع  وه  اعیرس و  یضقنی  هثکم و  لقی  ۀتغب و  هثودح  نوکی  غامدلا و  نم  تبانلا  بصعلا  ئدابم  یف  ضرعی  جنشت 
عنمت غامدلا و  [ 113  ] نوطب ذفانم  دست  ۀظیلغ  حیر  نم  سیلاطوطـسرا  يأر  یلع  و  غامدلا . نم  تبانلا  بصعلا  ذفانم  دـسی  دراب  جزل  ظیلغ 

اما و  ضرالا . یف  ۀضراعلا  ۀلزلزلاب  اهـساق  ۀتغب و  اهنوکـس  ۀتغب و  اهثودـحب  کلذ  یلع  جـتحا  ءاضعالا و  یلا  ذوفنلا  نم  سحلا  ۀـکرحلا و 
کلذک ۀعرس و  ۀلوهـسب و  كرحتت  عساو  ءاضف  یف  نوکت  یتلا  ۀبوطرلا  نا  لاق  ناب  ۀتغب  اهنوکـس  ۀتغب و  اهموجه  یف  جتحا  هنأف  سونیلاج 

. عرصلا نوکی 
يذـلا مسجلا و  ءاضعا  نم  اهریغ  ةدـعملاک و  ءاضعالا  ضعب  ۀـکراشمب  نوکی  اـم  هنم  هسفن و  غامدـلا  یف  نوکی  اـم  هنم  ناـعون  عرـصلا  و 

دبزلا ءاضعالا و  عیمج  نیلجرلا و  نیدیلا و  بارطضا  جالتخالا و  هعم  نوکی  يذلا  بارطضالا  جنـشتلا و  تامالعلا  نم  عرـصلا  هنم  صخی 
مل ناف  ۀیاغلا  یف  ةدشلا  کلت  تناک  نا  ظفحلا  رکذلا و  سحلا و  مدع  حیر و  اهطلاخی  ۀبوطر  دبزلا و  تقولا و  کلذ  یف  مفلا  نم  جراخلا 

ظفح سح و  کلذ  نم  ناک  ریسی  ءیش  بصعلا  یف  اهنم  يرجی  نأ  یلا  لیبسلا  ضعب  حورلا  تدجو  ۀیاغلا و  یف  نکت 
245 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

مهتغمدا و ۀبوطر  ةرثکل  نودلوی  نیح  راغصلا  لافطالا  ۀصاخب  نایبصلل و  ضرعلا  اذه  رثکا  ۀشعرلاک و  ةریسی  ۀکرح  قرغتسی  رکذ  یفخ و 
. نایبصلا حرف  کلذ  نم  نومسی  تایادلا  ءاسنلا و  مهباصعا و  فعضت 

ضرعی ام  رثکا  نال  نویداـب  ۀـینانویلاب  یمـسی  ناـیبصلا و  ضرم  ۀـصاخ  یمـسی  کلذـل  ناـیبصلل و  عرـصلا  ضرعی  اـم  رثکا  طارقبا  لاـق  و 
هنال ال اما  ناطیشلا و  لعف  نم  هنا  اونض  مهنال  امإ  ینهاکلا  ضرملا  اضیا  یمسی  دق  ۀکرحلا و  سحلا و  لطبی  هنال  ایـسملبأ  یمـسی  نایبصلل 

. هتمظع هتدشل و  شلفارب  مسا  نم  مسالا  اذه  هل  قتشا  یلقاربالا و  مهضعب  هامس  دق  و  [ 232] ینهاکلا سیئرلا  وضعلل  ضرعی 

: نایبصلاب ثداحلا  عرصلا  جالع  یف  رشع  ثلاثلا  بابلا 

نبللا نال  ظلغی  نا  بجیف  ادج  اقیقر  افیطل  اهنبل  ناک  ناف  الدتعم  هل  عضرملا  نبل  نوکی  نا  یغبنیف  اعیـضر  ناک  اذا  نم  عرـصی  نم  ریبدت  اما 
. اهیخری باصعالا و  ءاضعالا و  بطری  وه  انسح و  ءاذغ  وذغی  نا  داکی  قیقرلا ال  فیطللا 

لـضفا جنـشتلا و  عاونا  نم  هریغ  عرـصلا و  ثدـحی  باصعالا و  ةدـشب  جنـشتلا  دـلوی  ظیلغلا  نبللا  نـال  فطلی  نا  بجیف  اـظیلغ  ناـک  نا  و 
عامجلا و ناف  لاجرلا  ۀعضابم  ۀعـضرملا  بنجتت  نا  یغبنی  ءالؤه و  عاضر  یف  الیلق  سبایلا  راحلا  یلا  لیما  نوکی  نا  لدتعملا  نبللا  تالاح 

لمعتـست نا  یغبنی  اکلهم و  اهنبل  ذـئنیح  ناک  لبحلا  اهل  ضرع  یتم  لبحلا و  هنع  ثدـح  امبر  انیتم و  افیطل  اقیقر  نبللا  نـالعجی  ۀعـضابملا 
ثیدـحلا قیتعلا و  نیب  اهبارـش  نوکی  ادومحم و  اطلخ  دـلوی  کلذ  ناف  ۀـضایرلا  دـعب  نم  اهؤاذـغ  نوکی  ماعطلا و  لـبق  ۀـصاخ  ۀـضایرلا و 

ۀیصاخ ناف  سفرکلا  ۀصاخب  لوقبلا و  بنجتت  نا  یغبنی  لصنعلا و  لخب  ذختملا  نیبجنکـسالا  انیب  اعفن  عفنی  دق  ریثکلاب و  سیل  الیلق  ارادقم 
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هرزب نم  ءیش  هیف  [ 114  ] عقن املک  هرزب و  کلذک  هدیلوت و  عرصلا و  باحصاب  رارضالا  ۀلقبلا  هذه 
246 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

. ءالؤه هبرشی  يذلا  نیبجنکسالا  نم  سفرکلا  رزب  طقسی  نا  بجی  کلذک  و 
للقی نا  ۀبوطرلا و  نم  ۀیقن  نوکت  یتح  مهدـعم  رما  یعارت  نا  ۀـنیل و  لب  ۀـقلتعم  ریغ  ۀلهـس  مهعئابط  نوکت  نا  لافطالا  ءالؤه  یف  یغبنی  و 

نم ءیـشب  یبصلا  طعـسی  نا  دعب و  امیف  اهرکذنـس  امم  ضرملا  اذه  نم  اهـصاوخ  اهعئابطب و  عفنت  یتلا  ۀیودالا  مهیلع  قلعت  نا  مهعاضر و 
اذـهف هیف  کلذ  هل  ضرعی  يذـلا  تقولا  یف  رهـشلا و  سأر  یف  ۀـصاخ  جنادهـشلا و  ءاـمب  شوجنزرملا و  ءاـمب  اـثیلثلاب  فورعملا  نوجعملا 

. نوعضری نیذلا  لافطالا  نایبصلل و  ضرع  اذا  عرصلا  جالع  جالعلا 
یلع لمحی  بعتلا و  یـشملا و  ۀضایرلاب و  رمؤی  نا  یغبنیف  ضاتری  فرـصتی و  اهیف و  یـشمتی  يذـلا  نسلا  غلب  عاضرلا و  یبصلا  كرت  اذاف 
اکعد هنجع  دق  امم  ۀعنصلا  مکحملا  رامتخالا  دیجلا  زبخلا  نم  داصتقاب  يذغی  کلذ  دعب  نم  الدتعم و  الامعتسا  ماعطلا  لبق  کلذ  هلامعتسا 

ناک ناف  لوضفلا  لیلق  ناک  کلذک  ناک  اذا  زبخلا  ناف  نرفلا  یف  رونتلا  یف  زبخ  الدتعم و  ارادقم  قروبلا  حلملا و  هیف  حرط  ادیدش و  ادـیج 
عانتما یف  غامدلا و  یلا  ةدـعاصتملا  تاراخبلا  تعنم  زبخلا  عم  تلکا  اذا  ةربزکلا  نم  ائیـش  زبخلا  اذـه  عم  همعطاف  افیحن  جازملا  داح  لیلعلا 
عنعنلا سخلا و  دابدنهلا و  اضیا  همعطا  عرصلا و  نم  عفن  ۀصاخ  اهلبق  ۀلمجلاب  ۀلعلا  نم  ظفح  ۀمیظع و  ۀعفنم  غامدلا  یلا  تاراخبلا  دعاصت 

نم هعنما  نینانـشلا و  ریفاصعلا و  لجحلا و  جـیرارفلا و  جاردـلاک و  عبرالا  يذ  نم  هنم  عفنا  رئاطلا  ناف  ناویحلا  اما  قلـسلا و  جرتهاـشلا و  و 
نم نکیلف  اهلکا  نم  دـب  ناک و ال  ناف  شحولا  موحل  عیمج  زعاملا و  رقبلاک و  محللا  ظیلغ  اهنم  ناک  ام  ۀـصاخ  عبرالا و  تاوذ  موحل  رئاس 

هخیبط یف  طلخی  نا  بجیف  هئاشحا  هتدـعم و  یف  خـفن  وا  همـضه  یف  داسف  تاقوالا  ضعب  یف  هل  ضرع  نا  هریغ و  یلوحلا ال  نأـضلا  موحل 
. لیبجنزلا هاوخنانلا و  لبنسلا و  ایوراکلا  نومکلا و  ینیص و  رادلا  نوسینالا و  لفلفلا و  نم  ءیش 

عیمج نم  هعنمی  نا  یغبنی  اریثک و  اراخب  هألمی  سأرلا و  عرـصی  هنال  بنجتی  نا  یغبنیف  اراح  افطلم  اعطقم  ناک  نا  هبرقت و  الف  لدرخلا  اـمأف 
امهب سأب  ةراض و ال  ریغ  امهناف  بیبزلا  قتسفلا و  اماف  زوجلا  ۀصاخ  ۀسبایلا و  ۀبطرلا و  هکاوفلا 

247 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
لمعتـسا ناف  باصعالا  غامدلا و  فعـضی  هألمت و  ةریثک و  تاراخب  سأرلا  یلا  رخبت  امهنال  ةذبنالا  رئاس  بارـشلا و  نم  رذحی  نا  یغبنی  و 

. ةدعملا يوقی  مضهلا و  نیعی  ام  اریسی  الیلق  نکیلف  ءیش  اهنم 
ۀصاخب ۀبرـشالا  نم  ائیـش  مامحلا  نم  هجورخ  دعب  برـشی  نا  رذحلا  لک  رذحا  ماعطلا و  دعب  ۀصاخب  عنمی  هرذحی و  نا  یغبنیف  مامحلا  اماف 
نکـست یتح  رظتنی  ۀتغب و  مامحلا  نم  هجورخ  دـنع  درابلا  ءاوهلا  بنتجی  نا  یغبنی  ۀـلعلا و  هذـه  یف  هنم  رـضأ  ءیـش  الف  فرـصلا  بارـشلا 

هناف نیتنسفالا  بارش  لصنعلا و  لخب  ذختملا  نیبجنکسالا  هلمعتـسی  ام  لوا  نکیل  هداتعم و  دعب  لمعتـسی  مث  [ 115  ] سفنلا أدهی  ةرارحلا و 
نا یغبنی  ام  اذـهف  ینلا  دوعلا  نوسینالا و  یکطـصملا و  نیبجنلجلا و  عفنی  دـق  اهیف و  ۀـعمتجملا  لوضفلا  یقنی  وه  انیب و  اـعفن  ةدـعملا  عفنی 

. عرصلا مهب  ناک  اذا  ریبدتلا  نم  نایبصلا  هب  ربدتی 
راح و ءامب  مایالا  هنم  یقـس  لسعب و  نجع  لخن و  اقوقدـم و  ناک  اذا  عرـصلا  نم  عفنلا  یف  يوق  ءاود  احرق  رقاعلا  نا  سونیلاـج  رکذ  دـق  و 

يذلا عرصلا  ۀصاخب  عرصلا و  نم  عفنلا  ۀصاخف  هتلوهسل  هب  فخـسی  هیردزت و ال  حیحـص و ال  نحتمم  برجم  وه  انیب و  اعفن  عفنی  هنا  رکذ 
اذهب الماک  امات  ءارب  اؤرب  سانلا  نم  اریثک  انیأر  دق  ۀلعلا و  هذه  نم  ۀنیب  ۀـعفنم  عفنی  هناف  سبایلا  افوزلا  خـیبط  کلذـک  نایبصلا و  نم  نوکی 

یقسی دق  زاربلا و  نیلت  لوبلا و  رارداب  ۀیقنتلا  ءالجلا و  ةوق  نم  هیف  امل  ةدعملا  نم  لوضفلا  اولجی  ۀجزللا و  ۀبوطرلا  عطقی  هنال  هدحو  ءاودلا 
. لصنعلاب نیبجنکسالا  عم  هدحو  خیبطلا  اذه 

نامهرد جرحدم  دنوارز  مهارد  ۀثالث  زاغلا  بح  مهارد  ۀثالث  سوبلاسیس  ذخؤی  هتفص  ءاودلا و  اذه  ۀصاخ  عرصلا  اضیا  عفنی  امم  و 
248 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
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هوغرلا عوزنم  لسعب  عیمجلا  نجعی  ۀلوخنم و  ۀقوحسم  ۀیودالا  هذه  عمجت  مهرد  لیقشالا  صارقا  مهرد  رتسدابدنج  نامهرد  انیاوافلا  لصا 
لمعتسی نا  بجیف  تاجرایالا  ۀلمهملا و  ۀیودالا  هیف  لمعتست  نا  زوجی  نمم  یبصلا  ناک  نا  لصنعلا و  نیبجنکسا  وا  لسعلا  ءامب  یقـسی  و 

نا سونیلاج  رکذ  دق  هندب و  ةوق  هجازم و  هنـس و  بسحی  ۀـجزللا  ۀـبطرلا  ۀـظیلغلا  لوضفلا  جرخی  امم  رطـس  برج و  دـق  امم  ۀـیودالا  اهنم 
امیف ادرفم  اباب  کل  هلعجن  هظافلا و  سفنب  هلاق  ام  رـصحن  نحن  نایبصلا و  یلع  قلع  اذا  ۀـصاخب  عرـصلا و  نم  عفنی  ایاینهکلا  وه  اـنیاوافلا و 

یف دـلبلا و  یف  نسلا و  یف  هلاقتناب  ۀـصاخ  نوکی  هؤربف  اثدـح  ناک  اذا  عرـصلا  بحاص  لوصفلا  باـتک  نم  ۀـیناثلا  یف  طارقبا  لاـق  دـعب و 
. ریبدتلا

اسمخ و هنـس  تغلب  دـق  هل و  ضرع  نم  اماف  لاقتنا  هل  ثدـحی  هناف  هناعلا  یف  رعـشلا  تابنا  لبق  عرـصلا  هباـصا  نم  هنم  ۀـسماخلا  یف  لاـق  و 
عرـصلا مهل  ضرع  نم  انیأر  نال  رثکالا  رمالا  یلع  نکل  امئاد  اـنهاه  طارقبا  نم  مهفی  نا  یغبنی  سیل  هب و  وه  تومی و  هناـف  ۀنـس  نیرـشع 

ریغ یلع  لیوط و  نامز  یف  الا  کلذ  [ 233] هل ضرعی  ناک ال  نم  مهنم  الماک و  اءرب  هنم  أرب  نم  مهنمف  نیـسمخلا  نیعبرالا و  زواـجت  نمم 
[. 234] یلاعت هّللا  مهمحر  مهئامسا  نع  یفتکا  نکل  اوفرعل  مهترکذ  ول  نمم  راودالا  ظفح  یف  ماظن 

: نایبصلا یلع  قلع  اذا  ۀصاخب  عرصلا  نم  ۀعفن  یف  سونیلاج  هرکذ  ام  انیاوافلا و  یف  رشع  عبارلا  بابلا 

عرـصلا و وه  نهاکلاب و  فورعملا  ضرملا  عفنی  هنال  کلذـب  یمـس  امنا  ایاینهکلاب و  فورعملا  دوعلا  انیاوافلا  کلذ  نم  هبرج  اـم  رکذ  یف 
هلوقا اذه  هیلع و  اقلعم  ماد  ام  [ 116  ] عرصی عرص  هب  نم  یلع  قلع  اذا  هنا  سونیلاج  رکذ  دق 

249 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
ةدـح و هل  رهظ  ۀـلیوط  ةدـم  غضم  ناف  ةوالح  عم  اریـسی  اضبق  ضبقی  اذـه  تابنلا  لصا  ةدرفملا  ۀـیودالا  یف  هباتک  یف  سونیلاج  لاق  هظفلب 

لخنی امعان و  اقحـس  قحـسی  نا  یغبنیف  لسعلا  ءامب  ةدحاو  ةزول  رارقم  هنم  برـش  یتم  لوبلا  ردـی  راح  کلذـل  ةریـسی و  ةرارم  اهیف  ۀـفارح 
نم ائیـش  هیف  نا  قیرط  نم  اهلعفی  امنا  هذـه  هلاعفنا  هدـس و  امهیف  ناک  اذا  نیتیلکلا  دـبکلا و  یقنی  ءاود  اذـه  عم  وه  یقـسی و  اقیقر و  ـالخن 
ةوق ۀلمجلاب  هتوق  برشی و  ۀصفعلا و  ۀبلصلا  بارشلا  عاونا  نم  عونب  خبطی  نا  عضوملا  اذه  یف  یغبنی  و  قلطنملا . نطبلا  سبحی  وهف  ضبقلا 

مهافش نوعرصی  نیذلا  نایبصلا  یلع  قلع  ءیـش و  یف  دش  اذا  هیف  نوکی  نا  ءاجرلا  هنم  عطقی  نا  یغبنی  سیل  اذهل  ادیدش و  افیفجت  ۀففجم 
املف لصالا  اذه  هیلع  قلع  تقو  ذنم  عرـصی  رهـشا ال  ۀثالث  ماقا  ایبص  فرعا  یناف ال  فیفجتلا  يوق  ناک  نا  کلذب  مهنم  قثی  نا  قیقح  هناف 

هبرجا هنحتمال و  هقنع  نم  اضیا  هذـخا  نا  ببـسلا  اذـهب  تیأر  ۀـیفاع و  یف  ۀـلعلا  هذـه  نم  ناک  ۀـیناث  ةرم  قلع  امل  عرـص و  هقنع  نع  طقس 
کلذ ذنم  کلذک  لزی  ملف  هیلع  اهانقلعف  کلت  نم  يرطا  مظعا و  هنم  ۀعطق  یلا  اندمع  کلذ  انیأر  املف  ۀلعلا  هتدواع  هانذخا  ۀعاسف  کلذب 

. ۀتبلا عرصی  ۀمات ال  ۀمالس  اهنم  املاس  ۀلعلا  نم  ۀیفاع  یف  تقولا 
ءاوهلا هطلاخیف  لحنی  ءاودـلا  نم  اءازج  نا  اما  نیرما  دـحال  کـلذ  لـعفی  نوکی  نا  عنتقملا  نمف  تفـصو  اـم  یلع  ءاودـلا  اذـه  ناـک  اذا  و 
ءاودلا کلذب  ریغتی  لیحتی و  هسفن  ءاوهلا  نال  اما  لیلعلا و  عضوملا  تفش  ندبلا  لخاد  یلا  تلصو  اذا  یتح  ءاوهلا  قاشنتساب  لیلعلا  هقشنیف 

ۀـمراولا و ةاهللا  عفنی  هجولا  اذـه  یلع  هنا  بیلحلا  یف  اذـه  رهظی  دـق  کلذ و  لـثم  [ 235] لعف قاشنتـسالاب  ءاوهلا  لصو  اذاف  هتوق  لـبقی  و 
یلا هتئر و  ۀبـصق  یلا  هسأر  نـم  ردـخی  اـم  فـفج  موـکزملا  همتـشی  یلغی  راـح  وـه  ۀلـسلسم و  ۀـقرخ  یف  دـش  اذا  اـضیا  وـلغملا  نیفوـشلا 

یلا لصت  یتلا  ةرارحلاب  [ 236] هیرخنم
250 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

نا غمـصی  رحبلا و  نم  دعـصی  يذـلا  ناوجرالا  نم  تناک  اذا  ۀـصاخ  ناولـالاب و  ةریثکلا  طویخلا  کلذـکف  هقاشنتـسا  ۀـمواقم  نم  غامدـلا 
هب يذـلا  ناسنالا  نم  قنعلا  یلع  رودـی  امک  فلی  طویخلا  کلت  نم  دـحاو  لک  ذـخا  مث  یعفالا  ءامب  تنقح  یعفا و  یلع  تیقلا  تذـخا و 

لثم لعفت  یتلا  ءایشالا  هذه  رکذن  فوس  هایا و  هعفن  یف  بجعلا  بجعلا  هنم  تیأر  قنعلا  یف  ۀثداحلا  ماروالا  عیمج  نم  هریغ  غناغنلا و  مرو 
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نخـسی سیل  هنا  ففجم و  فیطل  جازم  هجازم  نا  ملعت  نا  یغبنیف  انیاوافلا  لصا  اما  تاقوالا و  نم  اتقو  اهل  هدرفا  باتک  یف  لـیعافالا  هذـه 
. هریسی ةرارح  هیف  نوکی  لدتعم  ناخسالا  یف  نکل  انیب  اناخسا 

: شئاشحلا یف  هباتک  یف  سدیروقسید  هرکذ  ام  تابثا  یف  رشع  سماخلا  بابلا 

برقب ةرهاظلا  دئاوزلا  نا  عرـصلا و  نم  تعفن  تلکا  تیوش و  اذا  مامحلا  دـبک  نا  عرـصلا و  نم  تعفن  لخب  تبرـش  اذا  بنرالا  ۀـحفنأ  نا 
غرفی و ام  لوا  رمتلا  ةدایز  یف  فاطخلا  خرف  ذـخا  اذا  هنا  عرـصلا و  نم  تأرب  لخب  تبرـش  تقحـس و  تقد و  اذا  اهرفاوح  لـیخلا و  بکر 

لجع دلج  نم  دلج  یف  اهدش  ناولالا و  ۀفلتخم  يرخالا  دحاو و  نول  تاذ  امهدـحا  نیتاصح  اهیف  دوجوملا  یـصحلا  نم  ذـخا  هنطب و  قش 
اءارب عرـص  هب  نم  أربأف  کلذ  لعفی  ام  اریثک  هب و  عفتنا  هتبقر  یلع  وا  عرـص  هب  نم  دـضع  یلع  اهتطبر  بارت و  اهبیـصی  نا  لبق  لبا  دـلج  وا 

. امات
یمسملا رئاطلا  لبز  نا  عرصلا و  نم  عفن  برش  اذا  ۀیربلا  ةافحلسلا  مد  نا  هتعفن و  عرص  هب  نم  يرخنم  یف  تعضو  اذا  ةافحلسلا  ةرارم  نا  و 

. عرصلا هب  نم  عفن  سوعولاف 
یف لیللا  یف  دـجوی  هنال  سولاسورفا  هیمـسی  نم  ساـنلا  نم  يرمقلا و  رجحلا  هاـنعم  سوطلاـسب و  یمـسملا  رجحلا  نا  ۀـسماخلا  یف  لاـق  و 
دق عرـصی و  نم  کحی  ام  یقـسی  رجحلا و  اذه  نوکحی  دـق  فیفخ و  فیفـش  هل  ضیبا  رجح  وه  برغلا و  دالبب  نوکی  دـق  رمقلا و  ةدایز 

. عرصلا هنع  لوزیف  عرص 
251 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

رجحلا نم  فنص  هنا  سانلا  معز  امیف  ۀیمحلا و  رجحب  فورعم  رجح  وه  سطـسوا و  سحا  هل  لاقی  يذلا  رجحلا  نا  ۀلاقملا  هذه  یف  لاق  و 
هذه لک  ضیب و  طوطخ  ثالث  هنم  دـحاو  لک  یف  ام  هیف  نوللا  يدامر  ءیـش  هنم  نوللا و  دوسا  بلـص  وه  ام  هنم  ببـسلاب و  فرعی  يذـلا 

. عادصلا یعفالا و  ۀشهن  نم  ندبلا  یلع  تقلع  اذا  عفنت  فانصالا 
رجحلا نا  ۀلاقملا  هذه  یف  لاق  و  عرـصلا . نم  عفنی  هنا  هتیـصاخ  نا  هیف  لاقی  هناف  طوطخ  ۀثالث  اهنم  دحاو  لک  یف  يذلا  اهنم  فنـصلا  اما  و 

. عرصلا نم  عفن  لاحطلا و  ماروا  للح  لخلاب  برش  هنم و  لحنی  ام  ذخا  دیدحلا و  هیلع  نس  اذا  ءاملا  سمب  فرعی  يذلا 

: عرصلا نم  ۀیصاخب  عفنی  امم  ءامدقلا  نم  ۀعامج  بتک  نم  هانجرختسا  هاندجو و  ام  تابثا  یف  رشع  سداسلا  بابلا 

. أربیف عورصملا  یلع  قلعف  یمحل  ریغص  مظع  هیف  دجو  امبرف  بصن  همطلب  قشی  لبالا  بلق  نا  نفطصا  رکذ  يربطلا  [ 237] نیز نب  لاق 
. عرصی مل  اءوس و  همانم  یف  ری  مل  دحا  سأر  یف  رولبلا  قلع  نا  سطسرفواث  لاق  هعفن و  عورصملا  قنع  یف  دسبلا  قلع  نا  ردنکسالا  لاق 
ذختا نا  هنا  [ 238] سمره باتک  یف  عرـصلا و  نم  عفنی  هناف  سبل  رامح و  ۀهبج  دلج  نم  ربش  ذختا  نا  نینح  تارایتخا  باتک  یف  دجو  و 

رامح رفاح  نم  متاخ 
252 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

زیربالا رمحالا  بهذلا  یف  دجوی  ائیـش  نا  [ 118  ] راجحالا باتک  یف  یکاطنالا  سایلا  لاـق  عرـصی و  مل  عورـصملا  هسبل  ینمیلا و  هدـی  نم 
. عزفلا عرصلا و  نم  عنم  ناسنا  یلع  قلع  نا  دربملا  رجحلا  اذه  یف  لمعی  مل  قرطی و  مل  بهذلا  یف  ناک  اذا  لدرخلا  بحک 

نم یلع  هقرخ  یف  ةرافلا  سأر  قلع  نا  یمورلل  تایعیبطلا  یف  لیق  ءيرب و  عورصملا  یلع  مبهب  دوسا  بلک  رعـش  نم  قلع  نا  يربطلا  لاق  و 
. ءيرب عرصی 

بئذـلا و ناسل  نا  سقـسررمطا  لاـق  اوئرب و  نوعرـصی  نیذـلا  ناـیبصلا  یلع  بلعثلا  باـینا  تقلع  اذا  هنا  سمره  یلا  بسنی  باـتک  یف  و 
. ۀصاخ لافطالا  عرصلا و  نم  نایبصلا  عنمی  هدلج 
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: هتاوادم نایبصلا و  یف  ۀبوطرلا  ءالتمالا و  نع  نوکی  يذلا  جنشتلا  یف  رشع  عباسلا  بابلا 

جنـشتلا نم  عونلا  اذه  نانـسالا و  تابن  نم  مهبرق  دنع  لافطالل  ضرعی  هنا  ءالتما و  نع  ثداحلا  جنـشتلا  نم  فنـصلا  اذـه  رکذ  طارقبا  نا 
ۀیبرت یف  هباتک  یف  سفور  لاق  امک  کـلهم  ءيدر  هناـف  ـالقتعم  هنطب  ـالبع و  مهنم  لـک  نم  امیـس  ـال  یمحلا و  دـعب  لاـفطالل  ضرع  یتم 

. هظفلب هلوق  اذهف  لافطالا 
دعب زازک  هل  ضرع  نا  الجاع  کلهی  نانـسالا و  تابن  هیلع  دتـشی  نامـسلا  نایبصلا  نم  ناک  نمل  یمحلا و  دعب  ضرع  اذا  هورکم  زازکلا  و 

ۀبوطر مهتغمدا و  فعـض  اهفعـض و  اهنیل و  مهئاضعا و  مهتجزما و  ۀبوطرل  اریثک  لافطالل  ضرعی  يذلا  وه  جنـشتلا  نم  عونلا  اذـه  یمحلا 
یمحلا بئاون  یف  هنوک  یف  یمح و ال  نع  هنم  ناک  امف  اهنم  هنولانی  ام  مضهب  یفی  مهمـضه ال  نا  مهتیذغا و  مهعاضر و  ةرثک  مهتیذغا و 

. هیف سفور  لاق  ام  متعمس  دقف  اهعم  وا  یمحلا  بقعی  هنم  ناک  ام  لیلق و  فوخلا  میلس و  وهف 
هجالعف ةرثکلا  ءالتمالا و  نع  جنشتلا  نم  عونلا  اذه  ثودح  ناک  اذا  و 
253 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

دمعی نا  بجیف  مضهنم  ریغ  ظیلغ  ءاذغلا  نم  اهیف  ام  ۀئلتمم و  مهدعم  تناک  یتم  نوکی  امنا  کلذ  نال  ءالتمالا و  کلذـل  صیقنتلاب  نوکی 
حالـصا کلذ  دـعب  لافطالا  یف  نکمی  يذـلا  مهتنـسلا و  لوصا  سبک  مههاوفا و  یف  عبـصالا  لاخداب  ءیقی  مهدـعم ، یف  ام  غارفتـسا  یلا 

نکیل ةولسلا و  راکشخلا و  زبخلا  نم  مهعـضری  نم  ۀیذغا  لعجا  اریثک و  الیلق ال  سبیلا  رحلا و  یلا  مهلیمی  اهنم و  مهلانی  ام  لیلقت  مهنابلا و 
قروبلا و حلملا و  نومکلا و  هیف  یقلا  دق  امم  نکیل  هتیئام و  نیجعلا و  ۀـبوطر  نم  ءیـش  هیف  سیل  جـضنلا  غلاب  رامتخالا  دـیج  زبخلا  کلذ 

یتفلاف نامحللا  اماف  تاب  ام  مهل  زبخلا  عفنا  راحلا و  زبخلا  نم  نرفلا و  یف  زبخ  ام  يراوحلا و  ذیمسلا و  زبخ  نم  مهعنما  زینانـشلا و  یف  زبخ 
هجهابط و جادیفـسأب و  ۀـلومعم  حـلاملا  کمـسلا  حـیرطلا و  ریزارزلا و  ریفاـصعلا و  ناـسلا و  لـجحلا و  جـیرارفلا و  نأـضلا و  نم  یلوحلا 

. يرجملا اذه  يرج  ام  تاخبطم و 
نم [ 119  ] مهعنما جلثلاب و  ادربم  وا  ادـج  ادراب  هنم  ناک  ام  ۀـصاخب  راحلا و  ءاملا  برـش  لیلقتب  رماف  اقیتع  افرـص  الیلق  نکیلف  مهبارـش  امأف 

نکیل ءاذغلا و  نم  مهدـعم  ولخ  دـنع  لافطالا  مح  اریثک و  اءاذـغ  وذـغی  بطرم  ءاذـغ  لک  نم  ۀـهکافلا و  لکا  نم  ۀـیذغالا و  نم  راثکالا 
اریثک اخرم  مهخرما  ارتاف و  الیلق ال  اراح  هیف  مهمحت  يذلا  ءاملا  نوکی  نا  بجی  کلذک  اهبیطرت و  مهنادبا ال  سبی  مهمیمح  یف  كدـصق 

[239] مهخارم نکیل  ادـیج و  ناک  ارموس  وا  شوجنزرم - وا  مامن  وا  کلملا  لیلکا  جـنوباب و  هیف  خـبط  دـق  نوکی  نا  ةرورـضلا  بجوا  ناف 
نم ةذختملا  لیاتفلا  ضعبب  مهلهـساف  ۀلقتعم  مهعئابط  تناک  نا  اهارجم و  يرج  ام  نیدرانلا و  عورخلا و  نسوسلا و  نانلبلا و  نابلا و  نهدب 

ضعبب ذـختملا  لسعلا  بارـش  مهقـسا  لسعلا و  مهقعلا  هذـه و  يرجمب  يرجی  ام  حـلملا و  لسعلا و  وا  قروبلا  لـسعلا و  وا  هدـحو  لـسعلا 
[240 .] مهتجزمال الیدعت  مهمضهل و  ۀیوقت  مهعئابطل و  انییلت  مهدعم و  یف  امل  ءالج  کلذ  ناف  ۀیوافالا 

ص254 مهتحص ؛  ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
254 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ام لکب  رامحلا و  ءاثق  نهدب  نسوسلا و  نهدـب  جـلاعی  نا  نانـسالا  تابن  دـنع  جنـشتلا  عفنی  امم  سلوف و  لاق  کلذ  یف  سلوف  هلاق  ام  رکذ 
. نخس

عفنی دق  رامحلا و  ءاثق  خبط  ءامب  همحی  نا  یغبنیف  هنانسا  تابن  ببـسب  زازکلا  یبصلا  باصا  ناف  حیـسم  لاق  کلذ  یف  حیـسم  هلاق  ام  رکذ  و 
. هنطب نخسی  نا  یغبنیف  نیطلتخم  رامحلا  ءاثق  نهد  جسفنبلا و  نهد  اضیا  کلذ 

: کلذ جالع  ةداح و  تایمح  طرفم و  سبی  نع  نایبصلا  وا  لافطالل  ثداحلا  جنشتلا  یف  رشع - نماثلا  بابلا 
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مهل و ضرعت  ةداح  تایمح  بقعب  نایبصلا  لاـفطالل و  ضرعی  کـلذ  ناـف  [ 241] ظیشن سبی و  نم  نوکی  يذلا  جنـشتلا  نم  برـضلا  اماف 
مهتغمدا یف  اظشن  ثدح  امبر  هعذل  هترارح و  هندح و  هسبیل و  ةداحلا  تایمحلا  یف  راخبلا  اذه  ناف  مهـسوؤر  یلا  ةدعاصتملا  راخبلا  ةدحل 
فیطللا بطرلا  ءیشلا  ناف  اهتفاطل  مهئاضعا و  مهتغمدا و  ۀبوطرل  ۀلوهـس  ۀعرـسب و  ءاخترالا  جنـشتلا و  کلذ  دنع  مهل  ضرعف  مهئاضعا  و 
نایبصلا لافطالا و  یف  جنشتلا  نم  برضلا  اذه  ثودح  کلذک و  سبیلا  هرارحلا و  نم  هربا  ببس و  یندا  نم  قارتحالا  ظشنلا و  هل  ضرعی 

ۀمدـقت باتک  نم  ۀـثلاثلا  ۀـلاقملا  یف  طارقبا  لاق  امک  ساـنلا  نم  نیلمکتـسملا  یف  اریثک  هنم  لهـسا  مهل  نوکت  یتلا  ةداـحلا  تاـیمحلا  یف 
. مدقت امیف  هباتک  نا  هتهج و  یلع  هلوق  ةداعاب  سأب  ۀفرعملا و ال 

نوکبی نوعزفی و  نورهسی و  اوناک  ۀلقتعم و  مهنوطب  تناک  ةداح و  مهتایمح  تناک  یتم  جنـشتلا  مهل  ضرعتف  نایبصلا  امأ  طارقبا و  لاق  و 
رغـصلا ۀیاغ  یف  مه  نیذلا  نایبصلل  ءایـشالا  هذه  نم  نوکی  ام  لهـسا  ةرمحلا و  یلا  ةدمکلا و  یلا  ةرـضخلا و  یلا  ریـصتف  مهناولا  لوحت  و 

اوهتنی نا  یلا 
255 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

لئالدلا نم  مهیلع  ثدحی  مل  یتم  مهتایمح  یف  جنـشت  مهل  ضرعی  هناف ال  لاجرلا  ءالؤه  نم  ربکا  مه  نیدلا  نایبصلا  اما  نیـس و  عبـس  یلا 
یف هرکذ  يذلا  کلذ  ریغ  وه  برـضلا  اذه  یف  طارقبا  هلاق  ام  اذـهف  ماسرـسلا  یف  ثدـحت  یتلا  لئالدـلا  لثم  ةوقلا  ۀـیاغ  یف  وه  امم  ءیش 

. اهعم و  [ 242] ةداحلا بقعب  نوکی  اذه  نا  نانسالا و  تابن  نم  برقلا  نع  ثدحت  یتلا  [ 120  ] لوصفلا باتک 
ام لکب  بطرت  مهـسوؤر و  دربت  نا  ةدربملا و  ۀلهـسملا  تافایـشلاب  نالت  مهعئابط  نا  جـالعلا  نم  مهریبدـت  یف  لمعتـسی  نا  بجی  يذـلا  و 

اریثک و اشر  ءاملاب  ۀـشوشرملا  ةدراـبلا  ۀـیئاوهلا  حـیرلا  عضاوم  یف  مهکرتب  بطرلا و  دراـبلا  ءاوهلا  قاشنتـسأب  دامـض و  وا  لوطت  نم  نکما 
مهنکاما و مهعـضاوم و  یف  لعجی  ءاملاب و  [ 243] بناجالا الیلق  نکی  مل  ناف  اشر  ءاملا  اـهیف  يرجی  یتلا  یقاوسلا  ةؤلمملا و  كربلا  برقب 

حئاورلا نم  عضاوملا  کلت  یف  رثکا  حوارملا و  لیدانملاب و  ءاوهلا  كرح  حایر  ءاوه  نکی  مل  ناـف  حاـیرلا  كرحت  ثیح  تاـحیدابلا و  یف 
خوخلا و لجرفسلا و  حافتلا و  روفاکلا و  لدنصلا و  سالا و  مرفهاشلا و  رفولینلا و  جسفنبلا و  درولاک و  درابلا  نیحایرلا  ناهدالا و  ۀبیطلا و 
اهنم و نوقـشنتسی  ةدربم و  ناهدالا  هذهب  نوطعی  زوللا و  نهد  دربملا و  جسفنبلا  نهدب  مهـسوؤر  كرفی  هارجم و  يرج  ام  زوملا و  حلبلا و 

. بطرت دربت و  مهتاعضرم و  نابلا  حلصی  نتالا و  زعملا و  نابلاب  لطنی  وا  يراوج  نعضری  یتاوللا  ءاسنلا  نابلا  مهسوؤر  یلع  بلحی 
ام رکذ  مهتغمدا  جازم  لدع  مهسوؤر و  یلا  راخبلا  دعاصت  نم  عنم  املکب  لاتحی  ۀبطرملا و  ةدربملا  ۀبرشالا  ۀیذغالا و  لامعتساب  اذغی  نا  و 

. کلذ یف  نویبارس  نب  هلاق 
نایبصلل ددمتلا  ضرعی  ام  رثکا  نویبارس و  نب  لاق 

256 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
لقالا یلع  تلفی  نا  اما  ۀلعلا و  هذه  نم  بلغتی  نا ال  اماف  نینس  عبس  یبصلا  زواجت  اذاف  أربی  نا  يرحا  ناک  انس  رغـصا  مهیف  ناک  نم  لک  و 

مئاد و رهـس  قرافت و  ةداح ال  یمح  ۀلعلا  هذه  مدقتت  دـق  بلـصتت و  ددـمتت و  ۀـلعلا  هذـه  یف  باصعالا  نال  اهتئادر  نم  صلختی  نم  لقف 
ةرارحلا نال  ضیبأ  مهیف  لوبلا  نوکی  فثاکتی و  مهنم و  دلجلا  ددـمتی  مهتنـسلا و  دوسی  مههاوفا و  سبی  مهناولا و  بضن  لاقتعا و  ءاکب و 
ۀـشوقنم ۀـفوص  سأرلا  یلع  عضو  رهظلا  راقف  یلع  سأرلا و  یلع  زعملا  نتالا و  نبلب  لوطنلا  لمعتـساف  کلذ  تیأر  نأف  قوف  یلا  دـعاصتت 

بح نهد  جرختسا  رفولینلا و  نهد  هیراج و  عضرت  ةأرما  نبلب  طوعسلاب  مهجلاع  جسفنب و  نهد  درو و  نهدب  بورضم  نتالا  نبلب  ۀسومغم 
یف ریـص  يراوـجلا و  نعـضری  یتاوـللا  ةوـسنلا  نبلب  کـلذ  طـلخا  وـلحلا و  زوـللا  نهد  جـسفنبلا و  نهدـب  یبرملا  مسمـسلا  نـهد  عرقلا و 
قرو نیتلا و  رفولینلا و  قرو  سبای و  جسفنب  جنوباب و  هیف  خـبط  دـق  بذـع  ءامب  لوطنلا  لمعتـسأف  کلذـب  ۀـلعلا  نکـست  مل  نأف  نیرخنملا 
ذختم دامضب  سأرلا  دمض  ولحلا و  نامرلا  ءامب  هناسل  [ 244] بطر رشقم و  ولح  زول  نهد  ءام و  ةءولمم  ۀناجا  یف  لیلعلا  سلجا  مسمسلا و 

. جسفنبلا مسمسلا و  نهد  سبای و  جسفنب  و  [ 121  ] یمطخلا ریعشلا و  قیقد  نم 
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. ۀنیللا نقحلا  اضیا  لمعتسا  ولحلا و  زوللا  نهد  ربنش و  رایخلا  عوزنملا و  بیبزلاب  ذختملا  بیطلا  مهعفنی  دقف  ۀسبای  ۀعیبطلا  تناک  نأف 
یلا ۀیقوا  رادقم  هنم  ذخا  اذا  نتالا  نبل  برـش  مهعفنی  دقف  جنـشتلا  نم  ۀیقب  ندبلا  یف  ناک  یمحلا و  تناک  ۀلقتعم و  ۀـعیبطلا  نکت  مل  نا  و 

. ولح زول  نهد  زربط و  رکسب  یقاوا  عبرا 
جنـشتملا وضعلا  یلع  رتافلا  بذعلا  ءاملا  کلذ  دنع  لمعتـسی  نا  یغبنیف  ءاضعالا  ضعب  یف  جنـشت  سبی و  یمحلا  ءاضقنا  دـعب  ضرع  نأف 

کلذ هبشا  ام  نسوسلا و  لصا  یمطخلا و  لصا  لیلکا و  ۀبلح و  ناتک و  رزب  هیف  خبط  اذا  ةرم  اجذاس و  ةرم 
257 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

رمحالا عمـشلا  نم  دامـض  هل  حلـصی  ۀبطرملا و  ناهدالاب  کلذ  دعب  خرمی  مث  عضوملا  یلع  امئاد  نبللا  بلحی  نا  ۀنیب  ۀـعفنم  مهعفنی  دـق  و 
جاجدلا محش  نم  ذخؤی  نا  یلع  هقاس  خم  لبالا و  محش  ۀبوذم و  ۀیل  نهد  رقبلا و  قاس  خم  حلمملا و  ریغ  نمسملا  جاجدلا  زوالا و  محشب 

یلع عضوی  لمعتـسی و  یفکی و  ام  ردقب  سجرنلا  نهدب  عیمجلا  فصن  ءزج و  ۀـیللا  نهد  نم  نآ و  زج  رمحالا  عمـشلا  نم  ءازجا و  ۀـثالث 
. ءاش امایا  ۀبطر  هنیل  جنشتملا  وضعلا 

ۀیللا نهد  رقبلا و  قاس  خم  ۀنمـسملا و  جاجدلا  محـش  ۀطنحلا و  جتـساشن  ذخؤی  هفـصاو  انا  يذلا  ءاودلا  اذـه  ۀـمیظع  ۀـعفنم  مهعفنی  دـق  و 
هبـسک وا  ناتک  رزب  رکع  ذخؤی  وا  وضعلا . حسمی  طلتخی و  یتح  قحـسی  ۀیبارتلا و  ۀـیودالا  هیلع  یقلی  طلخی و  لحنی و  جتـساشنلا و  نهدـب 

وا يرطلا  نسوسلا  قرو  ءام  لیخلا و  ةرارم  ذخؤی  وا  وضعلا  هب  دمـض  ناءزج و  دـحاو  لک  نم  روصعم  ریغ  مسمـسلا  بسک  روصعم و  ریغ 
رأفلا و ناذآ  ذخ  وا  ةدحاو . هرم  هب  طعسا  روحصلا و  نم  ذختم  ءامب  هلح  ۀلوخنم و  هقوحسم  نیتریعش  نزو  اشیمام  یمسملا  ءاودلا  نم  ذخ 

عضوم هب  دمضت  نأب  رتاف  وه  لمعتسی و  طلخی و  ۀبوذم و  ۀیل  نهد  مسمسلا و  نهد  هیلع  بص  نتالا و  نبلب  عیمجلا  یلطا  ۀقوحـسم و  ۀبلح 
. ملالا

: هتاوادم نایبصلا و  نیع  ضراعلا ال  دمرلا  یف  رشع - عساتلا  بابلا 

محتلملا و یف  خافتنا  ةرمح و  عم  نوکی  نیعلا و  ۀیشغا  نم  محتلملا  ءاشغلا  یلا  ۀبطر  ةراح  ۀلضف  بابـصنا  نع  [ 245] نوکی راح  مرودمرلا 
. کلذ نیب  طسوتم  هنم  يوق و  هنم  وا  فیعض  فنص  هنمف  فانصا  ۀثالث  وه  قامالا و  یف  ضمر  عومدلا و  نالیس  نیعلا و  ضایب  وه 

نافجالا یف  بالقنا  عم  هیلع  قبطنا  اهداوس و  یلع  خفتنا  عفترا و  الع و  امبر  هنا  یتح  نیعلا  ضایب  خافتنا  هعبتی  هنم  يوقلا  و 
258 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

عم مهعئابط  تناک  اذا  امیـس  باینالا و ال  تابن  دـنع  ۀـصاخب  نانـسالا و  تابن  دـنع  نایبصلل  کلذ  ضرعی  اـم  رثکا  ملؤم و  بعـص  عجو  و 
[122  ] مهنانسا تابن  دنع  ضراعلا  عجولا  مهسوؤر و  یف  ۀصاخب  مهنادبا و  یف  اهتبوطر  لوضفلا و  ةرثک  کلذ  یف  ببـسلا  ۀلقتعم و  کلذ 

یلا اهنم  بصنی  ام  بابـصنا  رثکیف  مهـسوؤر  ۀـصاخب  مهجازم و  یمحی  ءاکبلا و  مهل  بلجی  مهلهـسی و  مهملؤی و  کـلذ  دـنع  عجولا  ناـف 
. مهنیعا

ۀیفیک حالـصا  نم  عبطلا  نیلی  امب  نیعلا  یلا  بابـصنالا  نع  هلیم  لضفلا و  باذـتجاب  نوکی  نا  یغبنیف  ۀـلعلا  ءادـتبا  یف  اما  کـلذ  جـالع  و 
انوطق و رزبلا  باـعل  جـسفنبلا و  رهز  بیبزلا و  ءاـم  صاـجالا و  ءاـم  يدـنه و  رمتلا  ءاـم  برـشت  ۀعـضرملا  رمأـت  نا  وه  ةوقلا و  هذـهب  نبللا 

ۀعناملا ۀـضباقلا  ةدرابلا  تادامـضلاب  هریبدـت  وضعلا و  ۀـیوقت  عبطلا و  لاهـسا  نییلتلا و  وحن  لیمی  ۀبرـشالا  ۀـیذغالا و  نم  ناک  ام  لامعتـسا 
یعارلا و اصع  قرو  وا  بلعثلا  بنع  وه  بنعلا و  قروب  دامـضلا  لثم  اـهیلا  بصنی  اـم  لوقبلا  نم  نیعلا  یلا  بابـصنالا  نم  لـضفلا  کلذـل 

عم ضعب  وا  هتدح  یلع  دحاو  لک  لجرفسلا  يرثمکلا و  قرو  مرکلا و  فارطا  جسوعلا و  قرو  ۀلجرلا و  ۀلقب  ابدنهلا و  رزب  لمجلا و  ناسل 
یلا دحاو  نم  جالعلا  یف  اهل  ۀلعلا  تعقو  تلدب و  تریغ و  اذا  رثکا  هذهب  عافتنالا  نوکی  دق  درولا و  نهد  ریعـش و  قیقدـب  طولخم  وا  ضعب 

. رخا
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ضایب لامعتـسا  نکما  ناف  لجرفـسلا  بح  باعل  ضیبلا و  ضایب  انوطق و  رزب  باعل  لامعتـسا  هللقی  عجولا و  عفدـی  ملـالا و  نکـسی  اـمم  و 
اهتیقنت ۀعاذللا و  طالخالا  نم  لصح  ام  ءالج  بصنملا و  طلخلا  عدر  عجولا و  نیکست  نم  هیف  امل  غلبا  ناک  راهنلا  لیللا و  یف  امئاد  ضیبلا 

دق امبر  لخلا و  نم  ریـسی  درابلا  ءاملاب  طلخی  نأب  سأب  الف  رطملا  ءامب  نکی  مل  ناف  رطملا  ءاـمب  دربلا و  ءاـمب  هجولا  لـسغی  نا  یغبنی  دـق  و 
ضیبقت دیربت و  ۀیودالا  نم  هیف  ناک  ام  عمجیف  ۀلمجلاب  سخلا و  رزب  وا  رفولینلا  قرو  رفولینلا و  وا  شاخـشخلا  قرو  وا  شاخـشخ  هیف  خـبط 

قفتا ناف 
259 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

یلع کلذ  یف  هب  رـصتقی  هعاضر و  للقی  نا  یغبنی  اعیـضر  یبصلا  ناک  ناف  دوجا . ناک  لضفلا  ءالج  ملالل و  نیکـست  کلذ  عم  نوکی  نأ 
ضعبب تلهـسا  ۀلقتعم  هتعیبط  تناک  نا  هرـسخی و  هنخـسی و  اهنبل و  دـسفی  امع  عضرملا  عنم  نبللا و  ۀـیفیک  حالـصا  عم  لدـتعملا  رادـقملا 

. تاوادملا یف  رمالا  كالم  ۀعیبطلا  نییلت  ناف  ۀنیللا  ۀلهسملا  تافایشلا 
ءاذغلا و ۀلیلقلا  ةدربملا  ۀیذغالا  نم  دصقلا  رادقملا  یلع  ترصتقا  هتحلـصا و  اضیا و  هءاذغ  تللق  عاضرلا  دح  زواجت  دق  یبصلا  ناک  نا  و 

ندبلا سأرلا و  یقن  اذاف  هتمجح  وا  هتدصف  مجحی  وا  دصفی  ناک  نا  هلثم  کلذک  هلثم و  هب  لهسی  نا  بجی  امب  هلاهسا  زوجی  نمم  ناک  نا 
ضیبالا فایشلا  نم  ائیش  نبللا  یف  فیدت  وا  [ 123  ] هیراج عضرت  ةأرما  نبل  یف  بلحی  نا  بجی  رمالا  لوا  یف  للحی  جضنی و  ام  تلمعتـسا 

. نیعلا یف  هرطقت  و 
ضیبلا حـمک  کلذ  یلا  تجتحا  نا  ۀـللحم  ۀـیودأ  ۀـیودالا  نم  هانرکذ  ام  طـلخی  نا  یغبنیف  طاـطحنالا  یف  تذـخا  ۀـلعلا و  تلواـطت  اذاـف 

یف یقب  ناف  کلذ  هبشا  ام  سبایلا و  جسفنبلا  جنوبابلا و  قرو  کلملا و  لیلکا  ریعشلا و  قیقد  وا  هبطرلا  هربزکلا  وا  درولا  نهدب  بورـضملا 
ایقاقالا رمحالا و  لدنصلا  اشیمام و  فایش  يدنهلا و  صصجلا  نم  ذختم  ءالطب  نیعلا  لوح  یلطی  نا  راضب  سیلف  مرولا  نم  ءیـش  نافجالا 

هذه فادت  نا  یغبنیف  ابعص  نابرضلا  ادیدش و  عجولا  ناک  ناف  بلعثلا . بنع  ءامب  وا  یعارلا  اصع  ءامب  هقاذم  لفوفلا  نویفالا و  غمـصلا و  و 
ۀلعلا تذخا  اذاف  نویفالا  نم  ریسی  ءیش  اهعم  طلخأ  الا  کلذ و  عمجنا  ناف  حافللا  ةراصعب  هبشا  ام  سخلا و  ةراصعب  تفـص  یتلا و  ۀیلطالا 
اهعم طلخی  نا  دعب  نتالا  نبلب  وا  ءاسنلا  نبلب  یبرملا  تورزنعلا  نم  ذـختملا  سوردـنلا  لحکلا و  تلمعتـسا  عجولا  نکـس  طاطحنالا و  یف 

تجتحا نا  رم  نم  ءیش  نارفعز و  اشیمام و  فایش  هل  کلامعتسا  نم  لئالق  مایا  دعب  ءاودلا  اذهب  طلخا  دزربط و  رکـس  هطنحلا و  جتـساشن 
نم هیف  ام  عم  نوکیل  کلذ  یلا 

260 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
وا ضیبلا  ضایب  هقفرا  دیدش  ضبق  هیف  اهنم  ناک  امف  ءایشالا  هذه  ءایـشالا و  هذه  لاثما  دقفتی  نا  یغبنی  دق  ریـسی و  لیلحت  ءالجلا  ضبقلا و 

هذـه یلع  ۀـیودالا  هذـهل  جالعلا  تلمعتـسا  کلذ و  تلعف  اذا  کناف  الیلق  هتظلغ  ریثک  لیلحت  هیف  ریـسی و  هیف  اـهنم  ناـک  اـم  ءاـسنلا و  نبلب 
. دغ نم  وا  موی  نم  عجولا  نکس  طئارشلا 

درولا و فایشب  نوفجلا  یلع  هلطا  نبلباب و  دنه  [ 246] ذخف دمر  مرو و  نایبصلا  نیعاب  ثدـح  اذا  سلوف  لاق  کلذ  یف  سلوف  هلاق  ام  رکذ 
. نوردام ۀینانویلاب  هل  لاقی 

یف اهأربا و  ةدمرلا  نیعلا  یلع  ۀمخرلا  ةرارم  دلج  قلع  نا  يربطلا  لاق  هتیـصاخب  عفنی  امم  جنوبابلا و  خـیبط  ءامب  نیعلا  لسغا  حیـسم  لاق  و 
. هعجو نکس  هعفن و  هنیع  یکتشی  نم  یلع  ۀیح  ۀبابذ  تقلع  نا  ۀیمورلا  تایعیبطلا 

: هتاوادم نایبصلا و  نیعا  یف  ضراعلا  ضایبلا  یف  نورشعلا  بابلا 

ۀیدلجلا ۀبوطرلا  ریغت  نم  نوکی  يذلا  تلمدل و  یه  اذا  حورقلا  بقعب  ثدحی  نا  اما  ۀیبنعلا و  ۀـبوطرلا  رییغتل  اما  نیعلا  یف  ثدـحی  ضایبلا 
. جالع هل و ال  ءرب  ال 
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نم برـضلا  اذه  ۀیدیلجلا و  ۀبوطرلا  ۀینیعلا و  ۀقبطلا  نیب  دمجت  ۀـبوطرلا  نم  نوکی  هثودـحف  ۀـینیعلا  ۀـبوطرلا  رییغت  نع  نوکی  يذـلا  اما  و 
. اریغص نایبصلا  لافطالا و  نم  ناک  نمیف  رمالا  بیرق  ءربلا و  لهس  وه  اریثک و  نایبصلل  ضرعی  يذلا  وه  ضایبلا  بورض 

[124  ] ضاـیبلا نم  عوـنلا  کلذـک  هأرب و  رذـعت  اـمبرف  نیلمکتـسملا  یف  بابـشلا و  ناـیتفلا و  نیب  نم  برق  نمیف  مهنم و  راـبکلا  یف  اـماف 
رغـصا یبصلا  ناک  املک  مهریغ و  نیعا  یف  ناک  امم  اوءرب  لهـسا  وهف  نایبصلا  نیعا  یف  هنم  ناک  اـم  اهلامدـنا و  حورقلا و  بقعب  ثداـحلا 

. اضیا أربی  نا  داکی  الف  لوهکلا  بابشلا و  سانلا و  نم  نیلمکتسملا  یف  امأف  برقا . لهسا و  هؤرب  ناک 
261 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

عاضرلا لیلقتب  کلذ  جالع  یف  أدبی  نا  بجیف  ۀیدیلجلا  ۀبوطرلا  ۀینیعلا و  ۀقبطلا  نیب  ام  ۀـبوطر  دـمجتل  اثداح  ضایبلا  ناک  نا  کلذ  جالع 
کلذ نمف  اهیف  امل  لیلحت  ءالج و  هیف  امب  نیعلا  ةاوادم  اهلاقتعا و  اهسبی و  نم  رذحی  اهنییلت و  نایبصلا و  عئابط  لیدعت  ۀیذغالا و  فیطلت  و 

نامعنلا قئاقـش  ةراصعب  لاحتکالا  نا  نیکاسملا  بط  یف  هباتک  یف  سونیلاج  رکذ  دـق  نیعلا و  یف  جـنایزارلا  ءام  ریطقت  لـسعلاب و  لـحکلا 
. کلذ نم  عفن 

. بلعثلا بنع  ءامب  هلحکأف  ضایب  یبصلا  نیع  یف  ضرع  اذا  سفور  لاق  کلذ و  یف  سفور  هلاق  ام  رکذ 
بنع ةراصعب  اولحکی  نا  کلذ  جالع  مهنویع و  ضایب  ءاکبلا  ةرثک  نم  اضیا  لافطالل  ضرعی  دق  حیسم  لاق  کلذ و  یف  حیسم  هلاق  ام  رکذ 

ةروکذملا ۀیودالا  اریغص  الفط  لیلعلا  ناک  اقیقر و  ضایبلا  ناک  نا  کلذ  ةاوادم  یف  لمعتست  نا  بجیف  ۀحرق  رثا  ضایبلا  ناک  نأف  بلعثلا 
ءالج اهلقا  اهنیلا و  اهفطلا و  یلع  رایتخالا  عقی  نا  بجی  ءابطالا و  بتک  یف  ۀنودم  ةریثک  یه  کلذ و  یف  نومدقتملا  هرکذ  امب  ضایبلا  یف 

نأب هللخ  یف  کلذ  نیب  امیف  نیعلا  فلی  اهب و  جـالعلا  كرتی  نا  بجیف  عجو  ةرمح و  نیعلا  یف  هلامعتـسا  دـعب  لامعتـسالا  نوکی  ةدـحو و 
. هیراج عضرت  هما  يدث  نم  اهیف  بلحت 

: کلذ نم  زارتحالا  هتاوادم و  نایبصلل و  ضرعی  يذلا  لوحلا  یف  نورشعلا  يداحلا و  بابلا 

کظفح کلذ و  دعب  ثدـح  امبر  ةدالولا و  ذـنم  کلذ  ناک  امبر  اهلیم و  وا  نیعلا  نطاب  كرحت  یتلا  تالـضعلا  جنـشت  نم  نوکی  لوحلا 
مهناواب لیللاب  عضوی  ۀماقتـسا و  یلع  هرظن  نوکیل  اعقرب  هدالو  نم  یلوالا  مایالا  یف  ههجو  یلع  لعجت  ناب  کلذ  هل  ضرعی  یتح ال  لـفطلل 

دحا یلا  مهنع  افرحنم  هءوض  نوکی  ةرـسی و ال  ۀـنمی و ال  مههاجت  نع  هب  لیمی  ـال  مهلباـقم و  مهئاذـحب و  ءیـضی  جارـس  مهنیعا  لـباقم  و 
. بناوجلا

262 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
یف عفنی  امم  يرخالا و  ۀـیحانلا  ءازأب  جارـسلا  لعج  نیرخنملا  یلی  ناک  اذأف  لیما  وه  نیتهجلا  يا  یلا  رظنأـف  لـصح  دـق  لوحلا  ناـک  نا  و 
لوط هیف  نوکی  اهریغ و  یلا  رظانلا  لیم  نوکت  یتلا  نذالا  یف  هطبرتف  رمحا  فوص  ءارمح و  طویخ  یلا  ءارمح و  ۀقرخ  یلا  دمعت  نا  کلذ 

غدصلا و یلت  یتلا  قامالا  یلع  کلذ  قصلب  سأب  هیلا و ال  رظنلاب  حلا  اذا  عفنی  امم  کلذ  نأف  هیلع  رـصبلا  عقیل  نیعلا  ۀـیحان  یلا  لصی  یتح 
مهل ضرع  نایبصلا  نم  اریثک  انیأر  دقف  مهل  ۀلباقملا  ریغ  تاهجلا  يدـحا  نم  ةأجف  ۀـتغب  مهعزفت  ۀحـص  نم  نایبصلا  یلع  رذـحی  نا  بجی 

[. 125  ] ۀتغب مهتأجف  ةدیدش  ۀحیص  نم  لوحلا 

: اهجالع نایبصلا و  ناذا  یف  ۀضراعلا  ۀبوطرلا  یف  نورشعلا  یناثلا و  بابلا 

سونیلاج لاق  و  نانـسالا . تابن  نم  مهبرق  نیب  ةدالولا و  نیب  نایبصلا  لافطالل و  ضرعت  یتلا  ضارمـالا  یف  طارقبا  اـهرکذ  ناذـآلا  ۀـبوطر 
نوکی نا  نایبصلل  ضرعی  دق  هنا  الا  یعیبطلا  يرجملل  فلاخم  نینذالا  نم  هجورخ  امأف  لفطلا  ضارما  یف  ناذالا  ۀـبوطر  طارقبا  ددـع  امنا 

اهب صوصخملا  ضارمالا  یف  نینذالا  ۀـبوطر  هلاخدا  یف  طارقبا  عنـص  اـم  نسحا  دـق  نینذـالا و  نم  اـهجورخ  غامدـلا و  نم  لوضفلل  ۀـیقب 
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نا الإ  رجحلا  ۀعیبطب  اهنم  دشا  عمشلا  ۀعیبطب  هیف  ماظعلا  ۀعیبط  نوکت  یتح  ۀبوطرلا  ۀیاغ  یفل  یبصلا  یف  هلک  ندبلا  نا  نسلا و  اذه  باحصا 
يرجت تراص  ةریثک  لوصفلا  هیف  تناک  اذا  بجاولابف  لاحلا  هذـه  یلع  لمکتـسملا  یف  ناک  ذا  اهلک  هئاضعا  رئاـس  نم  ریثک  بطر  هغاـمد 

. ذفانملا عیمج  یف 
یبصلا ناذآ  یف  عضوت  بش  نم  ءیـشب  ۀلولبم  ۀفوصب  جلاعت  نا  یغبنیف  نایبصلا  ناذا  ۀبوطر  امأف  سفور  لاق  کلذ  یف  سفور  هلاق  ام  رکذ 

ناذال ضرعت  ۀبوطرلا  سفور و  لاق  اذـه  یف  نودـقتعی  انخیاشم  تیأر  اذـکه  سمرت  يرـصم  یلقاب  هلوقب  ینعی  يرـصم و  یلقاب  ذـیبن و  و 
نبل وه  مهناذا  یف  يذلا  حیقلا  نا  ءابطالا  نم  ریثک  نظی  کلذ  لجا  نم  نبللا  عاضر  ةرثک  نم  نایبصلا 

263 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. بحأ ام  يأر  ناذالا و  ۀبوطر  هنع  فک  نبللا  نم  عبشلا  نم  یبصلا  عنم  نمف 

ثالث هففج  ۀفوص و  هیف  سمغا  قیتع و  خوبطم  عم  ائیـش  فدأف  ۀبوطر  یبصلا  ناذا  یف  ضرع  اذا  سلوف  لاق  کلذ  یف  سلوف  هلاق  ام  رکذ 
نذالا یف  ناک  ناـف  یبصلا  ناذآ  یف  رطق  قیتع و  خوبطم  عم  نارفعز  قحـسا  اراـح و  وه  یبصلا و  ناذآ  یف  فوصلا  کـلذ  عض  مث  تارم 

. تفص امک و  سوسوب  الوا  هلطاف  دئاز  محل  وا  ۀحرق 
سمغا نذالا و  یف  اهلخدا  اینامی و  ابـش  اهیلع  رـص  اهلب و  ۀفوص و  ذخف  نذالا  نم  لیمت  یتلا  ۀبوطرلا  ففجت  نا  تدرا  اذا  هباتک  یف  لاق  و 

. نذألا یف  هرطق  بارشب و  نارفعز  قحسا  وا  نذالا  یف  اهعضو  قیتع  بارش  وا  لسع  بارشب و  ۀفوصلا 
لخد دق  اشیمام و  فایش  یـشحب  ففجت  نا  یغبنیف  نایبصلا  ناذآ  نم  لیـست  یتلا  ۀبوطرلا  اماف  حیـسم  لاق  کلذ و  یف  حیـسم  هلاق  ام  رکذ 
ذخؤی وا  نینذالا  یف  هنم  رطقی  نارفعزلا و  ذـخؤی  وا  لسعلا  ءاـم  نینذـالا  یف  لـخد  دـق  قیتع و  بارـش  یف  ۀـفوصلا  سمغت  وا  نینذـالا  یف 

. نینذالا یف  رطقی  جوزمم و  لخ  نم  ءیش  یف  یقلی  نورطن و  نارفعز و 
ءامب اخبط  اذا  بارـشلا  شوجنزرملاب و  نوعفتنی  مهناف  نایبصلا  نا  هنذا  جالع  اـماف  نویبارـس  نب  لاـق  کـلذ  یف  نویبارـس  نب  هلاـق  اـم  رکذ 

اهرصعی مث  ادیج  اغضم  ناسنالا  اهغـضمیف  یناردنالا  حلملا  نم  ءیـش  رقـصلا و  ذخؤی  وا  نذالا  یف  نهدلا  [ 126  ] کـلذ نم  رطق  يدارلا و 
. یبصلا ناذآ  یف  رطقی  ۀیراج و  نبلب  فاذی  جلثلا و  نم  ذخؤی  وأ  ناذالا  یف  ءاملا  نم  اهیف  ام  رطقی  یتح 

: اهتاوادم نایبصلا و  ناذا  یف  ۀضراعلا  ماروالا  یف  نورشعلا  ثلاثلا و  بابلا 

ناذالا و اهنم  مروت  هنا  ةداح  تناـک  اذا  ۀـصاخب  اـهیلا و  اهبابـصنا  مهناذآ و  یلا  ةردـحنملا  ۀـبوطرلا  ةرثک  ناـیبصلا  لاـفطالل و  ضرعی  دـق 
ةدشب اهنم و  برق  ام  مهناذآ و  یف  رهظت  یتلا  ةرمحلا  خافتنالاب و  کلذ  یلع  کلالدتسا 

264 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
رطق لعفأف و  مجحی  هئادتبا  یف  کلذ و  ثودح  دنع  نکما  ناف  طلخ  ۀبوعص و  ملأ و  کلذ  نم  مهل  ضرعی  امیف  ءاکبلا  ةرثک  بارطضالا و 

ۀلجرلا و ۀلقب  ءام  وا  ءاسنلا  نبلب  فاذی  اثیمام  فایش  ضیبلا و  ضایب  عم  وا  درولا  نهد  عم  وا  هدحو  يرطلا  عرقلا  ةدارج  رـصع  ام  نذألا  یف 
. زوللا نهد  سخلا و  ءام 

یف ۀلمعتسملا  عجولل  ۀنکسملا  تافایـشلا  نم  ائیـش  هیف  فیذی  نا  دعب  راح  وه  کلذ و  رطقف  ادیدش  ءاکبلا  قلقلا و  اریثک و  مرولا  ناک  نا  و 
نا و  الیلق . نذالا  یف  رطق  ناهدالا و  ضعب  عم  نویفالا  نم  ائیش  فداف  املؤم  ابعـص  عجولا  ناک  نا  و  ضیبالا . فایـشلاک  نیعلا  ماروا  جالع 

اثیمامب فیدا  ءاملا  کلذ  یف  عفنی  دق  لخلا و  نم  ریسیلا  رتفملا و  درولا  نهدب  کلذ  یف  یفکی  دقف  الیلق  مرولا  اریقح و  اریسی  عجولا  ناک 
ملالا و نیکست  یف  ۀیصاخ  رتافلا  ءیـشلل  ناف  ملالا  هعم  نکیل  لیلعلا و  هذلتـسی  ام  رادقمب  ارتاف  هذه  نم  هرطقی  ام  نکیل  نذالا و  یف  رطق  و 

. نذالا ررض  یف  ۀیصاخ  درابلا  ءیشلل 
اعفن کلذ  یف  عفنی  دق  بنعلا و  ریصعب  خوبطملا  ریعشلا  قیقد  نم  ذختملا  دامـضلا  لمعتـساف  لهـسا  ملـسا و  وهف  جراخ  نم  ملالا  ناک  ناف 
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جسفنب نهد  ءامب و  نجعی  عیمجلا و  قدی  یمطخ  ریعش و  قیقد  جنوباب و  سبای و  جسفنب  یلقاب و  قیقد  ذخؤی  هتفـص  دامـضلا و  اذه  امیظع 
ءاتـشلا یف  ۀبلحلا  قیقد  هیلع  رذی  دحاو و  عضوم  یف  عیمجلا  یلغی  لخ  نهد  جسفنب و  نهد  بلعثلا و  بنع  ءام  رخآ  هب . نهدی  نخـسی و  و 

. نخسم وه  هب و  دمضی  فیصلا و  یف  ریعشلا  قیقد  و 
. لمعتسی عیمجلا و  طلخی  یلقابلا و  قیقد  امهیلع  رذی  اعیمج و  نایلغی  نسوسلا  ةراصع  ءام  بنرکلا و  ءام  ذخؤی  ماروالل  للحم  جضنم  رخآ 
ضیبلا و ضایب  نذالا  یف  رطقی  نا  کلذ  یف  عفنی  دق  يدثلا و  نم  ءاسنلا  نبل  نم  بلحی  نأب  هجلاعف  رجفنا  ةدم و  عمج  دق  مرولا  ناک  نا  و 

امهلعجی زوللا و  نهد  وأ  لسعلا  نم  ءیش  ۀنطق  یلع  لعجی  نا  کلذ  یف  عفنی  دق  جسفنبلا و  نهد  ارتفم و  زوللا  نهد  لسعلا و  ءام  کلذک 
[127  ] ةأرملل ثدح  الخاد و  هیف  یقبی  ام  عیمج  نذالا و  یف 

265 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. رمحالا مهرملا  جادیفسالا و  درو و  نهدلا  نم  ذختملا  ضیبالا  مهرملا  ضیبالا و  فایشلاب  ناهدالا  کلذ  یف  لمعتست  نا 

ۀیودالا ضعیف  کلذ  یلا  لیلعلا  لها  بجی  مل  نأف  لهـسا  هحتف و  یف  غلب  اذإف  دـیدحلاب  هحتفأف  هحاتفنا  رخأت  هنا  وا  ارهاظ  مرولا  ناـک  نا  و 
. کلذ یف  نوجلاعملا  اهلمعتسی  یتلا 

. درو نهد  نیطارخ و  وا  ةأرما  نبلب  ۀضیب  ضایب  هنذا  یف  رطقف  مرو  یبصلا  نذا  یف  ضرع  اذا  سفور  لاق  کلذ  یف  سفور  هلاق  ام  رکذ 

: اهتاوادم نایبصلا و  ناذا  یف  ۀضراعلا  حورقلا  یف  نورشعلا  عبارلا و  بابلا 

اطولخم اقوحسم  نوارقب  لسعب و  نوجعم  قوحـسم  اشیم  امب  هجلاعف  کلذ  ضرع  نأف  حرقتی  اهلامدنا و  ئطبی  نا  ماروالا  بقعب  ضرعی  دق 
. یقبت دق  ۀلعل  لیلحت  ۀیقنت و  ءالج و  لامدنالا  عم  اذهل  ناف  ءاسنلا  نبل  نم  نذالا  یف  ریصی  وا  ۀلیتف  هنم  ذختی  وا  لسعب 

وا لمعتـسی  درولا و  نهد  زوالا و  محـشب  فاذـی  وا  نذالا  یف  رطقی  درو  نهدـب  فاذـی  نوفیلـساب  مهرم  نذـالا  یف  حورقلا  نم  عفنی  دـق  و 
. ۀهجلا هذه  یلع  ربصلا  لمعتسی  وا  لمعتسی  فیقث و  لخ  نم  ءیش  لسعب و  فاذی  عیمجلا و  قحسی  رم  نم  [ 247] یسدرم ردنک و  ذخؤی 

. نذالا یف  هلعجا  سمشلا و  یف  لخلاب  امعان  اقحس  هقحسا  ثبخ و  ذخف  ۀنتنم  ةدم  نذالا  يرجت  ناک  نأف 
رطق لیلق و  لخ  بنعلا و  دـیقعب  ۀـفاذم  ساسوم  صارقا  لمعتـسأف  ۀـحرق  یبصلا  نذا  یف  ناک  نأف  سلوف  لاق  کلذ  یف  سلوف  هلاق  ام  رکذ 

. هنم یبصلا  نذا  یف 
266 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

: هتاوادم نایبصلا و  ناذا  یف  تبانلا  محللا  یف  نورشعلا  سماخلا و  بابلا 

سلوف رکذ  دق  مهیف و  ۀعیبطلل  ومنلا  ةوق  مهنادبا و  ۀبوطرل  رثکا  راغـصلا  نایبصلا  یف  اذه  دئاز و  محل  امئاد  نایبصلا  ناذا  یف  ضرعی  دق  هنا 
صارقا لمعتـسا  مث  قیتع  خوبطمب  فاذم  سولوس  هلطأف  دئاز  محل  نذالا  یف  ناک  نا  لاق و  مهتیبرت  لافطالا و  ریبدت  نم  هعنـص  امیف  کلذ 

اهیف رطقی  مث  نورطن  راح و  ءامب  الوا  نذالا  لسغت  نا  یغبنی  هشانک  یف  لاق  و  لیلق . لخ  بنعلا و  دیقعب  ۀـفاذم  دـبزب  تفـصو  امک  ساسرت 
. لسعب هیقنی  محللا  قرتحا  اذا  یتح  درو  نهد  لخ و  عم  ۀیواستم  ءازجا  رمحا  خینرز  قرحم و  ساحن 

: هتاوادم نذالا و  یف  نئاکلا  دودلا  یف  نورشعلا  سداسلا و  بابلا 

هاندهاش دق  امک  سخلا  هنم  دلوتی  امم  هیبش  راغـص  دود  نایبصلا  ناذآ  یف  اهداسف  اهفلت و  اهتنوفع و  تابوطرلا و  ناقتحا  نم  ضرعی  دـق  و 
. اریثک

اریثکلا بح  ةراصع  وا  ربکلا  قرو  ةراصع  وا  نویسارف  وا  نویروطنق  وا  نیتنسفا  هیف  یلغا  دق  ارتاف  ءام  نذالا  یف  رطقی  نأب  جلاعی  نا  بجی  و 
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ءیلتمی و یتح  نذالا  یف  تیزلا  بصی  نا  اذه  یف  حلـصی  دـق  نیتنـسفالا و  ةراصع  وا  جـنتوف  ةراصع  وا  لسع  عم  ضیبا  قبرخ  وا  نارطق  وا 
نذالا یف  رطق  لخلاب و  فیذا  اذا  بنرکلا  قرو  ةراصع  نذالا  یف  نئاکلا  دودلا  لتقی  دق  تیزلا و  لخلا و  [ 128  ] هنم دوجا  و  دودلا . عفتری 
لجفلا ةراصع  نذالا و  یف  رطق  بارـش و  وا  لخب  طلخ  عیمجلا و  قحـس  اذا  ضیبا  قبرخ  خوخلا و  قرو  ءام  توتلا و  لصا  روشق  ةراصع  و 

عیمج نذالا و  یف  خفنی  قحسی و  لیوط و  دنوارز  ذخؤی  وا  کلذ . لثم  لعفی  قروب  قوحسم و  بنرک  ءام  عم  طلخ  اذا  نیتنسفالا  ةراصع  و 
. نذالا یف  تلخدا  اذا  رخالا  تاناویحلل  اذه  عم  حلصی  هذه 

اهیف رطق  مث  نویسارف  وا  نویروطنق  وا  نیتنسفالا  هیف  یلغا  دق  ءامب  هنقحب  الوا  نذالا  لسغا  سلوف  لاق  کلذ و  یف  سلوف  هلاق  ام  رکذ 
267 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

لخ عم  اینومقس  وا  جنتوف  ةراصع  لسع و  عم  ضیبا  قبرخ  قتعم و  ناسنا  لوب  وا  نارطق  وا  يرطلا  ربکلا  بح  ةراصع  وا  ربکلا  قرو  ةراصع 
. اهلخدی وا  نذالا  یف  عقی  يذلا  ریغصلا  ناویحلا  یف  اهنیعب  ءایشالا  هذه  لمعتسی  نیتنسفالا و  ةراصع  وا 

: هتاوادم مهفانا و  یف  کلذ  نم  فجی  ام  فافج  طاخملا و  ةرثک  قیرلا و  [ 248] نالیس نم  لافطالل  ضرعی  امیف  نورشعلا  عباسلا و  بابلا 

ۀعیبطلا یفن  مهتیذغا و  مهتجزما و  یلع  ۀبوطرلا  ۀبلغل  مهفانا  مهتاوهل و  نم  ۀـبوطرلا  نالیـس  ةرثک  عبطلاب  نایبصلا  لافطالل و  ضرعی  دـق  و 
نوصلختی نایبصلا  نا  سفور  لاق  مهرخانم و  نم  طاخملا  قیرلا و  نالیـس  رثکی  کلذـک  مهفاـنا و  مهتاوهل و  یلا  مهتغمدا  نع  کـلذ  نم 

مهرخانم مهفانا و  یف  سبی  دقعی و  دمجی و  ربک و  یغبنی  امک  ربدی  مل  لمهأف و  کلذ  ثدـح  یتم  هنا  الا  مهل  ضرعت  ضارما  نم  کلذـب 
يذلا وه  ءاودلا  اذه  مهجازم و  یف  ةءادر  رارفصا و  ملا و  کلذ  دنع  مهل  ضرعی  مهسفنت و  دسی  مههوجو و  مهرخانم و  کلذل  مری  یتح 
فانا نم  مهنوجرخی  [ 249] مهنا نوضرعی  اهودعا  دق  ءایـشا  ماوعلا  نع  نوفخی  يربکلا و  لیحلا  باحـصأ  نؤاشملا و  نویقوطلا و  هیمـسی 
ةدیدح وا  هلالخ  سبایلا  هفنا  یف  لخدی  صریمـس و  یبصلا  فنا  نم  جرخی  هنا  مهوت  هنم  ۀـفیطل و  لیح  ۀـبیجع و  ۀـفخ  قذـحب و  نایبصلا 

صریمـس یمـسملا  دئازلا  لکـشلا  یلع  وه  ام  اهنم  اهودعا  دق  ءایـشا  هفنا  نم  مدلا  کلذ  عم  جرخی  مدلا و  هنم  لیـسی  هیمدی و  یتح  هکحب 
. اهب نولاتحی  یتلا  فانصالا  نم  کلذ  ریغ  یلا  لکشلا  کلذ  یلع  تمظن  تئیه و  دق  دبکلا  قورع  نم  ةذختم 

مهعئابط نوکت  نا  کلذ  عم  یصوتی  هنم و  لادتعالا  نع  هب  رصتقی  لفطلا و  عاضر  للقی  نا  کلذ  جالع  و 
268 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

لیلکا جنوبابلاک و  للحی  نخـسی و  ام  دعب  هیف  نومحی  يذلا  ءاملا  یف  خبطی  نا  مهفیظنت و  مهجازم و  مهمیمح و  میدی  ۀلقتعم و  ریغ  ۀـلهس 
. شوجنزرملا ماحفلا و  کلملا و 

همف و یف  اهعبصا  لخدت  نا  هیلا و  يرجی  امم  ءیـش  هفنا  یف  عمتجی  نا  كرتت  و ال  [ 129  ] هقاشنتـسا هطاخم و  میدی  نا  یبصلا  هب  اورمؤت  و 
هیف تلمعتـسا  هفنا  یف  کلذ  ثدح  نأف  دقعی  دمجتی و  ام  هیف  یقبی  یتح ال  هفنا  دـهاعتی  کلذـک  هباعل و  لیـسی  نا  یلا  هتاوهل  اهب  کلدـت 

فنالا و یف  دقعنی  امل  تابیطرت  هذه  نأف  رتفملا  درولا  نهد  رتفملا و  جسفنبلا  نهد  نم  ةذختملا  ةرتفملا  تاطوعسلا  رتافلا و  ءاملاب  میمحلا 
وا اهعبـصأب  هسفن  لادتعا  هرادحنا و  هجورخ و  لهـس  بطر و  نال و  دق  هفنا  یف  ام  نأب  ۀیادلا  تسحا  اذا  یتح  هرادحنا  هجورخل و  لیهـست 

قفتا يوتسا و  فیک  کلذ  جارخا  یف  دهج  لک  دهتجأف  لفـسا  یلا  هحـسم  هفنا و  خارم  ۀمادا  ۀلوهـسب و  فنالا  یف  لخدی  امم  کلذ  ریغب 
میدا هیف  یقب  دق  امم  فنالا  یقن  اذا  یتح  کلذـل  نیجلاعتملا  دـنع  ةذـختملا  ۀـلالاب  وا  هیف  عبـصالا  لاخداب  اما  هخرم و  فنالا و  حـسمب  اما 

ةردـحنملا ۀـبوطرلا  تناـک  نأـف  شوـجنزرملا  ماـمنلا و  عـنعنلا و  جـنتوفلا و  وا  زینوـشلا  تاـبن  نـم  هـیرخنم  نـم  یندا  نهدــلاب و  هطوـعس 
هعفنی و امم  کـلذ  نأـف  اهمـشی  یکل  هیرخنم  نم  تندا  جـنتوفلا و  وا  یلغملا  وا  نخـسملا  زینوشلا  نم  ءیـش  ۀـقرخ  یف  لـعج  [ 250] ةریثک

. هطعسی

مهتحص ظفح  نایبصلا و  لافطالا و  یلابحلا و  www.Ghaemiyeh.comریبدت  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 171زکرم  ۀحفص 128 

../../default.htm
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


: هجالع نایبصلاب و  ثداحلا  فاعرلا  یف  نورشعلا  نماثلا و  بابلا 

نایرج ةدعقملا و  یلا  قورعلا  حتفت  نم  کلذ  نوکی  امک  نیرخنملا  یلا  اهیف  ام  نایرج  سأرلا و  مدقم  یف  قورع  حتفت  نع  نوکی  فاعرلا 
یتم هترثکل و  قورعلا  زرف  رثک  یتـم  [ 251] مدلا نأف  هتیفیک  یف  داسفل  وا  مدلا  ةرثکل  اما  نیئیـشل  کلذ  ریـساوبلا و  للع  یف  لفـسا  نم  مدلا 
. ۀناعلا یف  رعشلا  هل  تبنی  نا  اهیف  برقی  يذلا  نسلا  یف  طارقبا  لاق  امک  نایبصلل  اریثک  ضرعی  فاعرلا  یف  هتدح  هتاعذلب و  اهحتف  دسف 

269 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. اهلبق [ 252] یتلا نسلا  یف  نوکی  هنا  الا  نسلا  هذه  یف  هیف  مدلا  ةرثک  ءادتبال  رثکا  نسلا  اذه  بحاصل  ضرعی  فاعرلا  نا  سونیلاج  لاق 

هنایرج و هجورخ و  هثاعبنا و  طرف  هتدـح و  وا  هترثک  مدـلا و  ناجیه  نم  کلذ  ناک  یمح  ریغ  نم  ۀـتغب و  فاعرلا  ثدـح  اذا  کلذ  جالع 
ةراصع نم  جـلثلا و  ءامب  کلذ  هل  ضرع  یتم  طعـسی  هذـه  یه  هل و  ۀـفوصوملا  تاـجالعلاب  عطقی  نا  یغبنیف  ةوقلا  فعـضت  نا  هنم  یـشخ 
ةریحبلا نیط  لمحلا و  ناسل  ةراصع  وا  روفاکلا  جورذابلا و  ءام  وا  روفاکلا  رملا و  ءاثقلا  ءام  روفاک و  سیتلا و  ۀـیحل  وه  سردیطـسفویهلا و 

ریثک ربح  یف  ۀسومغم  تناک  ۀقرخ  نم  ةردحنم  هلیتف  نیرخنملا  یف  طوعسلا  دعب  عضوی  مث  روفاک  ینمرا و  نیط  عم  یعارلا  اصع  ةراصع  وا 
قوحسم روفاک  قرحم و  فوص  ینامیلا و  بشلا  اضیا  لمعتسی  فیقث و  لخ  یف  یفطم  قرحم  بوقثم  ریغ  صفع  اهیلع  رذی  نا  دعب  جازلا 

. فنالا یف  خفنی  و 
یف تخفن  ۀلوخنم و  هقوحسم  تعمج  اذا  روفاک  سردیطیـسفوهلا و  ةراصع  ینامیلا و  بشلا  ةریحبلا و  میتاوخ  مئادلا  فاعرلا  عطقی  امم  و 

ناتک و ۀـقرخ  نم  ۀـلیتف  هیف  تسمغ  رمخ و  لخب  فیدا  قحـس و  اذا  سیدـقلقلا  فنـالا  نم  يرجی  يذـلا  مدـلا  عطقی  دـق  و  [ 130  ] فنالا
نم ءیش  هیلع  شر  اذا  اراح  ثوری  امک  رامحلا  ثور  یفصملا و  قوحـسملا و  قرحملا  صفعلا  کلذ  لثم  لعفی  دق  فنالا و  یف  تعـضو 
نم ءزج و  ردنکلا  قاقد  نم  ذـخؤی  نا  اضیا  کلذ  نم  عفنی  دـق  انیب و  اعفن  کلذ  هعفن  هنم  دـعاصتملا  راخبلا  فاعرلا  بحاص  متـشا  لخ و 

راطقلق و ذخؤی  وا  فنالا . یلع  عضوت  ۀـقرخ و  نم  ۀـلیتف  کلذ  یف  سمغی  ضیبلا و  ضایبب  نافادـی  اعیمج و  ناقحـسیف  ءزج  فصن  ربصلا 
نیئزج قرحم  جاز  ذـخؤی  وا  ناتک . ۀـقرخ  نم  ۀـلیتف  لمعتـسی  لخب و  فادـی  لخنی و  هلک و  کلذ  قدـی  ۀـیوسلاب  جاز  توبکنعلا و  جیـسن 

لخ یف  تسمغ  دق  ۀلیتف  یلع  رذی  کلذ و  قحسی  ءزج  نویفا 
270 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

نینیعلا نیب  ام  دمکی  نا  یغبنیف  تفـصو  امب  فاعرلا  عطقنی  عفنی و  مل  ناف  بیجع . وه  اضیا و  هیرخنم  یلع  یلطی  نیرخنملا و  یف  ریـصت  و 
تادامـضلاب سأرلا  نیغدـصلا و  دمـضی  سأرلا و  طسو  یلع  کلذ  عضوی  دراب و  ءامب  لولبم  جنفـساب  وا  دربلا  دـیدش  ءامب  ۀـلولبم  ۀـقرخب 

ناـک نا  يرط  درو  لجرفـسلا و  قرو  جـسوعلا و  فارطا  يرثمکلا و  ربـکلا و  قرو  فـالخلا و  قرو  لـثم  ۀـضباقلا  ۀـیودالا  نم  ةذـختملا 
، رانلج لسعلا و  قیقد  لخب و  نیفاذم  سردیطـسوفیهلا  ةراصع  ینمرا و  نیطب  ۀهبجلا و  هب  یلطی  فیقث و  لخب  نوجعم  قوقدـم  وا  ادوجوم 

سأرلا ةرخؤم  یلع  ۀـماجحلا  لمعتـسأف  اضیا  اذـهب  فاعرلا  نکـسی  مل  ناف  ۀـهبجلا ، هب  یلطی  لـخب و  فاذـی  نویفأ  نم  ءیـش  روفاـک و  و 
اـضیا عفتنی  دـق  فاعرلا  كانه و  نم  مدـلا  عطقنا  ۀـهبجلا و  کلت  یلا  بذـجلاب  ةداملا  تلام  كاـنه  نم  مدـلا  غرفتـسا  اذا  هنأـف  طارـشلاب 
قرعلا نم  لاـفیقلا  دـصقب  کـلذ  لمعتـسأف  ۀـجاحلا  تعد  دـصفلا و  نع  قئاـع  قعی  مل  نأـف  ـالیلق  نیبـعکلا  قوف  نیقاـسلا  یلع  ۀـماجحلاب 

[. 253] مدلا هنم  جرخی  يذلا  فنالل  يذاحملا 
لاحطلا مجاحملا و  تعضو  اعیمج  نیرخنملا  نم  يرجی  فاعرلا  ناک  نأف  نطبلا  قفارم  یلع  مجاحملا  عضول  اضیا  فاعرلا  یف  عفتنی  دق  و 

یلع نمیالا و  فنالا  نم  فاعرلا  ناک  اذا  دبکلا  یلع  کلذل  يذاحملا  عضولا  یلع  ۀمجحملا  تعـضو  امهدـحا  نم  يرجی  ناک  نا  اعم و 
. لفسا یلا  بذتجیل  راحلا  ءاملاب  نیقاسلا  نیمدقلا و  لیطنت  نم  انرکذ  ام  عم  کلذ  یف  عفنی  دق  رسیالا و  فنالا  نم  ناک  اذا  لاحطلا 

: هجالع لافطالل و  ضراعلا  ماکزلا  یف  نورشعلا  عساتلا و  بابلا 
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نم تابوطرلا  باذـجنا  کلذ  ببـس  درابلا و  ءاملاب  هیبش  ۀـبوطر  اهنم  لیـسی  مهفانا و  مهل  دـسفی  یتح  اریثک  ماـکزلا  لاـفطالل  ضرعی  دـق 
مهرخانم یلا  مهسوؤر 

271 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
لاعـسلا اهراذقتـسا و  ناذالا و  نایرج  هعم  نوکی  یتح  کلذ  طرفا  امبر  اهیف و  ةدلوتملا  لوضفلا  ةرثک  اهتدورب و  مهتغمدا و  ۀـبوطر  لجأل 

عفدنا امبرف  ۀعفادلا  يوقلاب  اهنم  ۀـعیبطلا  هتعفد  [ 131  ] مهـسوؤر یف  رثک  اذا  لضفلا  نال  تقولا  کلذ  یف  مهـسوؤر  نم  بذـجنی  ام  ریثکلا 
لاعسلا و نم  ءیش  هعبت  ماکزلا و  ناک  رثکا  مهرخانم  مهفانا و  یلا  ردحنی  ام  ناک  اذاف  مهناذا  مهرودص و  یلا  هترثک  بسحب  ءیشلا و  هنم 

ءاوهلا نم  ءیـشب  یلابی  یتح ال  زخلاب  مهریثدـت  سأرلا و  یلع  هبـص  راحلا و  ءاملاب  مهمیمح  ۀـمادا  عاضرلا و  لـیلقتب  نوکی  کـلذ  جـالع 
ریغ وا  نخـسملا  زینوشلا  شوجنزرملا و  مامنلا و  مهفانا  نم  یلدـی  کلملا و  لیلکا  جـنوباب و  هب  نومحی  يذـلا  ءاملا  یف  خـطل  نا  دراـبلا و 

لـسعلا ءام  یف  هایا  نوقـسی  نبللا و  یف  رکـسلا  ذینافلا و  نم  هنم و  فاذی  تاقعل و  لسعلا  نم  نوقعلی  لاحلا و  هیـضتقی  ام  بسحب  نخـسم 
. مهرودص ءالج  مهعئابط و  نییلت  نم  هیف  امل  کلذ  یف  ناک  هدحو 

: هجالع نایبصلل و  ضراعلا  عالقلا  یف  نوثالثلا  بابلا 

حورقلا یلع  لدـی  مسا  عالقلا  نانـسالا و  تابن  نم  برقلا  نیب  امیف  نایبصلا  لافطالل و  ثدـحت  یتلا  ضارمالا  یف  عـالقلا  رکذ  طارقبا  نا 
ۀلعلا هذه  ضرعت  ام  رثکا  ۀقرحم  ۀـیران  ةرارح  اهعم  ناک  اذا  ۀـصاخ  مفلا و  لخاد  یـشغی  ام  ناسللاب و  طیحملا  ءاشغلا  حطـس  یف  ۀـضراعلا 

هعـضرت و يذـلا  اما  اهل و  نبللا  ةاقالم  لمتحت  یتح ال  اهتبوطر  لفطلا و  نم  تـالالا  نیلل  اـما  ۀعـضرملا و  نبل  ۀـیفیک  ةءادرل  اـما  لاـفطالل 
اهیف ثدـحت  نفعی و  نا  اهل  ضرعت  یتح  اهؤرب  رـسع  اهثکم و  لاط  امبر  ضبق و  یندا  اهعم  یتلا  ۀـیودالاب  لهـسی  رمالا  رثکا  یلع  اـهجالع 

. ۀبابدلا ءابطالا  اهیمست  یتلا  ۀلعلا 
اولعج عجولل و  ۀنکـسم  ضبقلا  ۀلیلق  ۀیوداب  افیفخ  حورقلا  نم  ناک  ام  جالع  اولعجف  ۀـیودالا  [ 254] نم ءیشب  عالقلل  نوببطملا  فصو  دق 

ۀنوفع نم  نوکت  یتلا  ۀلعلا  یه  ۀبابدلا و  اهنومسی  یتلا  ۀلعلا  جالع 
272 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

. فعضا طشنا و  اهنم  ناک  ام  لافطالا و  نایبصلا و  ةاوادم  انضرغ  ناک  اذا  انهاه  اهرکذا  انا  هذه و  نم  يوقا  ۀیوداب 
عم اخوبطم  اسدع  لیلعلا  معطاف  ماعطلل  لکالاب  اءادتبا  اوأدتبإ  دق  نیذلا  لافطالل  ۀـلعلا  هذـه  نم  ضرع  امف  لافطالل  ضراعلا  عالقلا  جالع 

یغبنیف دیدش  باهتلا  عالقلا  عم  ناک  ناف  رورعز  وا  ربنع  يرثمک و  ضباق و  حافت  لجرفـس و  لبالا و  قاس  وا  لیجاحملا  قاس  خـم  زبخلا و 
نا یغبنیف  نبللا  هؤاذـغ  امنا  دـعب و  ماعطلا  لکأی  مل  نمم  یبصلا  ناک  ناف  لجرلا  ۀـلقب  بلعثلا و  بنع  ابدـنهلا و  سخلا و  لـیلعلا  معطی  نا 

. مضه ءوس  اهل  ضرعی  الئل  ۀیانع  متا  اهرماب  ینعن  ۀیذغالا و  نم  هرکذ  انمدق  امب  ۀعضرملا  يذغت 
اهیف و عذل  یتلا ال  ۀللحملا  ۀیودالا  لمعتـسی  کلذ  دعب  ضبقلا  لیلق  ادراب  ناک  ام  ۀیودالا  نم  هیلع  یلطی  نا  یغبنیف  رمحا  عالقلا  ناک  نا  و 

ۀلثام ۀلعلا  تیأر  نا  یلوالا و  ۀیودالا  نم  ادیازت  دشا  ۀـیودالا  نوکت  نا  یغبنی  هنا  الا  اقارب  هنول  نوکی  يذـلا  عالقلا  یف  لمعتـساف  کلذـک 
رثکا و لیلحت  هیف  اـم  ۀـیودالا  نم  لمعتـساف  داوسلا  یلا  ۀـلئام  تناـک  نا  ءـالج و  هعم  ناـک  اـم  [ 132  ] ۀـیودالا نم  اهیلع  لـطاف  مغلبلا  یلا 

ۀیـصو هذه  لیلعلا و  ةوق  بسحب  يوقا  ۀیودا  ۀیودالا  نم  سنجلا  اذـه  نم  لمعتـسی  ام  عم  ءالؤه  نم  ربکا  نایبصلا  نم  ناک  نمیف  لمعتـسا 
هدعب [ 255] نکل هلکاب  أدتبی  مل  نم  نیب  ماعطلا و  لکاب  مهنم  أدتبا  نم  نیب  سیقتف  ضرم  لک  یف  نایبصلا  لافطالا و  یف  لمعتست  نا  بجی 

فعـضا يوقا و  مهنم  وه  نم  نیب  لـقا و  رثکا و  مهنم  هیعـس  نم  نیب  سق  اریثک و  ماـعطلا  لـکاب  ءيدـتبملا  نم  يوقا  وه  نم  نیب  عیـضر و 
[. 256] اذه مهفاف 

273 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
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یف حورقلا  هذـه  نم  ضرعت  امبر  مفلا و  حطـس  یف  حورقلا  نم  ضرعی  اما  مسا  عالقلا  نا  سونیلاج  لاق  کلذ  یف  سونیلاـج  لاـق  اـم  رکذ 
اهعبط یف  کلت  نال  ةریـسیلاب و  تسیل  ۀیئام  ۀبوطرلا  یف  نال  هتیفیک  اهل و ال  نبللا  ةاقالم  لمتحی  یتح ال  لفطلل  تالالا  نبلل  نایبصلا  مامفا 

یه سیفا و  ۀـینانویلاب  یمـسی  مفلا و  ةدـلج  یف  مفلا و  یف  حورق  تناک  ناف  حورق  ۀـنیللا  ماـسجالا  یف  ثدـحی  نا  بجعت  اذا  سیلف  ءـالج 
تنمزأ و تمداقت و  امبر  حورقلا  هذه  ناف  ۀضباق  ۀیودا  ذـئنیح  لمعتـساف  لافطالا  راغـصلا و  یف  ضرعی  املک  طغنملا و  اهریـسفت  عالقلا و 

. اهجالع رذعت  تنفعت و 
تیشاشن ذخأت  وا  لفطلا  مف  یف  هیقلت  مث  ادیج  اغضم  هغـضمتف  اریـسی  ازبخ  اسدع و  ذخأت  نا  یبصلا  ۀیاد  یلا  مدقتی  لافطالا  یف  تناک  نأف 

نم اههبـشی  ام  لجرفـسلا و  حافتلا و  هءاذغ  لعجت  همف و  هب  یلطی  وا  اهطلختف  لجع  خم  لبالا و  خاخم  نم  ذخات  وا  هاف  یلطت  ءامب و  هبیذتف 
. حورقلا ةرارح  نکسی  سخلا  ناف  سخ  نم  ائیش  زبخ و  عم  رورعزلا  يرثمکلاک و  ۀضباقلا  ۀهکافلا 

. اهیلا رظنتف  حورقلا  کلت  یلا  دمعت  نا  هتیاد  رمأف  ماعطلا  لوانتی  نا  نم  رغصا  لفطلا  ناک  نأف 
یلا حورقلا  تناک  نا  و  ۀیشغملا . تاخوطللا  کلذ  دعب  لمعتـسا  مث  ۀضباقلا  ةدرابلا  تاخوطللا  الوا  لمعتـساف  لیما  ةرمحلا  یلا  تناک  ناف 

. ادیدش ۀیشغملا  ۀیودالا  لمعتساف  داوسلا  یلا  حورقلا  تناک  نا  ۀیقنملا و  ۀیودالا  لمعتساف  ةرقشلا 
جازلا نجعاف  ۀخس  حورقلا و  تناک  نا  و  صفع . بارشب  هنجعت  کنا  الا  هدحو  جازلا  لمعتـساف  محللا  یـساج  انـس  ربکا  یبصلا  ناک  نا  و 

. ادج ۀیوق  ۀیودالا  هذه  ناف  ءامب  لسعلاب  هنجعت  کنا  الا  هدحو 
. هنیعب درولا  درولا و  نهد  درواملا و  هبش  اضیا  هذه  هنود  ام  قامسلا و  خیبط  ءام  مرصحلا و  بر  هبشت  یه  اهنود و  یتلا  ۀیودالا  اماف 

جرخت حورق  نایبصلل  ضرعی  سفور  لاق  کلذ  یف  سفور  لاق  ام  رکذ 
274 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

هبحاص و یلع  لاب  وهف و  تعنلا  اذه  یلع  دوسا  هنم  ناک  امف  یک  رثا  اهنأک  دوسا  اهـضعب  رمحا و  اهـضعب  ضیبا و  اهـضعب  نول  مههاوفا  یف 
بلاص یمح  دعب  ۀحرقلا  هذه  تضرع  امبر  ۀیرصملا و  ۀحرقلا  ۀلعلا  هذه  یمست  کلذ  لجا  نم  اریثک و  رصم  لها  یف  نایبصلاب  جرخی  وه 
بلقنت قنعلا و  ۀکرح  رـسع  سفنلا و  رـسع  سحلا و  قارتفا  زازک و  اهیلع  ضرعی  دق  ۀـحرقلا و  جورخ  [ 133  ] دـعب یمحلا  تضرع  امبر  و 

. یبصلا کلهیف  ۀئرلا  یلا  داسفلا  غلبی  نانیعلا و 
خفنا لسع و  نم  ءیـش  عم  قوحـسملا  نسوسلا  لوصاب  هجلاعف  کلذ  لثمل  جالعلا  نم  میقتـسی  ام  فصأس  یناف  ضرملا  اذـهل  ءاودـلا  اماف 

نا قفاوم  عفان  هلک  اذه  ناف  ردنکلا  صفعلا و  رملا و  نارفعزلا و  رهز  سبایلا و  درولا  قرو  قفاوم و  هناف  یبصلا  مف  یف  اسبای  اضیا  نسوسلا 
. هب جلوع 

الـسع ءاودلا  اذهب  هجالع  دـعب  یبصلا  یقـسی  نا  اضیا  یغبنی  لسع و  نم  ءیـش  عم  حورقلا  هب  جـلوع  کل و  [ 257] تفـص ام و  عیمج  ناف 
. ولح نام  ةراصعب  رتاف  ءامب  اجوزمم 

عالقلا اهل  لاقی  یتلا  حورقلا  یبصلل  ضرعی  دـق  هشانک و  یف  سلوف  لاق  سونیلاج و  نع  سلوف  هاکح  امم  کلذ و  یف  سلوف  لاق  اـم  رکذ 
رانلا و فوج  یف  نوکت  یتلا  ۀشیرکـشخلا  یلا  لـئام  نول  اذـه  داوسلا و  یلا  لـئام  هنول  اـم  هنم  ضاـیبلا و  یلا  لـئام  هنول  اـم  عـالقلا  نم  و 

. ادج لتاق  دوسالا  عالقلا 
هخفنا هقدف و  سبایلا  ینوجنامسالا  نسوسلا  ذخف  تئش  نا  عضوملا و  هب  یلط  لسعلاب و  طلخ  اذا  ینوجنامسالا  نسوسلا  انرکذ  امم  عفنی  و 

درفا اذا  اما  اعم و  اـما  ردـنکلا  روشق  ردـنکلا و  نارفعزلا و  صفعلا و  درولا و  رزب  قرحا و  اذا  درولا  قرو  هجـالع  یف  اذا  حلـصی  مفلا و  یف 
عضوملا یلع  رطقت  نا  اذه  دعب  حلصی  عضوملا و  هب  یلطی  دیجلا و  لسعلاب  طلخ  هتدح و  یلع  امهنم  دحاو  لک 

275 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
ضعب یف  انامرقلا و  خیبط  ءام  وا  قبنلا  ءام  وا  ربنعلا  خیبط  وا  يرثمکلا  خیبط  ام  لجرفـسلا و  خـیبط  ءام  ولحلا و  نامرلا  بر  وا  لسعلا  بارش 
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. ۀبکرم وا  دارفنالا  یلع  ۀلجرلا  ۀلقب  وا  ابدنهلا  وا  بلعثلا  بنع  سخلا و  خبطاف  تاقوالا 
ام بسحب  هنکـسی  مث  هجولا  جیهی  عضوی  نیح  ءاودلا  اذـهف  ضباقلا  بارـشلا  عم  جازلا  لامعتـساب  أدـبا  عالقلا  ةاوادـم  یف  سونیلاج  ۀـفص 
اذا اضیا  سیدقلقلا  لسعلا و  بارـشلا و  عم  جازلا  ینعا  ءاودـلا  اذـه  تلمعتـسا  اخـس  ناک و  نا  عالقلا  ناف  هتبوطر  ةرثک  هنم و  هیلع  عضوی 

. احلاص ءاود  ناک  عضوملا  یلع  عضو  تیز و  عم  تقحس 

ضرعت یتلا  ضارمالا  یف  ۀـثللا  ضیـضم  رکذ  طارقبا  نا  کلذ  جالع  نایبصلل و  ضراعلا  ۀـثللا  ضیـضم  یف  نوثالثلا - يداحلا و  بابلا 
: نانسالا تابن  مهبرق  دنع  لافطالل 

نانسالا تابن  هیبش  باینالا و  نانسالا و  تابن  نم  برقلاب  نوکی  اذهف  ادج  دیدشلاب  سیل  يذأ  عم  کحلا  عذللا و  نم  برـض  ضیـضملا  و 
محللا و بقنی  اهـسأر و  دـتحی  قوف و  یلا  علطی  یمنی و  اوشنی و  لازی  مث ال  ۀـثللا  قامعا  یف  اهلوصا  الوا  تبنت  امناف  تتبن  اذا  سارـضالا  و 

. طارقبا هرکذ  يذلا  ضیضملا  ملالا و  کلذ  اهثودح  ءادتبا  یف  کلذ  دنع  رهظی  نا  یلسلا  بقثملا و  ۀلزنمب  ۀثللا 
طالخالا و بابـصنا  ءالتمالا  کلذ  نم  ثدحی  الئل  تقولا  کلذ  یف  هندب  [ 134  ] ءالتما صقنیل  لفطلا  ءاذـغ  فیفختب  نوکی  کلذ  جالع 

نم ضرعی  ام  نیکـست  عم  اهعم  نوکی  ملا  ریغ  نم  اهیف  نانـسالا  جورخ  لهـسی  ةواخر  انیل و  اهنکـسی  امب  ۀـثللا  ربدـت  نا  اهامح و  اـهنفعت و 
موی لک  یف  همیمح  لصاوی  ةرارحلا و  یلا  هروتف  يذلا  بذعلا  رتافلا  ءاملاب  لفطلا  محی  نا  بجی  کلذک  اهل و  ضراعلا  ضیضملا  ملالا و 

لیلکا جنوبابلا و  جسفنبلا و  رهز  نم  ءیـش  ءاملا  کلذ  یف  خبطی  ناب  سأب  وضعلا و ال  ءاخرا  ملالا و  نیکـست  نم  قفاو  طق  رتافلا  ءاملا  نأف 
ساب وضعلا و ال  ءاخرا  کلملا و 

276 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
العف ملالا  نیکـست  یف  امهیف و  نهدلل  ناف  رداردـلا  ۀـثللا و  ۀـصاخب  هنهد و  هخارم و  مادـی  جـسفنبلا و  رهز  نم  ءیـش  ءاملا  یف  خـبطی  ناب 
نهد لثم  ملالل  ۀـللحملا  ءایـشالاب  جـنرتلاب  اهیلع  رمغی  الهـسم و  اقیقر  اریـسی  اکلد  عباصالاب  ۀـثللا  کلدـت  نا  کلذ  یف  عفنی  امم  و  ابیجع .

ۀـثللا و عفن  یف  ۀیـصاخ  هل  ناف  بنرالا  غاـمد  جاجدـلا و  محـش  زوللا و  نهد  مسمـسلا و  نهد  درولا و  نهد  لوسغملا و  تیزلا  جـسفنبلا و 
. نانسالا تابن 

عجو مهل  ضرع  رهظت  تأدـب  اذا  یبصلا  نانـسا  نا  دوجولا  ۀلهـسلا  ۀـیودالا  یف  هباتک  یف  سونیلاج  لاق  کلذ  یف  سونیلاـج  لاـق  اـم  رکذ 
هب لطا  بنرا و  غامد  وا  نانـسالا  عضوم  لطأ  ۀبلک و  نبل  ذخف  عذللا  کلذ  نکـست  نا  تدرا  اذاف  مهـسارضا  تابن  دـنع  امیـس  دـیدش و ال 
لاق ام  رکذ  نانسالا  عضوم  یلع  کلذ  نم  لطا  طلخاف و  نسوس  نهد  انمس و  انح و  ذخف  نانـسالا  تابن  عضوم  دتـشا  ناف  نانـسالا  عضوم 
رثکا رادقمب  نهدـلا  نم  خرمی  دامکلا و  لمعتـسی  نا  یغبنیف  ۀـثللا  یف  عذـللا  لفطلل  ضرع  یتم  ۀـشانک  یف  سلوف  لاق  کلذ و  یف  سلوف 

. قیتعلا حلاملا  محللا  وه  هنم  عفنی  يذلاف  هنانسا  یف  یبصلل  ضرعی  يذلا  عمشلا  نم  ءیش  هیف  فادی  نا  دعب 

: کلذ جالع  نانسالا و  تابن  دنع  لفطلل  ضرعت  یتلا  عاجوالا  یف  نوثالثلا - یناثلا و  بابلا 

جنـشت و تایمح و  ۀثللا و  یف  ضیـضم  هل  ضرع  نانـسالا  تبنت  نا  نم  یبصلل  برقا  اذاف  لاق  هنا  هعم  ملعی  ام  طارقبا  لوق  نم  مدقت  انیب  انا 
. لقتعم هنطب  نم  مهنم  ناک  نا  نایبصلا و  نم  لبعلل  باینالا و  هل  تتبن  اذا  امیس  فالتخا و ال 

عم ۀکحلا  نم  برض  وه  ضیضملا  هنانسا و  تبنت  نا  نم  برق  اذا  یبصلل  ضرعی  نا  بیجعب  سیلف  ۀثللا  یف  ضیـضملا  اما  سونیلاج  لاق  و 
هنانسا تابن  ۀلاح  یف  نایبصلل  ضرعی  امناف  فالتخالا  جنشتلا و  یمحلا و  اماف  دیدشلاب  سیل  يذا 

277 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
تبنت ام  دنع  ثادحالا  هذه  ثدـحت  نا  بجوا  باینالا و  هل  تبنت  اذا  امیـس  لاق ال  نیح  هلوقب  طارقبا  لد  دـق  امک  اهتابن  تقو  براق  اذا  ال 
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يذالا نم  دشا  [ 135  ] نانسالا نم  ضراعلا  يذالا  لب  ههبشا ال  ام  یلـسلا و  لوخد  دنع  ضرعی  امک  ۀثللا  یف  محللا  هل  تبنت  يذلا  نانـسالا 
ضرعیف وشنت  تماد  ام  ایقتت  یقست و  لازت  نانسالا ال  رمالا و  لوا  ذنم  تبنی  يذلا  عضوملا  یف  تباث  نکاس  یلسلا  نال  یلسلا  نم  ضراعلا 

ةرورـض اهلک  ءایـشالا  هذـه  عبتی  دتـشی و  دـعب و  قبی  مل  هیف و  بصعلا  هعم  [ 258] مضهنی هؤاذغ ال  نال  انفـصو و  یتلا  ءایـشالا  هذه  ببـسب 
. ندبلا یف  تبثی  و ال  [ 259] مضهنی ءاذغلا ال  نال  مث  فالتخالا 

لبع نایبصلا  نم  ناک  نمل  ۀـصاخ  ضرعی  جنـشتلا  امنا  ینعی  جنـشتلا  یلع  قحبف  القتعم  هنطب  ناک  نمل  ناـیبصلا و  نم  لـبعلا  هلوق و  اـما  و 
. لوضفلا ریثک  ءیلتمم  هندبف  نایبصلا  نم  ۀلاحلا  هذه  تناک  نم  ناف  ۀعیبطلا  لقتعم  ندبلا 

. اهلاح هذه  تسیل  یتلا  نادبالل  ضرعی  امم  رثکا  جنشتلا  عرسی  کلذک  و 
هماعط نوکی  نا  راحلا و  ءاملاب  میمحلاب  دـهاعتی  مل  نانـسالا  تاـبن  تقو  یبصلا  غلب  اذا  یغبنی  سفور  لاـق  کـلذ  یف  سفور  لاـق  اـم  رکذ 
اضیا درولا  رزب  سفرکلا و  رزب  نوسینالا و  فوصلاب و  نومکلا  باصع  لثم  کلذ  هنع  فکی  هنطب  بصعیلف  فالتخالا  هب  لاط  نا  اریسی و 

یف لوضفلا  نم  ءیـش  جارختـسال  ۀیافک  کلذ  یف  ناف  ۀـلیتف  لثم  أیهی  لسعب  نیلی  نا  یغبنیف  ارـسع  یبصلا  نطب  ناک  نا  قفاوم و  کلذـک 
نا ال یقوتلا و  لـک  هیقوت  یبـصلا و  ۀحلـصمب  متهت  نا  قفاوملا و  بارـشلا  ماـعطلا و  عضرملا  مزلت  نا  یغبنی  ناـمزلا  یف  کـلذ  موی و  لـک 

. اهورکم اعزف و ال  ادحا  لخدی 
کلذ دنع  هل  ضرعیف  عباسلا  رهشلا  یف  یبصلا  نانـسا  تبنت  مهتیبرت  لافطالا و  ریبدت  یف  هباتک  یف  سلوف  لاق  کلذ  یف  سلوف  لاق  ام  رکذ 

ۀبوطر اهنم  لیسی  هینذأ و  یف  ۀکح  بیصی  کلذ  رثکا  محل  و  [ 260] رافالا نینیعلا و  ۀثللا و  یف  مرو 
278 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

همعطی ناب ال  کلذ  یبصلا  باصا  اذا  یغبنیف  اضیا  جنـشتلا  مهل  ضرع  اـمبر  مهنوطب و  قلطی  نینیعلا  عجو  عم  مهبرقی  ناـیبصلل و  ضرعی  و 
يوتـسم و وا  خوبطم  شبک  غامدـب  بنرا و  غامدـب  جاجدـلا و  محـشب  اهنیلی  مامحلا و  یف  خاخملاب  هتثل  کلدـت  غضملا و  یلا  جاتحی  اـئیش 

رطقی راح و  رم  زول و  نهد  هیلع  بصت  ایقن و  افوص  نیبنجلا  سأرلا و  قنعلا و  یلع  عضت  نا  یغبنیف  نانـسالا  تعلط  اذاف  لـسع  اـهیلع  یلطی 
نم لکأت  نا  ءاملا و  يوس  ائیـش  برـشت  نا ال  عضرملا  رمأی  هماعط و  للقی  ءاذغلا و  ةرثک  نم  یبصلا  یمحی  نهدـلا و  نم  نینذالا  یف  اضیا 

ادج ال هنطب  سبتحا  ناف  درولا  رزب  سفرکلا و  رزب  نوسینالا و  نومکلا و  لثم  نطبلا  قالطتسا  هباصا  ناف  هنطب  لیـسی  راحلا و  ءاملاب  ماعطلا 
نخسی املک  رامحلا و  ءاثق  نهدب  نسوسلا و  نهدب  جلاعی  نا  هعفنی  دق  جنشت  هل  ضرع  ناف  لسعلا  ءاملا و  نم  افایش  هل  لمعاف  ائیـش  بذجی 

نم اضیا  عفنی  دق  نبللا و  رشقملا و  نسوسلا  لوصا  لثم  هدیب  هکسمی  ائیش  هیطعی  نا  یغبنیف  هعباصا  ضـضعی  هنانـسا  تبنت  اذا  یبصلا  نال  و 
یلع نیعی  هناف  رامحلا  ءاثق  لصاف  اهتصاخ  اهعبطب و  عفنت  یتلا  ۀیودالا  [ 136  ] نم اما  لسعلا و  عم  هب  تیلطا  اذا  نمسلا  ۀثللا  عجو  حورقلا و 

یبصلا و اهمـشی  ۀیودا  کلذک  هب  لمعی  اسبای  جسوعلا  لصا  کلذک  یبصلا و  قنع  یلع  قلع  ۀـضف و  وا  بهذ  یف  عضو  اذا  نانـسالا  تابن 
. یلاعت هّللا  نذاب  عجولا  هنع  نکسی  هناف  فنالا  یف  خفنی  لخنی و  قحسی و  جسوعلا  لوصا  ینعی  هیرخنم  یف  خفنت 

یف عضو  اذا  نانـسالا  تابن  هرکذ  دنع  ۀشانک  یف  لاق  هنانـسا  عجو  نکـسی  یبصلا  یلع  قلعی  ۀضف و  یف  رـصی  ذفنق  نس  جـسوعلا و  لصا  و 
عجولا نکـسی  هنأف  فنالا  یف  خفنت  یبصلا و  اهمـشی  ۀـیدا  کلذـک  هب  لمعی  اسبای  جـسلعلا  لصا  یبصلا و  قنع  یلع  قلع  ۀـضف و  وا  بهذ 

. لج زع و  هّللا  نذاب 
ناب ساب  الف  هریـسی  تناک  نا  ةدایزلا و  نم  هضعب  یف  امل  ریبدـتلا و  نم  انهاه  هرکذ  امم  ابیرق  نانـسالا  تاـبن  هرکذ  دـنع  ۀـشانک  یف  لاـق  و 

ناکف انهاه  کلذ  رضحی 
279 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

فوص و یلا  دمعتف  سحی  نا  ۀصاخ  هنأش  امم  هنطب  یلع  عضوی  ناب  هبـسحب  دـصقی  نا  یغبنیف  هنطب  قلطتـسا  نا  لاق و  نا  كانه  هرکذ  امم 
عم ففجت  یتلا  ءایـشالا  عیمج  درولا و  رزب  اضیا  اذه  عم  طلخی  نا  حلـصی  دق  هیلع و  هعـضیف  سفرک  رزب  وا  تبـشلا  رزب  نومک و  هیلع  رثنی 
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عنعن ةدـعقملا  یلع  یلطی  وا  لـسعلا  نم  اهذـختی  لـیاتفب  هنع  دـسی  اـنیل و  اـکیرحت  هکرحی  نا  یغبنیف  قـفی  مل  هنطب و  سبتحا  ناـف  ناخـسا 
یبصلا محتـسا  ءاملاب و  تخبط  اذا  نوسورطوتلنا  اهل  لاقی  یتلا  ۀشیـشحلا  نایبصلل  ضراعلا  جنـشتلا  عفنی  نا  يری  دـق  لسع و  عم  قوحـسم 

هب یلط  اذا  دبزلا  نا  لاق  ۀنخـسملا و  ناهدالا  عیمجب  رایخلا و  نهدب  وا  نسوسلا  نهدب  هندب  نهدت  نا  اضیا  هعفنی  دق  هیف  خبطی  يذلا  ءاملاب 
. نایبصلل ضراعلا  جنشتلا  نم  اعفان  ناک  لسعلا  عضوم 

نینذالا و یف  نیدخلا و  یف  مرو  ۀثللا و  رادردلا و  یف  مرو  مهنانسا  تابن  دنع  نادلولا  ضرعی  دق  حیـسم  لاق  کلذ  یف  حیـسم  هلاق  ام  رکذ 
اقیقر و اکلد  عبـصالاب  اهکلدیف  ۀثللا  رادردـلا و  یلا  دـمعی  نا  یغبنیف  یمحلا  مهـضعب  تذـخا  امبر  نودـمری و  وا  هدـم  مد و  مهناذا  لیـسی 

کلع هسفن و  وا  الدتعم  اخبط  خوبطملا  لسعلاب  اهخرمت  کلذ و  دعب  بنرالا  غامد  جاجدلا و  محش  جریـشلا و  ۀللحملا و  ءایـشالاب  اهخرمت 
نیبنجلا سأرلا و  دمـضی  تبـشلا و  جـنوبابلا و  خـیبط  ءام  هسأر  یلع  بصی  رادرادـلا و  ۀـثللا و  هب  خرمت  لوسغم و  کـلذ  بوذـی  طاـبنالا 

راحلا ءاملاب  هلطن  معان و  یقن  فوصب  هبدح  هسار و  هقورع و  ددساف  هردراد  یف  تعلطف  نانـسالا  سوؤرب  تفرـشأ  اذأف  ۀـللحم . تادامـضب 
نأف راح  ءامب  همح  دـصق و  رادـقمب  هؤاذـغ  نوکی  هینذا و  یف  کلذ  نم  رطق  راح و  ءامب  طولخم  لوسغم  تیزب  هسأر  یقنی  اغیلب و  ـالیطنت 
هفوص یلع  رذی  قدیف و  نومک  ذخؤی  هتفص  ءاودلا  اذه  لثم  هل  ۀسباحلا  ۀصاخلا  تادامضلاب  جراخ  نم  سبحی  نا  یغبنیف  لاهسا  هل  ضرع 

ءایشالا نم  هلکاش  ام  درولا و  رزب  هعم  طلخی  سفرکلا و  رزب  نوسینا و  یقسی  و  [ 137  ] نطبلا مزلی  و 
280 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

لمحتت ۀفایش و  هنم  لمعت  ناب  کلذ  لسعلاب و  هتعیبط  نیلت  نا  یغبنیف  نطبلا  كاسمتسا  رصح و  نانسالا  تابن  دنع  هل  ضرع  نا  ۀففجملا و 
ءامب لفطلا  محی  نا  یغبنیف  نانـسالا  تابن  ببـسب  زازک  هباصا  ناف  هب  لمحتی  ۀلیتف و  هنم  لمعی  لسعب و  نهدیف  قدیف  جنتوفلا  ذـخؤی  وا  اهب 

نا أدـب  هنانـسا و  تتبن  اذا  هنطب و  نخـسی  نا  یغبنی  ۀـلمجلاب  نیطلخم و  ءاثق  نهد  جـسفنب و  نهد  کلذ  نم  عفنی  دـق  رامحلا و  ءاـثق  خـیبط 
کلدـی حورقلا و  تبنی  امم  کلذ  ناف  اریثک  فجی  كرتی  مل  يذـلا  نمـسب  هوف  نسوسلا  لوصا  نم  یقـسی  نا  یغبنیف  اهب  جرخی  ضرعت و 

. حلاملا کمسلا  دامر  اهعفنیف  حورقلا  نم  ۀثللا  یف  ۀیقابلا  راثالا  اماف  لسع  نمسب و  هوف 
ۀثل هب  کلد  بدـلا و  بان  ذـخا  نا  سقـسرومطا  لاق  هتـصاخب  هعفنی  اهب و  عرـسی  عجوالب و  اهتابن  لهـسی  نانـسالا و  جورخ  لهـسی  امم  و 

. عجو الب  هنانسا  تابن  لهس  یبصلا 
قلع نا  يربطلا  لاق  هتصاخب  عفنی  اهیف و  عرسی  عجو و  الب  مهنانسا  تبنا  نایبصلا  یلع  قلع  اذا  بلکلا  بان  نا  میدقلا  ناویحلا  باتک  یف  و 
الب اهجرخا  هنانسا  جرخت  نم  یلع  قلع  ولف و  نس  ذخا  نا  لاق و  یمحلا و  نم  عفن  هنانسا و  جورخ  لهس  یبصلا  یلع  ینمیلا  ناطرسلا  نیع 
قلع دلج و  یف  ریصیف  راغصلا  فدصلا  وه  سانیلخرب و  یمسملا  فدصلا  ذخا  نا  مانملا  یف  ۀیمورلا و  تایعیبطلا  یف  کلذ  لیق  دق  عجو و 

. عجو الب  هنانسا  تجرخ  یبصلا  یلع  قلع  فدصلا و  فوج  یف  ام  جرخ  اذا  يربطلا  لاق  عجو و  الب  هنانسا  تجرخ  یبصلا  دضع  یلع 

: نایبصلل ۀضراعلا  قلحلا  ماروا  یف  نوثالثلا  ثلاثلا و  بابلا 

نم مهبرق  نیب  باینالا و  نانسالا و  تابن  نیب  امیف  یتلا  نسلا  یف  نایبصلا  لافطالل و  ضرعت  یتلا  ضارمالا  یف  قلحلا  ماروا  رکذ  طارقبا  نا 
يرملا اما  اعیمج . امهیلا  کلسم  قیرط و  وه  ۀیرلا و  ۀبصق  يرملا و  نیب  مفلا و  نیب  ناسللا  لصا  یف  قلحلا  عضوم  و  ۀناعلا . یف  رعـشلا  تابن 

اما بارشلا و  ماعطلا و  نم  ذفنی  املف 
281 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

هلخاد و نم  نیل  لضع  هیف  فوجا و  وه  حشرلا و  قیرط  یلع  ۀیرلا  ۀبصق  یف  كرابملا  ءاملا  رقتـسی  ءاوهلا و  نم  اهیف  ذفنی  املف  ۀیرلا  ۀبـصق 
هیف عرـسی  سأرلا و  نم  هیلا  بذـجنی  طالخالا و  نم  اهیلا  بصنی  ام  لوبق  یف  عرـسی  ۀلـضع  نیللا  ۀـیرلا و  ۀبـصق  يرملا و  لـصتم  هجراـخ 

عیمج یف  ضرعت  ماروالا  نینذالا و  لوصاب  هب و  ۀلصتم  ناتزوللا  اهیلع و  ۀفرـشم  هقوف و  ۀقلعتم  ثاهللا  ۀعرـس و  ۀلوهـسب و  ماروالا  ثودح 
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ةرجنحلا و  ةرجنحلا . نم  اهعـضول  هتوص  حبت  ناسنالا و  قنخت  اهنال  مسالا  اذهب  تیمـس  امنا  قیناوخلا و  ۀـحبلا و  اهل  لاقی  عضاوملا و  هذـه 
رخالا ۀئرلا و  ۀبـصقب  فرعت  امهادحا  نابقث  هیف  راغب و  اهیبش  کلذ  لخاد  يار  هناسل  یلع  سبک  هاف و  ناسنالا  حتف  اذا  يذـلا  عضوملا  یه 
نیذـه نامـضب  يرخالا  قوف  امهدـحا  هجراخ  نم  ناتلـضع  هلخاد و  نم  ناتلـضع  امهنم  [ 138  ] دـحاو لکل  ناـبقثلا  ناذـه  ءيرملا و  یلا 

. امهناعمجی نیبقثلا و 
فرط نطاب  یف  يذلا  لضعلا  یف  ماروالا  هذـه  نم  ناک  امف  هیف  ثدـح  يذـلا  عضوملا  مسا  هل  قتـشم  مساب  اهیف  ثدـحی  مرو  لک  یمـسیف 

یف يذـلا  لضعلا  یف  مدـلا  ناک  نا  راصبالا و  هارتف  رهظی  ءیـش ال  وه  ۀـئرلا و  مف  قناخ  هریـسفت  اـحاباباوکا و  یمـس  لـخاد  نم  ءيرملا و 
جراخلا لضعلا  یف  ماروالا  هذـه  نم  ضرعی  يذـلا  هئرلا و  يرجم  رهظلا  مف  قناخ  هریـسفت  اـحابرباوف  یمـس  جراـخ  نم  ۀـئرلا  ۀبـصق  فرط 

نم اهضعب  عضاوملا  برقل  سفنلا  قیض  علبلا و  عانتما  کلذ  عبت  تثدح  ۀنکمالا  يأ  یف  لخاد و  نم  اهنم  ضرعی  يذلا  نم  لهسا  فخا و 
هجولا و یف  ةرمح  یمح و  مهل  ضرع  اـمبر  ملؤملا و  عجولا  [ 261] ۀفص سفنلا و  رسع  قیـض و  اهعیمج  معی  دق  رخالاب و  اهلاصتا  ضعب و 

داردزا مهنکمی  امیاد ال  ۀحوتفم  مههاوفا  نوکت  نا  ناسللا و  جورخ  نینیعلا و  ضوحج  میقتسملا و  سفنلا  دادتما  هنم  ضرعی  مرو  قنعلا و 
طغضب قیضی  اضیا  يرملا  نال  لمکی و  مل  مرولا  طغض  ةدش  نم  هتکرح  تفعض  اذا  ناسللا  نال  ۀبذاجلا و  ةوقلا  فعضل  ءایشالا  نم  ءیش 

282 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
مهفانا و یلا  دعص  ائیش  اوعلبی  نا  یلا  رطضم  مهرطضا  اورطضا  ناف  داردزالا  مهنکمی  اذه ال  لجالف  هیلا  يدانی  امم  ایش  لبقی  هل و ال  مرولا 

یلا کلذ  عجریف  دودسم  همف  نال  يرملا  هلبقی  مل  لخاد  یلا  بارشلا  ماعطلا و  عفدنیل  اوعلب  اذا  مهناف  کلذ  یلع  مهـسفنا  اورهق  اذا  ۀصاخب 
متی امنا  مالکلا  نـال  [ 262] هفنا نم  ناـسنالا  ملکتی  نا  وـه  ۀـنخلا و  مهل  ضرعی  دـق  نیرخنملا و  یلا  دعـصی  کـنحلا و  یف  يذـلا  بـقنلا 

نوکتف ضارعالا  هذـه  مالکلاب و  اومه  اذاف  نیرخنملا  یلا  کنحلا  بقث  نم  توصلا  دـعاصت  مرولا  لجا  نم  هتکرح  تبعـص  اذاف  ناـسللاب 
ۀیوق هنم  ضارعالا  تناک  امیظع  اـیوق  مرولا  ناـک  یتمف  هفعـض  هتدـش و  هتلق و  مرولا و  مظع  بسحب  اـهترثک  اـهتلق و  اهفعـض و  اهتدـش و 
مهل ضرع  اـمبر  مههاوـفا و  یف  [ 263 (] دـیدل  ) رطقی نا  ءالؤهل  ضرعی  دـحا و  مهیف  أربی  نا  داکی  لـب ال  مهؤرب  یف  ءاـجرلا  لـق  ۀـمیظع و 

. مهریغ ءالؤه و  نم  ماروالا  هذه  هل  ضرعی  نمم  ملسی  نم  قانتخالا و 

: قیناوخ ۀحبذ و  ةامسملا  نایبصلا  قلح  یف  ۀضراعلا  ماروالا  جالع  یف  نوثالثلا - عبارلا و  بابلا 

ناف اهئادتبا  نم  ناموی  هل  یـضم  اذا  امیـس  اهنم و ال  أربی  نا  نکمی  سیلف  ۀبعـص  ةدس  اهعم  ضارعالا  ۀمیظع  ماروالا  هذـه  هب  تناک  نم  اما 
. الهک وا  اباش  وا  ایبص  کلذ  نوکی 

نینس ۀسمخ  غلب  دق  اریبک و  نایبصلا  نم  ناک  نم  اماف  اریـسی  کلذ  نم  مهل  ضرع  ام  ناک  ناف  لیلق  مهیف  ءاجرلا  ناف  راغـصلا  لافطالا  اماف 
عنمی مل  انکمم و  دصقلا  ناک  مهنم  هنکمت  لبق  کلذ و  ءادـتبا  یف  اوکرود  ارـسی و  مهل  ضرع  املک  کلذ و  قوف  ام  رثکا و  لقا و  تس  وا 
ةوقلا ندبلا و  هلمحتی  ام  بسحب  مدلا  غارفتسا  نوکی  لحکالا و  عارذلا و  لبح  لافیقلا و  قورعلا  نم  [ 139  ] هنودصقی ام  نوکی  عنام و  هنم 

ناف ءیش  دعب  ءیش  تاعفد  یف  لب  ةدحاو  ۀعفد  یف  کلذ  نوکی  و ال 
283 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

غارفتسالا اماف  اهل  هتسارح  ةوقلا و  ظفح  عم  اهنم  اهب  ذتجی  هملالا و  ءاضعالا  نم  لوضفلا  لصأتـسی  نا  يرحا  ءیـشلا  دعب  ءیـشلا  غارفتـسا 
تحت یتلا  قورعلا  هل  دصفأف  نکمم  ریغ  هیف  دصفلا  ناک  نم  ایـشغ و  ثدحا  امبر  ۀـلعلا و  لصأتـسی  ةوقلا و ال  فعـضی  هناف  ةدـحاو  ۀـعفد 
جورخ ناک  ثیح  نم  هناف  ۀلعلا  ءادتبا  یف  دیج  هلک  اذه  ۀماجحلاب و  ءابطالا  ضعب  راشا  دـق  نایبصلا و  یف  ۀـصاخب  ناسللا  طرـشا  ناسللا و 

لضعلا و ۀـکرح  کلذـب  سکعیل  راحلا  ءاملاب  لطنی  هیلجر و  هیدـی و  طبرت  نا  هدـصف  نکمی  نمیف ال  ءابطالا  ضعب  راشا  دـق  اعفان و  مدـلا 
نم هلک  اذـهب  ام  قلعلا و  مهیلع  قلعی  نا  نیعارذـلا و  نیقاسلا و  یلع  اومجحی  نا  بجی  ءابطالا  ضعب  لاق  قوف و  یلا  باذـجنالا  نم  هعنمی 
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أطخ هریغ  وا  دصفلاب  مدلا  جارخاف  تنکمت  ماروالا و  تبـصخ  دق  اماف و  اهنکمت  لبق  لالعالا و  هذه  ءادـتبا  یف  حالـصا  عفن و  هیف  لب  ساب 
غارفتسالا ةرثکب  ةوقلا  یلع  لمحی  نا ال  اذهل  بجیف  ۀبرشالا  ۀیذغالا و  نم  ءیش  لامعتسا  هنکمی  لیلعلا ال  نال  ةوقلا و  فاعضا  نم  هیف  امل 

سأب الف  هلـصا  یف  یتلا  قورعلا  حتف  ناسللا و  طرـش  اماف  تاعفد  یف  لب  ةدحاو  ۀعفد  الیلق ال  مدـلا  نم  هجرخی  ام  نوکیف  دـب  ناک و ال  ناف 
. حالص حاجن و  هعم  أدب  اذا  قفتا  تقو  يا  کلذب 

نا نکما  سفنتلا و  داردزالا و  علبلا و  نم  اعنتمم  هتیأر  مدـلا و  نم  ناصقنب  نسحی  ـال  لـیلعلا  تیأر  نأـف  مدـلا  جارخا  دـصفلا و  دـعب  اـماف 
الف ناسللا  تحت  يذلا  قرعلا  ۀـصاخب  کلذ و  نع  لماکت  الف  ناک  هجو  يأ  نم  امد  هل  جرخی  نا  ثلثی  وا  هیلع  ینثی  يرخا و  هعفد  دـصفی 

رذاحت ام  میظع و  ضارمالا  یف  قورعلا  هذه  نال  اهدصفل و  عانتمالا  کموی و  یف  هلعفا  لب  یناثلا  مویلا  یلا  کلذ  رخؤت  هدصف و ال  بهرت 
هنس و هلمحتی  ام  بسحب  ام  لک  یف  لمعتسی  مهعئابط و  نییلت  یصوی  نا  بجیف  دصفلا  دعب  نم  اما  ریسی و  هیف  اهطوقس  ةوقلا و  هفاعـضا  نم 

نم یمحلا  نکت  مل  نا  ۀنقحلا  نکیل  هریغ و  وا  فایش  وا  ۀصح  وا  بارش  نم  هتوق 
284 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

تناک ناف  رمحالا  رکـسلا  مسمـسلا و  نهد  قروبلا و  هلاخنلا و  بشلا و  کلملا و  لیلکا  نیتلا و  جـنوبابلاک و  ۀـبذاج  ةوق  لضف  اهیف  ۀـیودا 
جریـش و نهد  یمطخلا و  ناتـسیسلا و  ضوضرملا و  ریعـشلا  سبایلا و  جسفنبلا  جنوبابلاک و  ۀنیل  ۀـیودا  نم  ۀـنقحلا  نوکت  نا  یغبنیف  یمح 

. نیجعلا محل  هیناف و 
مهنا ةرضاحلا و  لاحلا  بسحب  ةذختملا  ۀیودالا  نم  کلذ  ریغب  قروبلا و  حلملا و  لسعلا و  نم  ذختملا  لهسملا  فایشلاب  اریغص  ناک  نم  و 

يدنه و رمتلا  ءام  صاجالا و  ءام  و  [ 140  ] نیبجنرتلا جسفنبلا و  بارش  ربنش و  رایخلا  بلعثلا و  بنع  مهقـسأف  علبلا  داردزالا و  یلع  اوردق 
نکیل تبث و  ام  ۀیمک  ردقی  نا  دعب  مهقـسا  ةوقلا و  نسلا و  بسحب  ۀیودالا  هذه  نم  مهل  تبث  ام  ۀیمک  ردقی  نا  دـعب  رمحالا  بیبزلا  خـیبط 
ۀیافک اذه  یفف  ءزج  سدعلا  نم  نآ و  زج  ریعـشلا  نم  نکیل  مدلا و  ةدحل  هبیجع  هأفطت  هل  ناف  شاخـشخ  رـشقم و  سدع  عم  ریعـشلا  خیبط 

مث هیلا  ۀـجاحلا  تعد  اذا  هب  سأب  الف  هارجم  يرج  ام  درولا و  نهد  نم  ءیـش  یلا  نوجاتحی  مهنا  تیأر  نا  مهتوقل و  ظفح  مهتیذـغت و  یف 
رـشقملا و سدعلا  خـیبط  ءام  یعارلا و  اصع  ءام  بلعثلا و  بنع  لثم  عدری  ام  رغارغلا  نم  ءادـتبالا  یف  لمعتـسا  ةرغرغلاب و  جالعلا  لمعتـسا 
بلعثلا و بنع  امب  خـبط  اهنم و  دـحاو  لک  ضر  اذا  لقوفلا  رمحالا و  لدنـصلاب  اضیا  عفنی  دـق  و  رانلجلا . نسوسلا و  لصا  رمحالا و  درولا 

نم لضفا  اذـه  نا  ریغ  توتلا  نم  ذـختی  ام  يربلا و  توتلا  نم  ذـختی  ام  الوا  هنم  لمعتـسی  نا  یلع  توتلا  اهلک  هذـه  نم  لضفا  هب و  رغرغت 
مفلا و یف  ۀـضراعلا  ماروالل  هنم  عفنا  دوجا و  يوقا و  زوجلا  بر  ناف  اعفن  لقا  زوجلا و  بر  نود  وه  اضبق و  دـشا  يوقا و  هنال  توتلا  بر 

اذه ةوق  نا  الولف  ولجی  امم  نوکی  ام  يوقاب  غبصلا  کلذ  نم  یقبت  اهنا ال  یتح  بطرلا  زوجلا  ریشقت  دنع  غبصالا  غبص  هصوغ  ۀضبق و  لیلد 
اهتفاطل و یلع  کلذ  لدی  دلجلا  عاق  یلا  صوغت  اهنال  ةراصعلا  هذه  دیدشلا و  لسغلاب  هعالقنا  رییغت  نکی  مل  دلجلا  رعق  یف  ضرعت  ءاودـلا 

. ادج ۀفیطل  اهنا 
لضفا ةراصعلا  هذه  ناب  یملعل  رمایملا و  نم  ۀسماخلا  یف  سونیلاج  لاق  دق  و 
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ءازجا و ۀـعبرا  اهتمـسقف  ۀعـشب  اهدـجا  ملف  اهتقذ  لسعلا و  عم  اهتخبط  ینا  قلحلا  مفلا و  یف  یتلا  ماروالا  اهب  جـلاعت  یتلا  ۀـیودالا  رئاـس  نم 

ءزجلا اماف  اقروب  اتیربک و  ثلاثلا  ءزجلا  یف  نارفعز و  رم و  یناثلا  ءزجلا  یف  تطلخ  ۀضباقلا و  ۀیودالا  نم  ائیـش  اهنم  دـحاو  ءزج  یف  تیقلا 
يرثمکلا اضیا و  لجرفسلا  ةراصع  ءاسنلا و  لاجرلا و  نم  نیفیعضلل  هتوالحل و  نایبصلا  هب  جلاعال  اجذاس  هب  تظفتحا  هتکرت و  یناف  عبارلا 

هذه یلا  بصنی  ام  عنمت  یتلا  ۀیودالا  لامعتـسا  یلا  ۀلعلا  ءادتبا  یف  جاتحن  انا  امک  مفلا و  یف  ۀنئاکلا  ماروالل  ذـختا  اذا  ءالطلا  رورعزلا و  و 
بنع ءام  ۀبطرلا و  ةربزکلا  ءام  لثم  للحی  عدری و  ام  ینعا  اعیمج  نیعونلا  نم  ۀبکرملا  ۀیودالا  یلا  ءادتبالا  دعب  جاتحن  کلذـک  عضاوملا و 
اعیمج نیرمـالا  نیتقولا  نیذـه  نیب  اـمیف  لـیلحتلا  رما  یف  ضبقلا و  ءادـتبا  یف  هیوادـی  اـمم  نوکی  نا  بجی  دـق  ربنـش و  راـیخلا  عم  بلعثلا 

مهتحص ظفح  نایبصلا و  لافطالا و  یلابحلا و  www.Ghaemiyeh.comریبدت  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 171زکرم  ۀحفص 136 

../../default.htm
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


کلملا و لیلکا  خیبط  و  [ 141  ] ءالطلا لثم  جضنلا  یلع  نیعی  ام  ذئنیح  انلمعتسا  هبابـصنا  عطقنا  بصنی و  ناک  ام  تفقو  اذا  یتح  ۀیوستلاب .
جندوف نم  ءیـش  هیف  خبط  اذا  لسعلا  ءامب  انیب  اعفن  اضیا  عفنی  دـق  ذیمـسلا و  ۀـلاخن  ءامب  ربنـش  رایخ  وا  راحلا  بیلحلا  نبللا  نسوسلا و  لصا 

نم نارفعز  ریـشابط و  صفع و  مهرد  فصن  دحاو  لک  نم  ینامی  بش  رداشون و  رانلج و  ذخؤی  هتفـص  عفان و  اضیا  ءاودلا  اذـه  و  یلبج .
مرولا و جضن  اذاف  هب  رغرغی  عیمجلا و  طلخی  نیتیقوا  ربنـش  رایخ  هب  فیدأ  ام  قاوا و  ۀثالث  توتلا  ةراصع  ۀـیقوا  جـتخنیم  ناقناد  دـحاو  لک 
ام ال اهنم  ءابطالا  رکذ  دق  ۀللحملا و  ۀیودالا  نم  هیف  تاراصعلا و  نم  هانفـصو  ام  عم  طلخی  نا  یغبنیف  قنعلا  یلا  بصنی  ام  هتدـح و  تنکس 

اهنم لمعتساف  جراخ  نم  یلطت  یتلا  ۀیلطالا  نم  وا  اهنم  ءیـش  لامعتـسا  یلا  ةرورـضلا  تعد  ناف  مهنادبا  نیلل  نایبصلا  یف  هلامعتـسا  زوجی 
یعفا ذخؤی  نا  سونیلاج  لاق  امک  هعاجوا  قلحلا و  ماروا  عیمج  نم  عفنی  دق  اهنم و  نایبصلا  یف  هلامعتـسا  زوجی  ام  بسحب  اهیلا  اهفعـضا و 

نیتزوللا ماروا  نکـسی  قانخلا و  هنع  قلطی  امبر  هناف  ناسنالا  کلذ  قنع  یلع  طبریف  طیخلا  ذـخات  مث  اهقنخی  ناتک و  طـیخب  اـهتبقر  طـبرتف 
ۀیودالا یف  هباتک  یف  هلاق  ام  یضم  دق  ةدوجوملا و  ۀلهسلا  ۀیودالا  یف  هباتک  یف  کلذ  یف  سونیلاج  هلاق  ام  اذهف 

286 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
اهب تقنخ  یتم  طویخلا  هذـه  نا  لاق  ناوجرالا و  نم  طویخلا  نوکت  نا  بجی  هنا  رکذ  كانه  ناف  انیلوافلا  یف  هرکذ  ام  رکذ  دـنع  هدرفملا 

قنعلا یف  ۀـثداحلا  ماروالا  نم  هریغ  رودـی  امک  رودـی  کلذ و  هانغا  غناغنلا  مرو  هب  يذـلا  ناـسنالا  قنع  لوح  تریدا  تذـخا و  مث  یعفـالا 
. ۀمراولا ةاهللا  عفنی  تیتلجلا  نا  كانه  لاق  دق  بیجعلا و  بجعلا  هنم  تیأر 

. هیربی هناف  ریزانخ  هب  نم  قنع  یف  یعفا  سأر  قلع  نا  [ 264] يربطلا لاق 
نیع قلع  نا  ۀیـسرافلا  ۀـحالفلا  نم  هاربا و  بناجلا  کلذ  یف  ریزانخلا  هیف  يذـلا  قنعلا  یف  ۀـیکولملا  یه  ۀـیخولملا و  لصا  يربطلا  لاـق  و 

. هیلع تماد  ام  قلحلا  یف  ماروالا  ریزانخلا و ال  ضرعت  مل  دحا  نیع  یلع  ناطرسلا 
. هتأربا قنعلا  یف  یتلا  ریزانخلا  یلع  بلعثلا  یتیلک  يدحا  تقلع  نا  سمره  یلا  بسنی  باتک  یف  و 

قلح یف  ءاملا  هیف  بص  هیلا  جاتحا  اذاف  هنم  سأرلا  یلی  يذلا  اهفرط  ملعی  هدنع و  اهعفریف  بیذلا  ۀمصلغ  ذخای  یبا  ناک  [ 265] نیزر لاق  و 
. ءاملا هنم  غبص  قیناوخ  هب  نم 

: سونیلاج مالک  نم  افقلا  ةزرخ  لوخد  یف  نوثالثلا  سماخلا و  بابلا 

نانـسالا و هل  تبنت  يذلا  لاح  هدـعب  رکذ  مث  دولوملا  یبصلا  لاح  الوا  رکذـف  لافطالل  ضرعت  یتلا  عاجوالا  رکذ  طارقبا  نا  سونیلاج  لاق 
لعجی نسلا  هذه  بحاص  هرکذ  دعب  نم  هناف  ۀناعلا  یف  رعـشلا  تابن  نم  برقلا  نیب  نانـسالا و  تابن  ءاضقنإ  نیب  [ 266  )...(] اثلاث الاح  رکذ 

. اهدعب یتأی  یتلا  لصفلا  یف  اعقاو  نسلا  کلت  بحاص 
نانسالا تابن  ءاضقنا  نیب  ام  یه  اهیف و  انمالک  یتلا  نسلا  هذه  بحاص  امأف 

287 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
يذلا عضاوملا  هذـه  یف  هلوق  نم  مهفا  قلحلا و  مرو  اهنم  رکذ  ام  لوا  ةریثک و  ضارما  هبیـصی  هنا  رکذـف  رـشع  ۀـثلاثلا  رـشع و  ۀـیناثلا  نیب  و 

ةراعتسالاب ندبلا  نم  عضوملا  اذه  هب  [ 142  ] یمس نیرحب و  نیب  امیف  ضرالا  نم  قیض  [ 267] کلسم یلع  ۀقیقحلاب  لدت  نوینانویلا  هیمسی 
هءارو امیف  کلذ  عنم  ناک  امبر  طقف و  هلک  مفلا  قلحلا و  ءيرملا و  ةدعملل و  نطبملا  ءاشغلا  یف  ناک  امبر  مرولا  اذـه  هیبشتلا و  قیرط  یلع 

نا کلذ  افقلا . ةزرخ  لوخد  لاق و  نم  قلحلا  مرو  دعب  طارقبا  هرکذ  يذلا  لخادلا  یلا  لیملا  افقلا  ةزرخل  ضرعی  کلذ  دنع  لضعلا و  نم 
[268] اذـه یف  اهامـس  نکل  امدـقم  طارقبا  لوقب  ۀـهجلا  هذـه  مسی  مل  قنعلا و  مدـقم  یلا  تلام  مروتملا  لضعلا  هنم  ذـخا  اذا  ةزرخلا  کلت 

ندبلا قمع  یلا  لقتنی  امک  هلقن  تباف  قلحلا  نم  ۀعوضوم  تناک  نا  ةرزخلا و  نا  یلع  ناک  یتم  هنال  کلذک  اهامس  امنا  الخاد و  عضوملا 
ضرعی امیف  طارقبا  رکذب  هل  رظنی  نا  یغبنی  دق  لخاد و  انلوق  وه  ةدحاو و  ۀظفلب  هیلع  لدـی  دـقف  مادـق  نم  تناک  وا  فلخ  نم  هتلقن  تناک 
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یتلا نسلا  اذـه  بحاص  لاح  نودـب  سیل  دولوملا  لفطلا  لاح  ناک  نا  لـخاد  یلا  اـفقلا  ةزرخ  لـیم  ـال  قلحلا و  مرو  نیدولوملا  ناـیبصلل 
اذـه لثم  هیلع  ثدـحی  نا  لبق  کلهی  دولوملا  یبصلا  نا  لوقاف  ءاضعالا . نم  هنود  اـم  وا  لوضفلا  ةریثک  وا  غامدـلا  ۀـبوطر  یف  هیف  اـنمالک 

دیدشلا ددمتلا  نم  اهیف  ضرعی  نا  نکمی  کلذک ال  ۀنیل و  لفطلا  نم  ءاضعالا  هذه  نا  اضیا  لوقاف  هبصع  هقلح و  لضع  یف  دیدشلا  مرولا 
قنخی هنال  اهل  ءارب  یتلا ال  ضارمالا  نم  وه  و  عضوملا . اذـه  یف  سونیلاج  هلاق  ام  اذـهف  اهوحن  لـخاد  یلا  ةرارحلا  باذـجنا  هنم  نوکی  اـم 

اهنم تجوعاف  یمح  هترتعا  نم  لوصفلا و  باتک  نم  ۀعبارلا  یف  طارقبا  لاق  دق  اعیمج و  علبلا  و  سفنتلا - یقیرط  دـسی  افقلا و  ةزرخ  لثمب 
. توملا تامالع  نم  کلذف  ۀبقرلا  خافتنا  رهظی  نا  ریغ  نم  دکبالا  دردزی  ردقی  یتح ال  داردزالا  هیلع  رسع  ۀبقر و 

288 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
لبق نم  اوکرحی  نا  ذـئنیح  یغبنی  سیل  هطقـس و  نم  افقلا  ةزرخل  ضرعت  ۀـلع  نم  نایبصلل  ضرعی  امبر  قانخلا  نا  هشانک  یف  سلوف  لاق  و 

نا ال ناـیبصلا  ۀـصاخب  هل و  ءافـش  ـال  کـلذ  نم  مهل  ضرعی  يذـلا  نا  یلع  نوـعمجم  ءاـبطالا  عـیمج  هل و  ءافـش  ـال  مهل  ضرع  يذـلا  نا 
. مهل [ 269] ضرعی

: هعلب اذا  یبصلا  قلح  یف  بشنی  امم  هریغ  مظعلا و  جارخا  یف  نوثالثلا - سداسلا و  بابلا 

نیب امیف  فلخ و  نم  یبصلا  قنع  ضرعی  نا  کلذ  یف  عفنی  دـق  هناف  ةدـحو  هل  ایاظـش  امم ال  اهوحن  وا  ۀـمقل  قلحلا  یف  بشنی  اـم  ناـک  اذا 
لب کلذ  لعفی  نا  یغبنی  سیلف  مظع  وا  ۀکوش  قلحلا  یف  بشنی  ام  ناک  نا  و  رـس . امبر  هناف  ةرم  لک  ءاملا  هعرجت  نا  ةریثک و  ارارم  هفاتکا 

هعرج مامحلا و  اضیا  لخدا  لعفتـس و  ام  عم  هقلح  یف  بشن  يذلا  ءیـشلا  لزن  امبر  هناف  ةرم  دعب  ةرم  ارابک  امقل  یبصلا  علبی  نا  یف  لاتحی 
صاصر نم  ذختت  ۀلالا  هذه  لفسا و  یلا  کلذ  لثم  اهب  عفدت  یتلا  ۀلالاب  نعتساف  الاو  ارابک »  » امقل همعطا  مث  تاعفد  ةراحلا  ناهدالا  ضعب 

. فیقعت اهل  ۀلیوط و  اهنا  الا  ۀنیکسلا  لکش  یف 
ءارغ ذخف  هقلح  یف  بشن  امظع و  یبصلا  علب  اذا  مهتیبرت  لافطالا و  ریبدـت  یف  هباتک  یف  سلوف  لاق  کلذ و  [ 143  ] یف سلوف  لاق  ام  رکذ 

. لوزی هناف  کعبصاب  ناسللا  زمغا  عضوملا و  یلع  هلطا  هنخسا و  دولجلا و 

: نایبصلل ضراعلا  لاعسلا  رکذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  بابلا 

نایبصلا یف  کلذ  ضرعی  ام  رثکا  نانـسالا و  تابنا  ءادتبا  نیح  یلا  مهدالو و  دـعب  مهل  ضرعت  یتلا  ضارمالا  یف  لاعـسلا  رکذ  طارقبا  نا 
همیمح و ۀموادم  لفطلا و  عاضر  لیلقتب  نوکی  کلذ  جالع  مهـسوؤر و  قحلی  دربل  اما  مهعاضر و  ةرثکل  اما  مهرودص  یلا  ردحنت  ۀبوطرل 

هردص هسأر و  یلع  راحلا  ءاملا  بص  هخرم و 
289 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

جـیرارفلا و نم  هب  يذـغتی  ام  نوکی  نا  هتعـضرم و  نبل  حالـصا  هعبط و  نییلت  دـمعتی  درب و  هقحلی  الئل  درابلا  ءاوهلا  نم  هظفح  هریبدـت و  و 
اودهاعتی نا  مسمـسلا و  رکـسلا و  زوللا و  نهد  لسعلاب و  ۀلاخنلا  ءام  ۀطنحلا و  قیقد  نم  ةذـختملا  ءاسحالا  جادیفـسا و  جاجدـلا  لجحلا و 

هقعلی نا  جسفنبلا و  بارش  لسعلا و  بارش  یقسی  ناب  سأب  الف  ائیش  یقسی  نمم  لفطلا  ناک  نا  و  لاعس . هب  نم  هنوربدی  ام  عیمجب  مهـسفنا 
ریثک نم  ءیـش  عم  جسفنبلا  نهدب  باذم  عمـشب  هردـص  نهدا  زول و  نهد  عم  طعـسم  هایا  هیقـسی  نبللا و  یف  کلذ  هل  فیدـی  نا  لسعلا و 

. قوحسم
الوا لسغی  نا  ۀفـص  جالعلا  اذهب  جلاعی  نا  یغبنیف  لاعـس  وا  ماکز  لفطلل  ضرع  یتم  هشانک  یف  سلوف  لاق  کلذ و  یف  سلوف  هلاق  ام  رکذ 

. اریثک امغلب  أیقت  کلذ  لعف  اذا  هناف  اقیقر  ارمغ  هیلع  رمغی  مث  ریثک  راح  ءامب 
قنع یف  هرص  یف  ارورـصم  بارغلا  لبز  قلع  نا  يربطلا  لاق  هنع و  هنکـس  امئاد  الاعـس  لعـسی  نم  قنع  یلع  جسفنبلا  قلع  نا  يربطلا  لاق  و 
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. ابیجع اعفن  لاعسلا  نم  هعفنی  هناف  یبصلا 

: هجالع نایبصلل و  ضراعلا  سفنتلا  ءوس  وبرلا و  یف  نوثالثلا  نماثلا و  بابلا 

. هنانسا تابن  نیب  امیف  لفطلل  ضرعت  اهنا  طارقبا  رکذ  یتلا  ضارمالا  نم  وبرلا 
يأ ةدیدش  ۀـکرح  كرحتی  رـصحی و  يذـلا  ضراعلا  سفنتلا  لثم  رتاوتملا  سفنتلا  وه  نوینانویلا  ناسل  یف  وبرلا  ینعم  نا  سونیلاج  لاق  و 
نم اماف  سفن  یلا  جاتحی  ام  دـنع  ناویحلا  ناک  اذا  ةدـیدش  ۀـکرح  ببـسب  لاحلا  هذـه  بحاصل  ضرعی  سفنلا  اذـه  نا  ـالا  تناـک  ۀـکرح 

. ۀئرلا یف  سفنلا  ۀیعوا  قیضل  هل  ضرعت  امناف  ةدیدش  ۀکرح  كرحتی  نا  ریغ  نم  سفنلا  اذه  هل  ضرع 
دولوملا یبصلا  یف  لوضفلا  هذه  نم  ردحنی  ام  رادحناف  قوف  نم  اهیلا  ردـحنت  لوضف  نم  ۀـئرلا  ءیلتمت  ام  دـنع  قیـضلا  اذـه  ضرعی  امنا  و 

هلبقی نال  رثکا 
290 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

دعب مث  هرـسلا  یف  الوا  مرولا  هل  ثدحی  ام  هیلع و  هئاذـغ  رییغت  ءاوهلا و  یلا  محرلا  نم  لاقتنال  ۀـئیدر  لاح  لزنلا  کلت  نع  هلاح  نال  اعیرس 
دلوت اهعم  هل  ضرعی  لمحی  نا  عدف  انفصو  یتلا  ثادحالا  هذه  یلع  ملـسی  ام  دمکی  ادیدش و  افعـض  هفعـضی  نانـسالا  تابن  ذا  [ 270 )...(]

. هرسلا یلا  ردحنی 
يدیالاب و دسجلا  کلذ  و  [ 144  ] ۀعیبطلا نییلت  ءاذغلا و  لیلقتب  هربدت  نا  یغبنیف  اریغـص  الفط  لافطالا  ءالؤه  نم  ناک  نم  اما  کلذ  جالع 

نخسی ام  نایسف  امئاد  هلمعتست  نا  کل  یغبنی  سیلف  ءاملاب  مهمیمح  اماف  ةراحلا  ناهدالا  ضعب  عم  نورطنلا  قروبلا و  نم  ءیش  لیدانملا و 
لوضفلا و نم  سفنلا  يراجم  ۀئرلا و  ردصلا و  ۀیقنت  مایا  كریبدت  یف  دصقلا  نوکی  ءاتـشلا و  یف  ۀـصاخب  بطری و  نخـسی و  ففجی و  و 

لعفت یتلا  ۀیودالا  ۀبرشالا و  ۀیذغالا و  لامعتـساب  عضوملا  یلا  مدقتی  اهنم و  طالخالا  فیطلت  اهددس و  حیتفت  الدتعم و  اناخـسا  اهناخـسا 
یقـسی نا  کـلذ  یف  عفنی  دـق  سفنلا و  يراـجم  ۀـئرلا و  نم  لوضفلا  ۀـیقنت  ةوق  اـحیتفت و  اـفیطلت و  اناخـسا و  نبللا  بسکت  کـلذ و  لـثم 

ناشواشرب و كوکحملا و  نسوسلا  لوصا  نم  ءیش  هیف  یلغا  دق  راح  ءام  عم  لسعلا  ءام  ۀیوافالا و  نم  ءیشب  لومعملا  لمعلا  ءام  نایبصلا 
. اهعیمج وا  اهنم  دحاو  اما  نومکلا  جنتوفلا و 

دق ناتکلا و  رزب  لسعلا و  وا  هدحو  لسعلا  مهقعلت  مهعفنی  دقف  هایا  مهمعطا  لسعب و  هنجع  هتلخن و  هتققد و  ۀیودالا  هذـه  يأ  مهعفنی  دـق  و 
نا راـغلا و  نهد  سجرنلا و  نهد  يریخلا و  نهد  نسوسلا و  نهدـب  ردـصلا  مهنم  تنهد  نا  لـسعب و  نوجعم  نطقلا  بح  کـلذ  نم  عفنی 

تبـشلاب و ذختملا  نهدـلا  انیب  اعفن  اضیا  مهعفنی  دـق  رمحالا و  عمـشلا  نم  ائیـش  اهعم  تبذا  مهرودـص  یلع  ناهدالا  هذـه  تبثت  نا  تببحا 
. اهتحئار بیطب  ءاضعالا  يوقت  اهناخسا  عم  اهناف  هراحلا  حیرلا  ۀبیطلا  ناهدالا  عیمج  باذسلاب و  ذختملا  نهدلا 

291 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
نم رثکا  وا  ۀـثالث  وا  نیتعفد  ةادـغلاب  هایا  نوقعلی  لـسعب  نوجعم  لـسعلا و  بارـش  وا  ءاـم  عم  ریـسی  هنم  ذـخا  اذا  جـنبلا  نهد  مهعفنی  دـق  و 
عم اریـسی  ارادـقم  اهنم  اوقـس  اذا  ةوفلا  لصا  مهعفنی  دـق  زوجلا و  نهد  هیلع  بص  ءاملاب و  لسغ  اذا  داـشرلا  رزب  مهعفنی  دـق  و  [ 271] کلذ

لـصا مهعفنی  دـق  لسعب و  اـنوجعم  وا  ءاـمب  اقوحـسم  اـفوزلا  مهعفنی  دـق  و  [ 272] ءامب یقـسی  قحـسی و  راغلا  بح  وا  لـیتشالا  نیبجنکـسا 
برـش قد و  هذه  يا  یلبجلا  يربلا و  جنتوفلا  اشاحلا و  يدنهلا و و  جذاسلا  سوسیردامکلا و  ةدعجلا و  ینوجنامـسالا و  لصا  نسوسلا و 

دق ۀصمح و  رادقم  هنم  ذخا  اذا  مطبلا  غمـص  کلذ  نم  عفنی  دق  رابکلا و  ربونـصلا  بح  نهدب  وا  زوللا  نهدب  انوجعم  وا  لسع  ءامب  وا  ءامب 
رطضم رطضا  نأف  تنمدا  اذا  امیس  بصعلاب و ال  اهرارضال  غومصلا  هرکا  ینا  ریغ  انیب  اعفن  ریـشواجلا  قشالا و  مهعفنی  دق  احرق و  رقاع  عفنی 
ۀیودالا ریغت  نا  هلامعتـسا و  هذخا و  موادی  نا ال  ءاود  لک  یف  ییأر و  اذه  تقولا و  دـعب  تقولا  یف  ریـسیلا  اهنم  لمعتـسیلف  اهلامعتـسا  یلا 

انـسح ارثا  اهیف  رثؤی  مل  هعفن و  یلع  هتوق  تفلا  دـحاولا و  ءاودـلا  تداتعا  اذا  ۀـعیبطلا  نال  اذـه  اهب و  هتجلاعم  نوکت  نا  حلـصا  لیلعلا  یلع 
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ةوق تناـک  نا  هریغب و  عـفتنی  ـال  هب و  هریغ  نود  ۀـیودالا  نم  ءاودـل  [ 145  ] موادـی هعبط  یف  ناک  امبر  ساـنلا  نم  دـحاو  لـک  نـال  اریثک و 
صتخی ام  اهصاخشا و  عئابط  یف  اهنیب  ام  فالتخال  اهـسفن  یف  اهاوق  يرـست  ۀیودالا ال  نا  کلذ  اهنیعب و  ةدحاولا  ۀلعلا  یف  ةدحاو  نیئاودلا 

نم قرعلل  اذه  عفنی  دق  و  [ 273] اضیا سانلا  صاخشا  فالتخال  ةدحاولا  هلعلا  یف  مهلک  سانلا  یف  اهلعف  يرسی  اهنم و ال  صخش  صخـشب 
فـصن رم  مهرد  سبای  افوز  مهرد  نویـسارف  نامهرد  نسوسلا  لصا  نم  ذـخؤی  ۀـیمغلبلا  ۀـظیلغلا  طالخالا  فیطلت  سفنلا و  رـسع  وبرلا و 

. جسفنب بارش  وا  راح  ءامب  قیرلا  یلع  لمعتسی  ءانا و  یف  عفری  تارم و  ثالث  اهلک  ۀیودالا  نزو  لسعب  نجعی  قدی و  مهرد 
292 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

خبطیف غمصلا  ریثک  کلع  ربونص  ذخؤی  مهنم  رغصا  ناک  نمم  نایبصلل و  عفان  وه  ۀجاحلا و  رادقم  هنم  ذخؤی  لوالاک  عفان  رخا  قوعل  هفص 
ۀیقنت ردصلا  یف  املک  یقنی  هناف  لمعتسی  لسعلا و  ماوق  یف  ریصی  یتح  خبطی  ۀیوسلاب و  لسعلا  ءاملا  کلذب  یفصی  ثیدح و  نویـسارف  عم 

. ۀبیجع
. راغصلا نایبصلا  لافطالا و  عفان  ۀفصلا  هذه  یلع  لمعی  نا  بجی  هنا  ریغ  ابیجع  اعفن  ۀلعلا  هذه  یف  عفان  ۀبلحلا  نم  ذختملا  قوعللا  و 

یتح خبطی  رمج و  ران  یلع  عضوی  لسعب و  طلخی  ءاملا و  کلذ  یفـصی  امعان و  اخبط  ناخبطیف  ۀیوسلاب  یماش  نیت  ۀلوسغم و  ۀـبلح  ذـخؤت 
. ۀلیوط ةدمب  ءاودلا  دعب  لمعتسی  طلخی و 

ةرشع دنیاف  مهارد  ۀتس  افوز  امهرد  نورـشع  رـشقم  مسمـس  مهرد  نوثالث  فرح  ذخؤی  بصتنملا  سفنتلا - وبرلل و  نحتمم  فوفـس  ۀفص 
نمیف یه  ةرـسع و  ۀلعلا  هذه  نا  ملعی  نا  بجی  ۀـصاخ و  راغـصلا  نایبصلل  قفاوم  وه  لمعتـسی و  انیاوافلاب و  طلخی  لخنت و  قدـت و  مهارد 

دق کـنا  مهوتت  نا  ۀـثالث  نینثا و  ةرم و  هاـنرکذ  اـمب  تجلاـع  اذا  یغبنی  سیلف  تنکمت  یه  اذا  ۀـصاخب  رـسعا و  رثکا و  ناـیبصلا  نم  ناـک 
يوقا و ناک  نمیف  يوقالا  فعضا و  نمیف  فعـضالا  لامعتـسا  ۀیودالا و  تاقوالا و  ریغ  يرخا و  دعب  ةرم  کلذ  انیب و  اعفن  کلذب  تیرجا 

اذـه ناف  ۀـجاحلا  هیلا  وعدـت  ام  بسحب  نسلا و  لاحلا و  بسحب  صقنا  دـیزا و  کلذ  ۀـیمک  نکتلف  ءاودـلا  نم  هیقـسی  ام  رادـقم  کلذـک 
بسحب دحاو  لک  یف  لمعتـسیف  سانلا  نم  دحاو  لک  یف  کلذ  یف  رظنی  بیبطلا  امنا  بتکلا و  یف  بتکت  نا  نکمی  مل  دیدحتلا  ریدقتلا و 

نیب لدـتعم  مهنم  ناک  ام  بسحب  مهنم و  فعـضالا  بسحب  ناـیبصلا و  لاـفطالا و  بسحب  وهف  ۀـیودالا  نم  اـنهاه  هاـنرکذ  اـم  یغبنی و  اـم 
[. 274] يوقالا یف  اهنم  يوقا  وه  ام  ۀیودالا و  هذه  ریغ  لمعتسی  نا  تیأر  ناف  فعضالا  يوقالا و 

293 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
هقدتف ناتک  رزب  یلا  دمعت  نا  کلذ  جالع  مهناذا و  یف  دیدص  لافطالل  ضرعی  دق  کلذ  یف  حیسم  لاق  کلذ و  یف  حیسم  هفـصو  ام  رکذ 
هسبکت ناسللا و  ضعب  نخسم و  تیزب  هینذا  نهدی  امئاد و  اریطقت  انخسم  لسعلا  ءام  مههاوفا  یف  رطقی  لفطلا و  هنم  قلعت  لسعب و  هنجعت  و 

. يرب أیقت  نأف  لفطلا  ءیقی  و  [ 146  ] لفسا یلا 

: هتاوادم نایبصلل و  ضراعلا  ءیقلا  یف  نوثالثلا  عساتلا و  بابلا 

هنولوانتی ام  ةرثکل  اما  کلذ  مهل  ضرعی  امنا  نانسالا و  تابن  ةدالولا و  نیب  امیف  لافطالل  ضرعت  اهنا  طارقبا  رکذ  یتلا  ضارمالا  نم  ءیقلا 
. مهدعم فعضل  اما  هسفن و  یف  هداسف  نبللا و  ةءادرل  اما  هنودردزی و  نبللا و  نم 

ۀلیللا راهنلاب و  ۀثالث  وا  نیتعفد  هنوعـضری  ام  نوکی  هتاقوا و  نع  رخؤی  مهعاضر و  للقی  نا  یغبنیف  نایبصلا  یف  ءیقلا  ببـس  اذه  ناک  اذا  و 
فاطی يدیالا و  یلع  نولمحی  نبللا و  نم  مهدعم  ولخ  دنع  راحلا  ءاملاب  مهمیمح  موادـی  مهدـعم و  يوقت  مهتیذـغا و  مهنابلا و  حلـصت  و 

نم ءیـش  نبللا  یف  مهل  فـیدا  نا  کلذـک  مهل و  عفاـن  هنأـف  هوقـسی  نبللا و  یف  مهل  فاذـی  وا  یبرملا  دروـلا  نم  ائیـش  اوـمعطی  نا  مهب و 
نابلا نهد  نیدرانلا و  نهدب  نهدت  اهولخ و  دنع  خرمت  مهدعم و  کلدت  نا  مهعفنی  دق  مهعفن و  یکطـصملا  جـنایزارلا و  رزب  وا  نوسینالا 

وه امنا  ناک  نا  هتحلـصا و  هیف  تضرع  لاحلا  خـسف  دـق  ناک  ناف  هدـقفتی  نا  یغبنیف  نبللا  لاح  امناف  قیتع  بارـش  نارفعز و  نم  ءیـش  عم 
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حلـصی مل  ناف  ۀـیناثلا  ۀـلاقملا  یف  هانرکذ  ام  بسح  هحالـصال  تینع  هعبط  یف  لاحلا  هتعاضر  دـنع  يرم  ذـیذل و ال  ریغ  هسفن و  یف  ءيدر 
. اهریغ يرخا  ۀعضرم  هل  عضرملاب  لدبتسإ 

. هتعفن ۀفیعض  هتدعم  نم  نوطبملا و  یلع  تقلع  ةدیدحب و  ۀیخولملا  تعطق  نا  يربطلا  لاق  و 
نم عفن  نطبلا  یلع  ساملا  قلع  نا  راجحالا  باتک  یف  سطسرفواب  لاق  و 

294 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. فورعم روهشمف و  اهیلع  قلع  اذا  اهفعض  ةدعملا و  ملا  نم  هعفن  بشلا و  اماف  ةدعملا  داسف  نم  دیدشلا و  صغملا 

: هتاوادم نایبصلل و  ضراعلا  [ 275] شطعلا یف  نوعبرالا  بابلا 

دحلا اذه  نع  يرج  ام  ایعیبط و  ناک  کلذک  ناک  امف  هیلا  ۀجاحلل  ۀبلاطملا  درابلا و  ءاملا  برـش  یلا  ۀعیبطلا  لادـتعا  نم  قبـس  وه  شطعلا 
اقوش ءاملا  یلا  نوقاتـشی  اریثک و  نایبصلل  شطعلا  ضرعی  دـق  و  اضرم . هعبات  اریثک  اکرادـتم  اثیثح  ابلط  براشلا  هبلطی  یتح  هیف  ةداـیزلا  یلا 
دنع باینالا و  نانسالا و  تابنا  نم  اوبرق  اذا  رثکا  مهیف  نوکی  اذه  هوبرـش و  یتم  ائیـش  هنم  نودردزی  امئاد و ال  اثیثح  ابلط  هنوبلطی  ادیدش و 

ۀنوفعل عجولا  ملالا و  ةدشل  یمحلا  جازملا و  ۀنوخـس  نم  مهلانی  يذلا  نانـسالا  تابن  دـنع  نایبصلل  شطعلا  ضرعی  نا  رکفی  سیل  اهتابن و 
. نبللا ۀیفیک  یف  ةرارح  ةدحو و  ةءادرل  شطعلا  نوکی  دق  تقولا و  کلذ  یف  مهیف  مضهلا  ةءادرل  مهیف  طالخالا 

انباتک نم  ۀیقابلا  ۀلاقملا  یف  کلذ  نوکی  نا  بجی  فیک  انرکذ  دق  لدعت و  حلصی و  نا  یغبنیف  هیدر  هفیرح  هتیفیک  یف  ایدر  نبللا  ناک  نأف 
دق ةدـعملا و  یف  نبللا  نم  لضفل  شطعلا  نا  لدـتعم و  نبل  تاذ  اهریغ  اعـضرم  عضرملاـب  لدبتـسا  لیدـعتلا  حالـصالا و  هیف  نکی  مل  نا  و 
نبل حلصی  نا  یغبنیف  نانـسالا  جورخ  ملا  لجال  جازملا  یف  [ 147  ] هترارحل ناک  ناف  هتدعم  یقنی  یتح  کلدلا  لفطلا  قدـف  نفع  نخس و 

اوقـشنی رایخلا و  بل  نم  رـصتعملا  ءاملا  نم  نوقـسی  رتافلا و  بذـعلا  ءاـملاب  لـفطلا  میمح  مادـی  نا  لـک و  یلع  بطری  دربی و  عضرملا و 
ءاـملا و اـهنم  نوبرـشی  نیذـلا  نازیکلا  یف  عطق  هنم  حرطی  مهرخاـنم و  نم  یندـی  مهترـضحب و  مههوـجو و  یف  سبکی  راـیخلا و  جـیواور 

سبایلا زبخلا  نم  ءیش  هسفن و  صاصرلا  جادیفسا  جنسادرملا و  ریشابطلا و  نم  نوبرشی  يذلا  ءاملا  یف  یقلی  کلذک 
295 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

لافطالا همـش  اذا  كوحلا  روفاکلا و  درواملاب و  بیطملا  عرقلا  قرو  یف  دودـشملا  ناحیرلاب  مهفاـنا  نم  یندـی  هتدـح و  یلع  دـحاو  لـک 
قاشنتـسا ءاوهلا و  رح  نم  اوعنمی  نا  بجی  رثکا و  هعفن  ناـک  هبیطک  بیط  ناـحیرلا و  دـشی  اـم  لاـثم  یلع  دـش  اذا  مهـشطع و  [ 276] نکس

. الیلق اهیلع  سمشلا  عولط  یلا  ۀیوهلا  ۀحسفلا  ۀیحیرلا  نکامالا  یف  مهانکس  نوکی  راحلا و  ءاوهلا 
. هنم لمعتسی  نا  هشطع  نکسی  ام  هریبدت  لمعتساف  اریبک  لافطالا  نم  ناک  نم  امأف 

نم هندا  اسبای و  بلک  ةرخ  قحـساف  ارتاوتم  اشطع  یبصلا  باصا  اذا  لافطالا  ریبدت  یف  هباتک  یف  سلوف  لاق  کلذ و  یف  سلوف  هلاق  ام  رکذ 
. هنع نکسی  هناف  هیرخنم  نم  هقلا  همشی  لفطلا  يرخنم 

يرخنم یف  لخدی  لخنی و  قحـسی و  جورذابلا و  ذخؤی  نا  کلذ  جالع  رتاوتم و  شطع  لافطالل  ضرعی  دـق  کلذ  یف  حیـسم  هلاق  ام  رکذ 
. فنالا یف  خفنی  کلذ و  ریغ  وا  لیمب  یبصلا 

: کلذ جالع  لافطالا و  نایبصلل و  ضراعلا  لوبلا  رسع  یف  نوعبرالا  يداحلا و  بابلا 

. اریثک لوبلا  رسع  نایبصلا  لافطالل و  ضرعی  دق 
یلا باینالا و  نانـسالا و  تابن  نیب  امیف  مهل  ضرعت  یتلا  ضارمالا  یف  کلذ  ددـع  اصحلا و  دـلوت  نم  مهل  ضرعی  کلذ  نا  طارقبا  لاق  و 

. ۀناعلا یف  رعشلا  تابن  نم  اوبرقی  نا 
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معطملا و یف  دصقلا  قیرطلا  زواجتی  نسلا ال  هذـه  بحاصب  صاخ  ضرمف  کلذ  یف  اصحلا  دـلوت  اما  سونیلاج  لاق  سونیلاج  هلاق  ام  رکذ 
عمتجتف برشملا 

296 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
کلذ عم  نسلا  اذه  بحاص  یف  ةرارحلاب  اهیف  اصحلا  دـلوتل  ةدام  ریـصیف  ۀـثلاثلا  یلا  لوبلا  عم  ءیـش  اهظلغأ  نم  هرکنم و  طالخأ  هندـب  یف 

دـصقلا رادقملا  مهزواجتل  کلذ  سیل  ریـسیلاب و  سیل  رادقم  جناثملا  هنادبا  یف  يذلا  طلخلا  نم  عمتجت  دـقف  اصحلا  دـلوت  طیلخلا  لضفلا 
ۀظیلغلا ۀناثملا  یف  ام  یمنت  یتلا  یه  ةرارحلا  ۀیوقلاب و  تسیل  مهیف  ةرارحلا  نال  مهیف  ۀمضاهلا  ةوقلا  فعـضل  نکل  برـشملا  معطملا و  یف 

. اصحلا اهنم  دلوت  اهففجت و  فیطللا و  نم 
. نایبصلا ۀناثم  یف  ثدحت  بابشلا و  نم  نیتیلکلا  یف  ثدحت  ةراجحلا  نا  ملعا  ناکم و  لکب  ةدوجوملا  ۀیودالا  یف  هباتک  یف  لاق  و 

رزب رحبلا و  جنفسا  یف  ۀنئاکلا  ةراجحلا  اضیا  کلذ  لعفی  دق  مهرد و  نزو  کلذ  نم  مهقـسا  ناسلبلا و  بح  ذخف  کلذ  جالع  تدرا  ناف 
. بارش نم  نیتقعلمب  نیتقعلم  ردق  کلذ  نم  قحسا  امعان و  اقحس  اهقحسا  ۀیوسلاب و  ۀیودالا  هذه  نم  دحاو  لک  نم  ذخف  يربلا  رایخلا 

تالالد رثکا و  نایبصلا  یف  نوکی  هناف  ۀـناثملا  یف  اصحلا  عاـمتجا  اـم  ۀـشانک و  نم  ۀـیناثلا  یف  سلوف  لاـق  کـلذ و  یف  سلوف  لاـقم  رکذ 
بیـضقلا و نوشتفی  اریثک و  ریکاذملا  نوکحی  یلمر و  ماوق  عبت  وه  ام  ضایبلا  یلا  [ 148  ] نوکی نا  جضنی و  سیل  يذلا  لوبلا  اضیا  ءالؤه 

ۀیلعافلا ۀلعلا  یضرالا و  ظیلغلا  سومیکلا  اصحلا و  دلوت  یف  ۀیرـصنعلا  ۀلعلا  لوبلا و  رطقت  مهل  ضرعی  کلذل و  نوعفری  لوبلل و  هنوددمی 
یلکلا و یف  ةدلوتملا  اصحلا  تتفت  یتلا  ۀیودالا  عیمج  نا  ددعت  کلذ و  نم  دیعب  ریغ  یلع  لاق  مث  ۀـیرانلا  ۀـناثملا  یلکلا و  ةرارح  کلذـل 
انرکذ و یتلا  ۀیودالا  هذه  يوقا  نایبصلل  ۀناثملا  یف  دلوتی  يذلا  اصحلا  یف  لمعتـسی  نا  اضیا  یغبنی  هربدتی و  نا  یغبنی  يذلا  ریبدتلا  عیمج 

اـصحلا قش  لمعتـسی  نا  قراحلاب  لوبی  هناثملا و  قنع  یلا  تراص  ادج و  ةاصحلا  تمظع  اذا  یتح  يوقا  یه  یتلا  ءالؤهل  ۀـبکرملا  ۀـیودالا 
لمعلا قشلا و  باب  یف  فصن  ام  یلع 

297 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. هعفنی هناف  ۀناثملا  عجو  هب  نم  یلع  رارجلا  اصح  قلعی  نا  يربطلا  لاق  يدیالا و  دیدحلا و 

شقنی لالهلا و  بتکی  دسا و  هیلع  صف  هل  لعجی  هنم و  غرفی  یتح  ادبا  غئاصلا  ملکتی  یسراف و ال  ساحن  نم  متاخ  ذختی  ردنکسالا  لاق  و 
دق جنلوقلا و  رصاوخلا و  عجو  یلکلا و ال  یف  یـصحلا  نم  ۀیال  بصی  هناف ال  رـصنخلا  یف  لعجی  بهذی و  نوکی  بکوک و  لالهلا  بناج 

. هریثک تارم  هنحتما  هنا  معز  هبرج و 

: کلذ یف  نایبصلل  ضراعلا  ۀناثملا و  مرو  یف  نوعبرالا - یناثلا و  بابلا 

باتک نم  ۀثلاثلا  یف  هلوق  اذه  ۀنس و  ةرشع  سمخ  مامت  یلا  نینـس و  عبـس  نیب  امیف  ضرعت  یتلا  ضارمالا  یف  ۀناثملا  مرو  رکذی  طارقبا  نا 
اهعم تناک  اذا  نوکی  ام  لصا  ۀلاتق و  لاوحالا  عیمج  یف  ۀـیدر  اهناف  ۀـملؤم  ۀبلـص  ۀـناثملا  تناک  یتم  طارقبا و  لاق  هظفلب  ۀـفرعملا  ۀـمدقت 

حیقلا و ۀلزنمب  لاب  اذا  لوبلا  کلذ  لحی  دق  تقولا و  کلذ  یف  ثعبنت  نطبلا ال  لبقت و  نا  یلع  يوقت  دـق  ۀـناثملا  نا  کلذ  ۀـمئاد و  یمح 
راودالا یف  کلهملا  ملالا  کلذ  بحاصل  عقوتف  ۀـمئاد  یمحلا  تناک  ۀـناثملا و  الـصا و ال  لوبلا  نکی  مل  ناف  سلما  ضیبا  بسار  لقث  هیف 

[. 277] ۀنس ةرشع  سمخ  اوغلبی  نا  یلا  نینس  عبس  ءانبا  نونوکی  ذنم  نایبصلل - ۀصاخ  بیصی  عونلا  اذه  هضرم و  نم  لوالا 
مرولا اما  باهتلالاب و  ینومغلف  هلوقب  ینعب  ینعی  طارقبا  نا  ةریثک  ارارم  تلق  دـق  سونیلاج  لاق  کلذـل  هریـسفت  یف  سونیلاج  لاـق  اـم  رکذ 
تناک یتم  هلوق و  یف  عضوملا  اذه  یف  لعف  يذلاک  هب  دحی  طارقبا  نا  یلع  لدیف  مسالا  اذـهب  هدـعب  یتا  نم  سطارقـسرا و  هبمـسی  يذـلا 

ۀنیب ۀلالد  هلوق  یف  هیلع  لد  دقف  ۀمئاد  یمح  اهعم  تناک  اذا - ۀصاخ  ۀلاتق و  اضیا  للعلا  هذه  یف  لاق  يذلا  ببسلا  اما  ۀملؤم و  ۀبلص  ۀناثملا 
ضرعی ۀعیبطلا  سابتحا  نطبلا و  لاقتعا  عجولا و  مظع  وه  و 
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298 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
اهیف یتلا  عضاوملا  یف  ملالا  اماف  ماروالا  عیمج  یف  یتیاغ  ضراعلا  اذـه  کلذ و  مروی  ۀـعاس  هل  ضرعی  اـم  ببـسب  ءاـعمالا و  قیـض  ببـسب 

ضیبا بسار  لقث  هیف  حـیقلا و  ۀـلزنمب  لیب  اذا  لوبلا  کلذ  لحنی  دـق  هلوق و  مامت  یلا  اهل  ةرواجملا  ءاضعالا  نع  ثدـح  امبرف  راحلا  مرولا 
. سلما

لوبلا عم  تغرفتـسا  ۀـناثملا و  یف  يذـلا  ءاضفلا  یلا  ۀجـضنلا  طالخالا  تبـصنا  جـضنلا  ۀـناثملا  یف  ثداحلا  مرولا  لبق  اذا  سونیلاـج  لاـق 
ملالا کلذ  بحاصل  عقوتف  ۀمئاد  یمحلا  تناک  ۀناثملا و  الـصا و ال  لوبلا  ملی  مل  ناف  هلوق  دومحملا و  جضنلا  لئالد  هلوب  یف  نیبتف  [ 149]
لوبلا نکی  مل  ناف  هلوق  اما  نیب و  لوق  هتیاد  یمحلا  تناک  ۀـناثملا و  ملی  مل  هلوق و  اما  سونیلاج  لاق  هضرم  نم  لوالا  راودالا  یف  كالهلاب 
هدعب یتا  نم  رئاس  اضیا  کلذـک  ضارعالا و  یلع  ضارمالا ال  یلع  مسالا  اذـهب  لدـی  نا  هتاداع  نم  نا  کلذ  قالغتـسا و  ضومغ و  هیفف 

طارقبا نوکی  نا  قیقح  لوبلا و  نال  لوقی  دـحا  مهنم  دـجت  سیل  عجولا و  نال  ددـمتلا و  ءاخرتسا  ۀبالـصلا  تباـن  مرولا  نا  نولوقی  مهنـال 
یلع لدت  نا  نکما  کلذ  تملسا  اذا  هنم و  لضفا  وه  ام  یلا  ریبعت  کلذ  نم  هنع  مهفیل  ةراعتسالا  قیرط  یلع  لوبلا  یف  مسالا  اذه  لمعتسا 
ناک اذا  ضرعی  نا  کلذ  ةداع  نم  ناف  اضیا  لوبلا  سابتحا  ۀناثملا  مرو  لوق  مهعم  مهفی  امک  هسابتحا  دعب  لوبلا  غارفتـسا  یلع  ۀظفللا  هذـه 

ضعب یف  هدجن  دق  اهریغ و  رخا  خسن  یف  ابوتکم  مالکلا  اذه  دجوی  لاثملا  اذـه  یلعف  هنم  صلختی  نا  ضیرملا  داکی  ادـج ال  الاتق  ضرملا 
یف هلوق  ثحب  ۀبلاطم و ال  یلا  ۀخسنلا  هذه  یف  [ 278] جاتحن سیل  ۀناثملا و  تأی  مل  لوبلا و  ثعبنی  مل  ناف  ۀفـصلا  هذه  یلع  ابوتکم  خسنلا 

. ۀنس ةرشع  سمخ  اوغلبی  نا  یلا  نینس  عبس  ءانبا  نوکی  ذنم  ۀصاخ  نایبصلا  بیصی  عرفلا  اذه 
اذاف ینلا  ءیـشلا  طیلختلا  ةرثکب  مهنادـبا  یف  عمجی  نا  بجو  یغبنی  يذـلا  تقولا  ریغ  یف  طیلختلا  نورثکی  نایبصلا  ناک  امل  سونیلاج  لاق 

ۀعیبطلا تفن 
299 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ۀلع ۀـناثملا  یف  ناک  اذا  تاقوالا  ضعب  یف  هنع  دـلویف  كانه  عمتجا  لوبلا  يراجم  نم  هیلا  يرج  ۀـناثملا و  ۀـیحان  نم  لک  یف  طلخلا  اذـه 
. طارقبا مالکل  هریسفت  یف  سونیلاج  هلاق  ام  اذهف  اهب  طالخالا  هذه  رورم  یف  میظع  ررض  ۀناثملا  لان  اذا  کلذ  ضرعی  امئاد  مرو 

هدجی دیدش  بهلت  ۀناعلا و  نیوقحلا و  باذجنا  هددمت و  نم  عضوملا  یف  ثدحی  يذلا  عجولا  نم  نوکیف  ۀناثملا  مرو  یلع  لالدتسالا  اماف 
اهنا یتح  نیلجرلا  نیدیلا و  درب  دیدشلا و  شطعلا  وبرلا و  کلذل و  عفانلا  لوبلا  ۀسارس  جزتمم و  ریغ  رارملا  نم  فانـصا  فذق  ضیرملا و 

ءایشالاب يذأتلا  ةریحلا و  هجولا و  نینیعلا و  ةرمح  رهسلا و  عادصلا و  یمحلا و  یلکلا و  اهیف  اهکراشت  یتلا  تامالعلا  هذهف  نخـست  داکت  ال 
. ۀیودالا ۀبرشالا و  ۀیذغالا و  نم  ةراحلا ... 

: نایبصلل ۀضراعلا  ۀناثملا  ماروا  جالع  یف  نوعبرالا  ثلاثلا و  بابلا 

بجی ام  بسحب  کلذ  نم  جرخاف  مدلا  جارخا  یلع  کیدعاسم  نامزلا  نسلا و  ةوقلا و  تناک  ائلتمم و  ندبلا  ناک  ناف  ۀـلعلا  ءادـتبا  یف  اما 
کلذ ءایـشالا و  ضعب  یف  اهماقم  موقی  دق  رومالا و  ضعب  یف  دصفلا  نم  لدب  ۀماجحلا  ناف  مجحاف  انکمم  دصفلا  نکی  مل  ناف  دصفلا  نم 

بیبزلا صاجالا و  ءامب  ءالؤه  عیمج  یف  ۀعیبطلا  نیل  و  اهیلا . بصنم  یه  یتلا  ۀهجلا  دض  یلا  ةداملا  [ 150  ] بذجی لضفلا و  للقت  دق  اهنا 
. ربنش رایخلا  جسفنبلا و  رهز  نیبجنرتلا و  مجعلا و  عوزنملا 

نم تعنتما  ةداح  تناک  ناف  ةروراقلا  یف  رظناف  ندـبلا  نم  لوضفلا  تففخ  ۀـعیبطلا و  تنلا  تمجح و  تدـصف و  کلذ و  تلعف  تنا  اذأـف 
هرورم کلذ  دنع  ۀناثملا و  یلا  هبابصنا  رثکی  لوبلا  نا  کلذ  ضرملا و  اذه  یف  ۀناثملا  ةراض  اهنال  یقنت  لوبلا و  ردت  یتلا  ۀیودالا  لامعتسا 

مرولا و یف  رظنی  نا  بجی  ۀـیقنتلا و  نم  اـهلانت  یتلا  ۀـعفنملا  نم  مظعا  ۀـیودالا  ةدـح  یلا  کـلذ  نع  ثداـحلا  ررـضلا  ۀـفآلا و  نوکتف  اـهب 
ۀیقاب مدـلا  ۀـعیبط  تایفیکلا و  هذـه  نم  ولخ  وه  ما  جزل  یمغلب  ما  يوادوس  ظیلغ  ما  يرم  فیطل  وه  له  هل  ثدـحملا  هیف  نقتحملا  لضفلا 
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رظنت اهلاح و  یلع  هیف 
300 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

نم ریسیلاب  برقی  لهسی و  هجالع  ناف  اریسی  هبـسک  هخوسر و  ناک  هتیمک و  یف  الیلق  هتیفیک  یف  افیطل  ناک  ناف  هتلق  هترثک و  یف  کلذ  عم 
فطلت و ۀیودا  یلا  جاتحی  هناف  هتیفیک  یف  فتاکتلا  دیدش  اظیلغ  هتیمک  یف  اریثک  ناک  نا  و  طقف . ۀعیبطلا  هلعفت  امب  ریبدـتلا و  غارفتـسالا و 
ام بسحب  کلذکف  ماروالل  جیهتلا  عیرـس  اذه  یف  راض  ةداحلا  ۀیودالا  لامعتـسا  ةداح و  ۀفـصلا  هذهب  یتلا  ۀیودالا  رثکا  نا  الا  ةوقب  حـتفت 

نیبجنکسالا جسفنبلا و  بالجلا و  بارش  لسعلا و  ءام  لثم  ۀمراولا  ءاضعالا  هذه  هب  عرفتسی  ۀقـشم  عذل و ال  ریغل  حتفب  عطقب و  ءاود  راتخی 
بعت و ال الب  کلذ  یف  هیلا  جاتحی  اـم  تغلب  همظع  ضرملا و  عون  بسحب  تکرت  تفلا و  اذا  هذـهب  ناـف  هذـه  يرجم  يرج  اـم  یلـسعلا و 

امم عانتمالا  بجوی  ضرملا  اذه  عبط  نا  کلذ  مدلاب و  ۀـطلتخملا  ءيدرلا  طلخلا  عون  بسحب  نوکی  نا  بجیف  برـشی  ام  ۀـیمک  اماف  يذا .
ناک امل  هنا  الا  نوکـسلا  ءودهلا و  نم  هل  حلـصا  عفنا و ال  سیل  ذا  ارقتـسم  ائداه  مراولا  وضعلا  یقبی  یتح  کلذ  نکما  ول  ةدـحاوب  برـشی 

قورعلا یف  طـلخلا  هرکذ  نع  صحفی  نا  بجیف  نکـسی  یتـح  هعنمی  هظفحی و  نا  ردـقی  ـال  کـلذ و  هیف  نکی  مـل  يدارا  ریغ  اـیعیبط  هـلعف 
. ةروراقلا یف  كرظنب 

قورعلا یف  لضفلا  ناک  نا  جراخ و  نم  یتلا  تاجالعلا  رئاس  تلمعتـسا  نکما و  ام  هتللق  بورـشملا و  تصقن  ایئام  اهیف  لضفلا  ناـک  نأـف 
عاذللا داحلا  لضفلا  نا  کلذ  اقفاوم و  اریثک  ناک  ام  بورـشملا  نم  یطعی  نا  بجیف  اءاذـل ؟ ناک  و  [ 279] هیف سبتحم  طالخالا  نم  اطلخ 
طلخلا ءوسل  فطلملا  ءاسحلا  لاحلا  هذـه  یف  یطعی  نا  بجی  دـق  الیلق و  ۀـمراولا  ءاضعالاب  هنم  ررـضلا  ناک  ریثکلا  بورـشملاب  طلتخا  اذا 

تقو یلا  کلذ  لعفی  یمحلا  راحلا و  مرولا  هبجوی  ام  بسحب  ریبدتلا  رئاس  ایفاص و  ابذع  ءام  ۀـصاخ  بورـشملا  لعجی  هتدـحل و  نکـسملا 
[151  ] ةذختملا ۀنیللا  نقحلاب  لهساف  ۀعیبطلا  نییلت  یلا  تجتحا  اذا  لوبلا و  ردی  ام  تیطعا  جضن  دق  مرولا  تیأر  اذاف  جضنلا 

301 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
ریعـشلا ءام  کلذ  یف  عفنی  دق  و  جریـشلا . ۀلاخنلا و  ءام  ضوضرملا و  ریعـشلا  جـسفنبلا و  رهز  ناتکلا و  رزب  رایخلا و  یمطخلا و  خـیبط  نم 

تبـشلا و هیف  خبط  دق  راح  نهدـب  ۀـقرعم  ۀـفوص  ملالا  [ 280] عضوم یلع  تلعج  ۀـعیبطلا  تنـال  اذاـف  نهدـلا  عم  هب  نقح  اذا  هدـحو  قیقرلا 
سویردامکلا و ةدعجلا و  تادامـضلاب  طلخی  نا  بجی  جضنلا  دعب  لسعلا و  ءامب  خبط  قیقد  نم  نوکت  نا  روجیف  تادامـضلا  اماف  یطنحلا 

لـسعلا ءام  ولح و  ءالطب  قیقدلا  خبطی  دحاو و  ءزج  انرکذ  یتلا  ۀیودالا  نم  ءازجا و  ۀعبرا  قیقدلا  نم  نوکی  رخذالا و  حاقف  سطیفامکلا و 
. مادق نم  ۀناثملا  یلع  دامضلا  لعجی  نا  بجی  و 

لاق امک  سج  سلما  ضیبا  بوسر  هیف  ریثک  ظلغ  هیف  نوکی  لوبلا  ناف  دومحم  نارحب  اـهنم  رهظ  لوـالا و  ماـیالا  نم  ۀـلعلا  تزواـجت  اذا  و 
رسع ضرملا  نا  ملعاف  ائیضم  ایفاص  ایئام  اقیقر  نوکی  لب  ۀفـصلا  هذه  یلع  لوبلا  نکی  نا  ۀمالـسلا و  ءربلاب و  قثف  کلذ  تیأر  اذاف  طارقبا 
لاق امک  کلذ  بحاصل  عقوتف  ۀمئاد  یمحلا  کلذ  عم  ناک  ناف  رجضلا  لسلا و  جضنلا و  یلا  هرما  لوؤی  ةریثک و  امایا  دتمی  هنا  لالحنالا و 

. کلذ یف  سلوف  لاق  ام  یلع  نایبصلا  یف  ۀصاخب  هضرم و  نم  لوالا  راودالا  یف  كالهلا  طارقبا 
یمح و عم  عجو و  لقث و  عم  نوکی  يذـلا  یناـکملا  باـهتلالاب  فرعی  کـلذ  ناـف  ۀـناثملا  یلکلا و  یف  راـح  مرو  مهب  ناـف  سلوف  لاـق  و 

نم قورعلا  مهل  دصفی  نا  یغبنی  ۀناثملا و  یف  راحلا  مرولا  باهتلالا و  یلع  ۀلالد  اضیا  لوبلا  سابتحا  ۀفرـص و  ۀیرم  ءایـشا  فذق  نایذـه و 
ۀبلحلا و تسلا و  بارشلاب و  لمعی  يذلا  لثم  يرغت  نکست و  یتلا  ةدمـضالا  تالیطنتلا و  لمعتـسی  ةوقلا و  بسحب  کلذ  نکما  نا  هتعاس 

ءاـملا نوقـسی  هب و  نونقحی  تیز  نارفعز و  رم و  عم  فصن  طاریق و  نویفـالا  سیمخ  تیزلا و  ۀـنیللا و  نقحلا  لمعتـسی  یمطخلا و  لوصا 
بارشلا ةرثک  نم  ادج و  لوبلا  ردت  یتلا  ءایشالا  نم  نوعنمی  جالعلا و  رئاس  لبق  لسعلا  راحلا و 

302 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
ردت یتلا  نم  ءیش  عم  وا  هدحو  ءاملا  تقو  ریثکلا  بارشلا  لامعتـسا  یغبنی  ذئنیح  مهیف  ترکذ  دق  ۀیذؤملا و  ۀفیرحلا  ۀبوطرلا  نوکت  نا  الا 
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ذخأت نا  یغبنی  ءامب و  ۀقعلمب  ردق  هنم  اوقسی  اءزج و  جتساشنلا  نم  نآ و  زج  هنم  ذخؤی  نا  یغبنی  هناف  سفرکلا  رزب  لثم  عذل  ریغ  نم  لوبلا 
قرخ عضوملا  یلع  عضوی  نا  یغبنیف  ةدـیدش  ةرارح  باـهتلاب و  یلکلا  یلی  اـمیف  نوـسحی  اوناـک  نا  و  خـیطبلا . رزب  ءاـثقلا و  رزب  نم  اـضیا 

نا ارخا  یغبنی  یعارلا و  اـصع  ةراـصع  عـم  وا  لـخلا  نم  ءیـش  هیف  طـلخا  دـق  ضیبـلا  حـم  جـنوباب و  درو  نارفعز و  درو و  نهد  ۀـلولبم و 
نا یغبنی  اعیرس و  ایـساج  امرد  یلکلا  یف  دلوت  اهنال  ادج  ةراحلا  ءایـشالا  نم  اوعنتمی  نا  [ 152  ] یغبنی جنوبابلا و  نولفاد و  مهرم  لمعتـسی 

. راح مرو  باهتلا و ال  هل  سیل  نمل  نیمومحملا  ریبدت  اولمعتسی  نا  باهتلالا و  ةراحلا و  ماروالا  تقو  یف  تامامحلا  نم  اوعنتمی 

: کلذ جالع  شارفلا و  یف  لوبی  نمیف  نوعبرالا - عبارلا و  بابلا 

کلذ دعب  مهتظقی و ال  یف  مهمون و ال  یف  شارفلا ال  یف  اولوبی  نا  مهنم  رکنی  نا  یغبنی  سیلف  زیمی  لقعی و ال  نم ال  راغصلا و  لافطالا  اما 
. ۀفیعض مهیف  ۀناثملا  قنع  یلا  ۀلضعلا  نال  مهیف و  عبطلاب  ءیش  وه  امنا  ناک  اذا  اضرم  مهنم 

نم مهیف  اذه  دعی  نا  یغبنی  دقف  ددهتلا  برـضلا و  نوفاخی  هنع و  نوهنی  هب و  نورمؤی  ام  مهفی  لقعی و  نم  دح  یف  مه  نیذلا  نایبصلا  اماف 
کلذـک ۀـناثملا و  قنع  ۀلـضع  ءاخرتسا  کلذ  یف  ببـسلا  مهیف و  اضرم  مهنم  ةدارا  ریغب  مهمانم و  یف  مهـشرف و  یف  مهیف  يرج  نم  هلاعفا 

. مهریغ نم  رثکا  نایبصلا  یف  اذه  ضرعی 
. ۀلضعلا کلت  يوقت  یتلا  ءایشالاب  نوکیف  مهیف  صاخلا  جالعلا  امأف 

جالع تدرا  اذاف  شارفلا  یف  یبصلا  لاب  امبر  هنا  دوجولا  ۀلهـسلا  ۀـیودالا  یف  هباتک  یف  سونیلاـج  لاـق  کـلذ  یف  سونیلاـج  لاـق  اـم  رکذ 
برش رثکی  مانی و ال  نأب  هرمأ  مث  ءام  لخب و  اهنم  هقسا  اهقرحاف و  زنع  ۀناثم  وا  روث  ۀناثم  ذخف  کلذ 

303 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
بارـشب هایا  هقـساف  بنرا  غامد  ذـخ  وا  هلکاب  هرما  اقیوس و  اهب  [ 281] نکیل امعان  اقد  امهقد  محـش و  هصمح و  باقع  غامد  ذـخ  وا  ءاـملا 

بیط بارـش  نم  ءیـشب  امهعقناف  ارم  اعنعن و  ذخ  وا  هب  سأب  الف  خوبطم  ریغ  بارـشلا  ناک  نا  هتعاس و  نم  عفنی  هناف  ۀـحئارلا  بیط  خوبطم 
هب لطا  روث و  ةرارمب  اهقحسا  ایلومبف و  صرا  ذخف  مونلا  دارا  اذاف  ءاشعلا  دنع  بارشلا  کلذ  نم  هقـساف  هتعاس  نم  کلذ  عطقی  هناف  ۀحئارلا 

. شارفلا یف  لوبلا  عفنی  امم  هناف  هنم  حورقلا 
رثکا نایبصلل  ضرعی  اذهل  ۀناثملا و  قنع  یف  نوکت  یتلا  ۀلـضعلا  ءاخرتسا  نم  نوکت  ۀلعلا  هذه  نا  سلوف  لاق  کلذ  یف  سلوف  لاق  ام  رکذ 

. اههبش ام  ۀنخسم و  ۀئرلا  رمحلا و  لثم  ۀلضعلا  کلت  اهب  يوقت  یتلا  ءایشالا  لامعتسا  ماعلا  مهجالعف  مهریغ  نم 
اهیف حجنت  اضیا  ءایـشالا  هذه  نا  اعلخ و  بقعی  اریثک  دربلا  ناف  نکمی  ام  لکب  مهربدت  نا  ادیدش و  دربت  یتلا  ءایـشالا  نم  یقنی  نا  یغبنی  و 

ۀسبایلا و بنرالا  اصح  نم  ذخأی  ضیبالا و  جنوبابلا  نهد  اضیا  کلذـک  رتاف و  ءامب  قیرلا  یلع  یقـسی  کید و  ةرجنح  قرحب  ایعیبط  احجن 
بارش عم  یقسی  بطر و  باذس  رذب  یلغی  ۀحئارلا و  بیط  بارش  عم  رم  هیف  جندوف و  ءاشعلا  لبق  نوقسی  حیرلا و  بیط  بارـش  عم  یقـسی 

. رم ءاشق  رزب  ةراصع  عم  ایلومیف  نیطب  رکذلا  خطلی  نا  یغبنی  مایا و  ۀثالث 

: کلذ جالع  نایبصلا و  ءاعما  یف  دلوتت  یتلا  تایحلا  دودلا و  بورض  یف  نوعبرالا - سماخلا و  بابلا 

تابن نم  برقلا  نیب  باینالا و  نانـسالا و  تابن  نیب  ام  لاـفطالل  ضرعت  یتلا  ضارمـالا  یف  [ 153  ] دودلا تایحلا و  دـلوت  رکذ  طارقبا  نا 
. ۀناعلا یف  رعشلا 

ناویحلا رئاس  دلوتب  هببس  اهدلوتف  دودلا  تایحلا و  اما  سونیلاج  لاق  و 
304 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ةرارح اهعم  نوکت  نا  یلا  جاتحت  اهنکل  ناویحلا  اذه  دیلوت  یف  اهدحو  ۀـنوفعلا  یفکت  سیل  ۀـنوفع و  نم  نکل  رزب  نم  هدـلوت  سیل  يذـلا 
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ذوحتـسی نا  دعب  يوقی  سیل  ادج  رغـصلا  یف  ةرارحلا  نال  ءاعمالا  یف  ۀصاخ  نایبصلا و  یف  ءاعمالا  ةدعملا و  یف  ءاذغلا  دـسفت  دـق  ةریثک و 
یلع يوقت  یتلا  ةرارحلا  اهعم  هیف  دودـلا و  ناویحلا و  اذـه  دـلوت  اهعم  نکمی  یتلا  ةداملا  هندـب  یفف  نسلا  هذـه  بحاص  اما  ةداـملا و  یلع 

. کلت
ءيرمتست نکی  مل  ذا  باودلا  یف  دلوتی  انیب  اروهظ  ریثک  ءیش  هنم  رهظی  ۀظیلغلا و  ءاعمالا  لفـسا  نم  ۀصاخ  دلوتی  قیقد  ناویح  وه  دودلا  و 

. اهرودب اهئاذغ  رمتست  مل  اهنا  یلع  لدی  اهئاذغ و 
یلا دعـص  امبر  هنا  یتح  ءاـعمالا  یلعا  یف  دـلوتی  اـمم  تاـیحلاب  فورعملا  ریدتـسملا  نطبلا  یف  دـلوتملا  ناویحلا  نم  رخـالا  سنجلا  اـما  و 

. دودلا دلوت  نم  اریثک  رثکا  نایبصلا  یف  سنجلا  اذه  دلوت  ةدعملا و 
وه سنجلا  اذه  نایبصلا و  یف  دلوتی  ام  لیلقف  عرقلا  بحک  نوکی  يذـلا  ضیرعلا  وه  نطبلا و  یف  دـلوتملا  ناویحلا  نم  ثلاثلا  سنجلا  امأف 

ضرعی ام  عیمج  فصی  نا  هضرغ  سیل  هنال  سنجلا  اذه  عضوملا  اذه  یف  هرکذی  مل  طارقبا  نا  الا  اهلک  ءاعمالا  یف  دـبلت  ام  اریثک  اهلوطا و 
. ناسنالا نم  دحاو  لک  یف  ضرعی  ام  رکذ  یلع  رصتقی  نا  هدصق  نکل  يذالا و  نم  سانلا  نم 

قیقد ثلاـثلا  ضیرع و  یناـثلا  ریدتـسم و  لوـالاف  ناولا  ۀـثالث  ءاـعمالا  یف  دـلوتملا  دودـلا  عاونا  سلوف  لاـق  کـلذ  یف  سلوـف  لاـقم  رکذ 
جیه امبر  اسبای و  الاعـس  اعذـل و  اناززع و  ثروی  یمحلا و  عم  امیـس  نایبصلا و ال  یف  رثکا  دـلوتی  قاقدـلا و  ءاعمالا  یف  نوکی  ریدتـسملاف 
ائیـش کلذ  عم  هناسل  جرخ  دودـلا و  هیف  دـلوت  اذا  یبصلا  یف  دـجوت  تامالعلا  هذـهف  فارطالا  ةدورب  ۀـفلتخم و  یمح  فالتخا و  عم  اـقاوف 

ضیمغت نانسالا و  رییغت  کلذک  ریدتسملا و  دودلا  دلوت  یلع  لدی  ۀبجوم 
305 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

فالتخا و عم  ناک  امبر  ماعطلا و  ةوهـش  ۀـلق  و  [ 282] اناززق عوهت و  دـلوف  هتدـعم  یلا  دودـلا  عفترا  اـمبر  هنول و  ةدومک  هیتنجو و  هینیع و 
امبر هناف  ندبلا  نم  دودلا  جارخا  یلا  عراسف  اهـضعب  وا  اهلک  تامالعلا  هذه  تیأر  اذاف  ندبلا . یف  دادـتما  نطبلا و  یف  هخفن  ماعطلا و  داسف 

ءازجا و ۀثالث  ریصعلا  ءزج و  درولا  نهد  نکیل  ریصعلا و  عم  درولا  نهد  یبصلا  هب  جلاعی  ام  لهساف  یبصلا  تامف  اجحـس  ءاعملل  هضعب  دلو 
. صفعلا ایفاقلا و  نامرلا و  روشق  حیشلا و  نیتنسفالا و  ریعشلا و  قیقد  سمرتلا و  قیقد  نم  ذختی  دامضب  هنطب  دمض  هقسا و  اعیمج و  اهطلخا 

ةوفلا جتساشنلا و  دعسلا و  هخیلسلا و  و  [ 154  ] راغلا بح  نویسارفلا و  سوطیفامکلا و  مهقساف  اهانرکذ  امم  يوق  وه  ام  برـش  لمتحا  ناف 
ربصلا عم  طلخا  قیتع و  خوبطم  لجرفـسلا و  ءام  عم  ربص  نطبلا  یلع  لطاف  وا  نویلاسا . رطفلا  خـیبط  وا  توتلا  لصا  ةراصع  ءانعنلا و  ءام  وا 

. زجعلا ۀناعلا و  یلع  لبا و  غامد  ةرسلا  یلع  لطاف  وا  حیشلا . ءامب  ۀنوجعم  روث  ةرارم  نم  ةرسلا  اما  نیتنسفالا و  ةراصع  انایحا 
قحـسی یفکی و  ام  ردقب  جـنوبابلا  نهد  نم  فصن  ۀـیقوا و  حیـش  سمرت و  قیقد  نیتنـسفا و  ربص و  ذـخؤی  دومحم  يوق  اضیا  ءاودـلا  اذـه 

یتلا ۀیودالا  نم  ائیش  وا  جایرالا  ربصلا و  هقساف  یبصلا  فوج  یف  ءاودلا  نفع  اذاف  ةرسلا  نطبلا و  یلع  خطلی  بطرلا و  عم  طلخت  سبایلا و 
. هتمالع ریدتسملا و  دودلا  جالع  اذهف  لسعلا  ءامب  هنقحا  ۀجوزللا و  لهست 

عطقنی امبر  ۀـلمج و  جرخی  اـمبرف  یناویح  مسج  یلا  ءاـعمالل  یعـسملا  باـجحلا  ۀلامتـسا  وه  اـمناف  ضیرعلا  دودـلا  اـما  ضیرعلا و  دودـلا 
اناززق و دلویف  لیوطلا  ضرملا  یف  یمح و  ریغ  نم  یمحلا  یف  ضیرعلا  دودلا  دلوتی  و  [ 283] ۀیناث ةرم  دلوتی  نا  نکی  مل  جرخ  اذا  کلذلف 

نوکی يذلا  ناویحلا  نال  ماعطلل و  ۀطرفم  ةوهش 
306 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ۀمالع لسکلا و  مهیرتعی  تلزه و  مهنادبا و  کلذل  تفعـضف  مهعئاعما  تعذل  ماعطلا  ذـخا  یلع  اؤطبا  مه  نأف  ءاذـغلا  بذـجی  ءاعمالا  یف 
رزب جنوبابلا و  خیبط  برـشی  ذئنیح و  ضیرعلا  دودـلا  هیف  دـلوتی  مل  موثلا  لکا  نمف  عرقلا . بحب  هیبش  لبزلا  عم  جرخی  هنا  بذـکت  مهنم ال 

لمعتساف فوجلا  یف  مرو  هل  ضرع  ناف  هذخا . نمل  عفان  یفکی  ام  ردقب  تیز  وا  ةرتفم  لبا  نرق  ۀکاکحب  جوزمم  لخ  عم  راح و  عم  ةربکلا 
خیبط اضیا  مهقـسا  لسعلا و  عم  اربعلا  ۀینایرـسلاب  هل  لاقی  يذـلا  يربلا  بنرکلا  نیتنـسفالا و  سمرت و  نهد  ناتک و  رزب  نم  اذـختم  اداـمض 
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. بنرکلا ةراصع  وا  احیش  وا  فصن  مهرد و  نزو  دحاو  لک  نم  انورطن  اولقم و  انومک  وا  ضماحلا  نامر 
عم قرحم  لبا  نرق  برـش  اضیا  ۀلعلا  هذه  هب  نم  عفنی  دق  هایا و  هرخؤی  نا  یغبنیف  ربصلا  لبقی  یبصلا ال  نال  لوسغملا و  ربصلا  مهیقـساف  وا 

لوضفلا نالیس  عم  ۀلعلا  هذه  تناک  نمف  جلثلا  ءام  عم  لاقـسالا  وه  لصنعلا و  لخ  نم  ذختملا  نیبجنکـسلا  امیـس  نیبجنکـس و ال  وا  لفلف 
. لمحلا ناسل  هیقسی  نا  یغبنیف  هنطب  یلا 

ءامب وا  قیتع  خوبطمب  ۀجاحلا  ردقب  هنم  ۀبرـشلا  ۀیوسلا  انامدرق  لفلف و  نویروطنق و  هتفـص  ءاودلا و  اذـه  یمح  هب  تثبـشت  نم  اضیا  قسا  و 
. راح

ردقب ۀبرـشلا  یفکی  ام  ردقب  لسع  ءاوس و  ءازجا  یکطـصم  دوسا و  نوسکوط  نیروشقم  راغلا  بح  وا  لفلفلا  ذخؤی  ۀلعلا  هذهل  قوعل  ۀفص 
. مونلا دنع  ةادغلاب و  ۀجاحلا 

عیمجلا طلخی  نامهرد  نویسارف  مهارد و  ۀتس  انامدرق  هلثم و  لفلف  مهارد و  ۀعبرا  اقوحـسم  ضماحلا  نامرلا  لوصا  ءاحل  ذخؤی  رخآ  قوعل 
هذـهف یمحلا  کلذ  نم  [ 155  ] عنمی مل  نا  ۀـلعلا  هذـه  هب  نمل  عفان  اضیا  قایرتلا  موثلا و  لـکا  دـعب  ۀـقعلم  هنم  قعلی  لـسعلاب و  قدـلا  دـعب 

نم دلوتیف  ربدلا  یلی  امم  ءاعمالا  رخا  یف  نوکی  لخلا و  دود  یمـسی  قیقدلا و  دودلا  اما  قیقدـلا و  دودـلا  جالع  ضیرعلا و  دودـلا  تامالع 
. نورطن حلم و  هیف  فایشب  کلذ  جرخی  نا  یغبنیف  نایبصلا  یف  اذه  دلوت  اذا  ۀمعطالا و  ةءادر 

307 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
ةراـصع اـیقاقالا و  ربدـلا  یلع  یلطی  ۀــنقحلا  دــعب  لـسع و  قروـب و  نوـیروطنقلا و  خوـبطمب  وا  حــلملا  ءاـمب  مـهنقحن  اـماف  راـبکلا  اـما  و 

لدبی مث  عجولا  مانی  لسی و  حولمم و  ریغ  نیل  محل  ۀعطق  ةدـعملا  یلع  عضوی  نارطقلاب و  اضیا  مهنقحا  قیتع و  خوبطم  عم  سادیطیـسفوهلا 
. هیف نخدت  اذا  رعشلا  ۀلمجلا  یف  دودلا  بورض  عیمج  عفنی  و 

مهیذـغی ءاملاب و  اجوزمم  اقیتع  اـخوبطم  هبارـش  نوکی  ماـضهنالا و  عیرـس  سومیکلا  نسح  دودـلا  هیف  دـلوتی  نم  ماـعط  نوکی  نا  یغبنی  و 
ةوق نم  کلذ  نا  ریثک و  دودلا  نا  ملعاف  کلذ  عم  نطبلا  قلطتـسا  ناف  کلذ  نورهـسی  يذلا  تقولا  یف  ءاعمالا و  دودلا  عذلی  الئل  رداوبلاب 

ءایـشالاب جراخ  نم  اضیا  نودمـضی  ضماحلا و  نامرلا  لجرفـسلا و  يرثمکلا و  لثم  اـضباق  ائیـش  مهئاـسح  یف  طـلخی  نا  یغبنیف  هباذـجنإ 
. ۀضباقلا

ءایـشالاب جالعلا  نم  انرکذ  ام  عیمج  ناـیبصلا  یف  نکمی  سیل  نا  ملعت  نا  بجی  هنا  ـالا  دودـلا . نم  [ 284] ۀثالثلا فانـصالا  تامالع  هذهف 
[. 285] امات دودلا  یف  انلوق  نوکی  نا  انببحا  انا  الا  ۀیوقلا 

: هجالع نایبصلل و  ضراعلا  صغملا  یف  نوعبرالا  سداسلا و  بابلا 

ام اذا  ۀجزل  ۀظیلغ  تابوطر  وا  ءاعمالا  ةدعملل و  ۀخفان  حایر  اما  کلذ  ببـس  يولت و  ءاکب و  قلق و  هعم  نوکی  صغم  لافطالل  ضرعی  دق  و 
عذـلت اراح  الـضف  ناک  امبر  همـضه و  ءوس  هتدـعم و  یف  داسف  ءاذـغلا و  نبللا و  نم  لفطلا  هدردزا  ام  ةرثکل  وا  عافدالا  اـهب  ۀـعیبطلا  تمار 
هعاضر هئاذغ و  یف  لضف  نع  کلذ  نم  ناک  ام  اما  مهنم و  نوعـضری  نیذـلا  ۀـصاخب  نایبصلا و  لافطالل و  هذـه  ضرعت  ام  لق  عضوملا و 

. کلذ کنکما  ام  هتقو  نع  رخؤت  الیلق و  هؤاذغ  لعجت  راحلا و  ءاملاب  کلذ  دعب  هیمحی  نا  هیئقی و  یبصلا و  ناسل  زمغی  نا  بجیف 
308 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

هئاشحا و یف  حایرلا  کلتل  تعمـس  امبر  رثکا و  هعم  لفطلا  نم  نوکی  قلقلا  يولتلا و  ءاـکبلا و  ناـف  ۀـخفان  حاـیر  نع  هنم  نوکی  اـم  اـما  و 
میمحلا کلذ  یف  هعفنی  دق  لسعلا و  بارـش  عم  وا  نبللا  عم  هاوخنانلا  جنایزارلا و  رزب  نم  ذـئنیح  هقـساف  اتوص  ابارطـضا و  ۀـکرح و  هتدـعم 
هتعـضرم یلا  مدقتی  ناب  کلذ  یف  عفتنی  دـق  لهـسملا و  فایـشلا  القتعم  هنطب  ناک  نم  لمحی  نا  نطبلا و  کیلدـت  خرملا و  راحلا و  ءاملاب 

. حایرلا درط  یف  ةوق  اهنبل  بستکی  امیک  اهریبدت  اهتیذغا و  یف  يرحتت  نا  اهنبل و  حالصاب 
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هرهس نم  هعـضری و  يذلا  نبللا  ۀیفیک  نم  لفطلا و  هب  ذتغی  ام  لاح  نم  نوکی  کلذب  کتفرعم  طالخالا و  ةدحل  صغملا  نم  ناک  ام  اما  و 
هرجوت وا  یبصلا  یقـسی  نأب  هتدح  نیکـست  هتیفیک و  لیدعت  لضفلا و  کلذ  جارختـساب  فطلتی  نا  بجیف  هب  نوکی  عجو  همون و  هقلق و  و 
غمـصلا نم  اریـسی  صاجالا و  ءام  و  [ 156  ] یفـصملا يدـنه  رمتلا  ءاـم  اـنوطق و  رزبلا  باـعل  زوللا و  نهد  درولا و  نهد  نم  ائیـش  نبللا  عم 

خرمت و  [ 286] بذـعلا رتافلا  ءاملاب  همحت  محللا و  قروبلا و  لـسعلا و  راـنلا و  یلع  دوقعملا  لـسعلا  نم  ذـختملا  فایـشلا  هلمحی  یبرعلا و 
. جسفنبلا نهد  درولا و  نهدب  هنطب 

هنطب دمکت  نا  کلذ  جالع  مهئاکب و  مهیولتب و  کلذ  یلع  لدتسی  صغم و  نادلولل  ضرعی  دق  حیسم و  لاق  کلذ  یف  حیـسم  هلاق  ام  رکذ 
. اریسی عمشلا  نم  ءیش  هعم  بیذا  يذلا  ریثکلا  نهدلا  راحلا و  ءاملاب 

: هجالع نایبصلل و  ضراعلا  فالتخالا  یف  نوعبرالا  عباسلا و  بابلا 

. نانسالا تابن  نم  مهبرق  دنع  لافطالل  ضرعت  یتلا  ضارمالا  یف  فالتخالا  رکذ  طارقبا  نا 
نم هبرق  ببسب  نسلا  اذه  یف  کلذ  هل  ضرعی  یبصلا  نا  سونیلاج  لاق  و 

309 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. ندبلا یف  تبثی  مضهنی و ال  ءاذغلا ال  نا  فالتخالا  ةرورض  اهلک  ءایشالا  هذه  عبتیف  ۀثللا  یف  ضیضم  رهس و  یمح و  نانسالا و  تابن 
نوکی نا  خرملا و  راحلا و  ءاملاب  میمحلاب  یبصلا  دـهاعتی  نا  نانـسالا  تقو  یبصلا  غلب  اذا  یغبنی  سفور  لاق  کلذ  یف  سفور  لاق  ام  رکذ 

. کلذل قفارم  درولا  رزب  سفرکلا و  نوسینالا و  فوصب و  نومکلا  باصع  لثم  فالتخالا  هب  لاط  نا  اریسی و  هماعط 
خوبطمب ۀلولبم  ۀـفوص  هتدـعم  یلع  عضو  مامحتـسالا  نم  هعنماف  یبصلا  نطب  یلا  ۀلـضف  تلاس  اذا  سلوف  لاق  کلذ  یف  سلوف  لاق  ام  رکذ 

یقلا ءزج و  دحاو  لک  نم  یکطـصم  ایقاق و  مرکلا و  فارطا  ذخف  ۀلعلا  تداز  ناف  لجرفـسلا  ءام  وا  لجرفـسلا  نهد  ۀحئارلا و  بیط  قیتع 
الب هنطب  لقعب  هناف  هطبرا  اناوجرا و  افوص و  اهیلع  عضو  نیفتکلا  نیب  ةدـعملا و  یلع  هب  یلطا  مث  ءالط  ریـصی  یتح  ضیبلا  ةرفـص  نم  اهیلع 

دوسا و قیتع  خوبطم  عم  ۀیودالا  هذه  قحساف  ۀحئارلا  نتنم  ضیبا  اقیقر  ائیش  فلتخی  یبصلا  ناک  ناف  نطبلا  سبحی  امب  ۀیادلا  معطا  يذا و 
. سرواجلا ۀیادلا  یبصلا و  معطا  نطبلا و  یلع  اهدش 

برذلل و ۀسباحلا  ةرضاحلا  تادامـضلاب  جراخ  نم  سبتحی  نا  یغبنیف  لاهـسا  یبصلل  ضرع  ناف  حیـسم  لاق  کلذ  یف  حیـسم  لاق  ام  رکذ 
ام درولا و  رزب  هعم  طلخی  سفرکلا و  رزب  نوسینا و  یقـسی  نطبلا و  یلع  قصلی  ۀفوص و  یلع  رذی  قدیف و  نومک  ذـخؤی  ءاودـلا  اذـه  لثم 

. ۀففجملا ءایشالا  نم  هلکاش 

: کلذ جالع  لاقتعالا و  رصحلا و  نم  لافطالل  ضرعی  امیف  نوعبرالا  نماثلا و  بابلا 

ناحیر وه  قوحـسم و  قبح  لیاتف و  أیهی  خوبطم  لسعب  نیلی  نا  یغبنیف  ارـسع  الاقتعا  ۀصاخ  نایبصلا  یف  القتعم  نطبلا  ناک  اذا  سفور  لاق 
. ۀعیبطلا نیل  یلع  نیعملا  ریبدتلا  بارشلا و  ماعطلا و  مزلت  نا  عضرملا  رمأت  اضیا و  ۀلیتف  لمعی  لسعب و  نوجعم 

310 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
لطا رخذالا و  حاقف  قحـسا  لسعلا و  ءامب  هنقحا  لفـسا و  نم  فایـشب  هجلاعف  یبصلا  رـصح  اذا  سلوف  لاق  کـلذ  یف  سلوف  لاـق  اـم  رکذ 

. ۀصمح ردق  طابنالا  کلع  نم  هقساف  اذهب  هنطب  نیلت  ناف  قلطتسی  هنطب  نأف  هترس  یلاوح 
ۀعیبـطلا نیلت  نا  یغبنیف  نطبلا  [ 157  ] كاسمتسا و  [ 287] رصح هنانـسا  تابن  دنع  هل  ضرع  نا  حیـسم و  لاق  کلذ  یف  حیـسم  لاق  ام  رکذ 

. هب لمحتی  فایش و  هنم  لمعی  لسعب و  نجعی  قدیف و  جسوعلا  ذخؤی  هب و  لمحتی  فایش  هل  لمعتسی  نا  کلذ  لسعلاب و 
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: کلذ جالع  ةدعقملا و  جورخ  یف  نوعبرالا  عساتلا و  بابلا 

ةرثکل اهل  [ 288] کساملا لضعلا  فعـض  اـهئاخرتسال و  کـلذ  نوکی  اـمنا  اریثک و  ناـیبصلا  یف  اـهوتن  ةدـقعملا و  جورخ  نم  ضرعی  دـق 
. جورخلا یلا  اهجیهیف  اهعذلی  راح و  طلخل  وا  دعقملا  یف  نوکی  مرولا  اما  نایبصلا  ریغ  یف  اذه  نوکی  دق  و  اهیف . ۀبوطرلا 

جادیفسا ذخؤیف  تلخد  تعجر و  تسد  اذا  ۀمرا و  نکت و  مل  کلذ  ناک  اذاف  اهتبوطر  ةرثک  اهفعضل و  نوکی  امناف  نایبصلل  ضرعی  ام  امأف 
اهلخدا و هنم و  اهیلع  رذ  ماخ و  درو  نهدـب  ةدـعقملا  حـسما  رابغلاک و  عیمجلا  قحـسا  ءازجا و  لحک  بش و  صفع و  رانلج و  صاصرلا و 

. اعیرس کلذ  یلا  جاتحی  الئل  لیلعلا  زربت  دعب  کلذ  نکیل  اهدس و 
ةدعقملا و لخدت  مل  اذا  هیف و  یبصلا  سلجی  مقمق و  یف  خبطی  سآلا  قرو  طولبلا و  تفج  رانلج و  صفع و  ذخؤی  هب  یجنتـسی  ءاود  ۀفص 

نا نکما  اذاف  لخدـی  نا  یلا  بشلا  نهد  وا  جوردابلا  نهد  وا  جـنوباب  نهد  عمـشب و  اهخرما  تارم و  راح  ءاـم  یف  هسلجاـف  ۀـمراو  تناـک 
. هانرکذ امب  هجلاعف  لخدی 

جورخ یبصلل  ضرعی  دق  هنا  سلوف  لاق  کلذ و  یف  [ 158  ] سلوف لاق  ام  رکذ 
311 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

بح اهیلع  لطاف  وا  درولا  ءامب  اهلـسغت  نا  دعب  کلذ  اهیلع  لطا  بنعلا و  دیقع  عم  ایقاق  یبصلا  ةدعقم  یلع  لطاف  کلذ  ضرع  اذاف  هتدعقم 
جادیفـسا و صفع و  توتلا و  رمث  ذخؤی  هشانک  یف  لاق  و  حلملا . ءام  وا  نیزازجلا  ءام  اهیلع  بص  قیتع و  خوبطم  عم  اقوحـسم  بطر  سآ 
. ضباق بارـشب  ةدعقملا  لسغت  نا  دعب  ۀسبای  رذـت  ۀـیواستم و  ءازجا  رم  ردـنک و  رکذـلا و  ربونـصلا  ةرجـش  احل  ثیثارطلا و  ةراصع  ایقاقا و 

ۀضفلا ثنج  نم  سبایلا و  ورسلا  زوج  نم  ۀیقوا و  دحاو  لک  نم  جنسادرم  ردنکلا  قاقد  رکذلا و  ربونصلا  ةرجش  ءاحل  نم  ذخؤی  رخا  ۀفص 
. هب عفتنی  اراح ؟ هلوبب  لیلعلا  لطنی  نا  هانفصو و  امک  لمعتسی  ۀیقوا و  عبر  دحاو  لک  نم 

: کلذ جالع  اهوتن و  ةرسلا و  جورخ  یف  نوسمخلا  بابلا 

فصو رکذ و  ام  یلع  مهنانسا  تابن  نیح  یلا  مهدالو و  ذنم  لافطالل  ضرعت  یتلا  ضارمالا  نم  اهوتن  جراخ و  یلا  اهجورخ  ةرسلا و  مرو 
عطقلاب اهدـهع  برقل  هترـس  یف  لفطلل  ضرعی  نا  بجاو  کلذ  ةرـسلا و  مرو  هل  ضرعی  هنا  طارقبا  رکذ  سونیلاج  لاق  کلذ و  نم  طارقبا 

یبصلا و ةرـس  تخفتنا  امبر  هنا  دوجولا  ۀلهـسلا  ۀـیودالا  یف  هباتک  یف  لاـق  حرج و  اـهیف  ثدـح  اذا  ءاـضعالا  نم  ةرـسلا  ریغل  ضرعی  اـمک 
. تجرخ

لخب و هقحـسا  هقرحاف و  امـسب  یعدی  ءاود  ذخ  وا  ةرـسلا  اهمزلا  ۀقرخ و  یلع  هطـسبا  ءامب و  هقحـسا  اصفع و  ذخف  کلذ  جالع  تدرا  نأف 
. اطبر اهدش  ةرسلا و  هب  لطا  ضایبب و  هنجعا  هقدف و  ردنک  ذخ  وا  ةرسلا  اهمزلا  ۀقرخ و  یلع  هطسبا 

نم عفنی  دق  هسطع و  وا  هطقس  وا  هبرض  وا  دیدش  ءاکب  نم  اما  ةرـسلا  جورخ  یبصلل  ضرعی  دق  هنا  سلوف  لاق  کلذ  یف  سلوف  هلاق  ام  رکذ 
ناتک ۀقرخ  اذه  قوف  عضوت  مث  ناعـضوی  ناقرحی و  ناتک  ۀقرخ  اذه  قوف  عضوی  مث  اهیلع  یلطی  ءاملاب و  نجعت  هاوخنان و  قحـست  نا  کلذ 

ابش ربونصلا و  غمص  وه  اخسار و  ذخ  لاق  وتنت  نا  عنمی  یبصلا  ةرسل  نطیرقا  هفصو  رخا  دامض  لاق  نا  نطیرقا  نع  هاکح  ام  و  طبرت . ۀیقن و 
لسعلا عم  خبطی  بشلا و  قحسی  ءزج  دحاو  لک  نم 

312 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
یلع هعضو  ریـسی  ائیـش  هنم  ذخف  دقعنا  اذاف  هکرح  و  [ 289] نیقوحسم يربونـصلا  غمـصلا  وه  خسارلا و  هیلع  قلاف  دقعنی  أدب  اذاف  رمج  یلع 

. لمحلا ناسل  قرو  اهقوف  عضو  ةرسلا 
هلطا قیتع و  خوبطمب  لکلا  قحسا  نامهرد  صفع  مهارد  ةرشع  خوبطملا  يدردوا  امهرد  رـشع  ۀسمخ  اینامی  ائیـش  ذخ  نطیرقا  رخا  دامض 
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. صفع لخ و  یف  عقنا  دق  جنفسا  هقوف  لعجا  ةرسلا و  یلع 
اما ریثکلا و  ءاکبلا  لبق  نم  ضراعلا  ررـضتلا  ددمتلا و  طارفال  اما  ةرـسلا  ءوتن  مهریغ  لافطالل و  ضرعی  دـق  حیـسم  لاق  حیـسم  هلاق  ام  رکذ 

. قتفلا اهببس  کلذ  نوکیف  هبرض  وا  هطقس  ببسب 
قدـت فتنت و  ۀـقیقر  ناتک  ۀـقرخ  وه  بسک و  اهیلع  رـصی  ةرـسلا و  یلع  خـطلی  ضیب و  ضایبب  نجعت  ةاوخانلا و  قحـست  نا  کلذ  جالع  و 

ۀناثم کلذ  قوف  رصی  ةرسلا و  یلع  نارذی  ناقرحیف و  بسکلا  رملا و  سمرتلا  ذخؤی  وا  مایا  ۀثالث  ةرـسلا  یلع  هدشت  ءابهلاک و  ریـصت  یتح 
رملا و لثم  کلذ  ۀلبقلا و  نم  ۀعفان  اهانرکذ  یتلا  ۀیودالا  ضعب  لمعتساف  هذه  نم  يوقا  ۀیداب  کلذ  جالع  تدرا  ناف  هدشت  ذیبنب و  ۀلولبم 

نم امهرد و  هرشع  ۀسمخ  نزو  ینامیلا  بشلا  نم  رخا  خوبطملا  اذه  کلذ  نم  عفنی  امم  کلذ و  هابـشا  ایقاقلا و  ربونـصلا و  ورـسلا و  زوج 
. جوزمم لخ  یف  سمغ  دق  جنفسا  هقوف  ریصی  ةرسلا و  یلع  خطلی  نخثی و  یتح  بارشب  کلذ  قحسی  نیلاقثم  صفعلا 

: کلذ جالع  مهب و  یه  نودلوی و  وا  مهدالو  دنع  لافطالل  ضرعت  یتلا  حورقلا  روثبلا و  یف  نوسمخلا - يداحلا و  بابلا 

یف ۀنونیک  نم  کلذ  همزلا  امبر  مهدعم و  مهمـضه و  ثبخ  نم  نبللا و  ةءادر  نم  ضرعت  حورق  یبصلا  دلج  یف  ضرعی  دق  هنا  سفور  لاق 
اذأف هما  محر 

313 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
کلذ نم  هبیـصی  نا  هیلع  فیخ  تیقب  ول  ندبلا  نطاب  یف  تناک  ۀمیظع  ءاودا  للحی  کلذ  ناف  هب  جرفی  نا  عضرملل  یغبنیف  ءیـش  هنم  رهظ 

وا یکطصملا  ةرجش  نابضق  وا  سا  نم  ریسی  ءیش  هیف  یلغا  دق  يذلا  میمحلاب  جلاعی  مث  عطقنی  یتح  ةارادم  نسحاب  يرادی  نکل  هورکم و 
يذـلا ال راحلا  ءاـملاب  میمحلا  ةرثکب  ۀـلعلا  ءادـتبا  دـنع  جـلاعی  نا  یغبنی  جادیفـساب و  جـلاعی  مهرمب  یلطی  هب و  نهدـی  درو و  نهد  درو و 

دلج یف  رهظت  یتلا  حورقلا  جالع  اذهف  ۀبوطرلا  کلت  ففجیل  نورطن و  نم  ءیش  هیف  لخدا  يذلا  ءاملاب  محی  مث  ترکذ  امم  ءیش  هطلاخی 
ۀلق ةدعملا و  دسفی  عبـشلاف  هیلا  جاتحی  امهدحا  عدـت  ألمتت و ال  بارـشلا و ال  ماعطلا و  نم  احلاص  عضرملا  ماعط  نوکی  نا  یغبنی  یبصلا و 

. ناتفلاخم ناتلصخلا  ناتاهف  ندبلا  نبللا 
لوا [ 290] یف یغبنیف  هدـلج  یف  لفطلاب  ثدـحت  یتلا  روثبلا  عیمج  اما  هباتک و  یف  سونیلاج  لاـق  کـلذ  یف  سونیلاـج  [ 159  ] لاق اـم  رکذ 
قرو نم  وا  سآلا  نم  ءیش  هب  محی  يذلا  ءاملا  یف  لعجی  نأب  کلذ  دعب  تجلوع  یغبنی  ام  یلع  اهتیاغ  تغلب  اذاف  [ 291] ممحی نا  اهثودح 

نهدلا لمعتسی  کلذ  دعب  مث  یکطـصملا  ةرجـشب  ذختملا  نهدلا  درولا و  نهد  هضرم  یف  لمعتـسی  درو و  قرو  نم  وا  یکطـصملا  ةرجش 
نم يوقا و  وه  ام  هنم  لمتحی  هنال ال  کلذ  نیلا  وه  امب  قروبلا  نم  لسغی  نا  یلا  جیتحا  امبر  صاصرلا و  جادیفسا  نم  ءیـش  عمـشلا و  عم 

اریتقت هیلع  رتقی  نبللا و ال  نم  ألمی  الف  اضیا  لفطلا  ءاذغ  ریدقت  ءایشالا  دوجا  نم  بذعا و  یه  یتلا  ۀیذغالاب  عضرملا  ربدی  نا  ءایشالا  غلبا 
معطی نا  یغبنیف  نیللا  یلا  لفطلا  لام  یتم  ۀصمح و  رادقم  مطبلا  غمـص  نم  هؤاذـغ  یف  طلخی  نا  یغبنیف  لفطلا  نطب  سبتحا  نا  ادـیدش و 

. ۀصاخ کلذ  دنع  سوراجلا 
314 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

ام رخذالا و  سالا و  خـیبط  ءامب  اومحی  نا  کلذ  جالع  مهدولج و  یف  مروت  نادـلولل  ضرعی  دـق  حیـسم  لاق  کلذ  یف  حیـسم  هلاق  ام  رکذ 
یتم لفطلل  یغبنی  اقیفر و  الـسغ  قروبلاب  لسغی  صاصرلا و  جادیفـسا  اهیف  عقی  تاـقوعللا  تاـقوالا  ضعب  یف  مهیلع  عضوی  کـلذ و  هبـشا 

تدتشا ناف  هعیجی  اریثک و ال  هعبشب  ۀطـسوتم و ال  ۀیذغاب  لفطلا  يذغی  نا  یغبنی  ةوالحلا و  ۀلدتعملا  ۀیذغالا  لمعتـسی  نا  کلذ  هل  ضرع 
. اقیقر اخیرمت  تیزلاب  هنطب  خرمی  مطبلا و  کلع  طابنالا و  کلع  نم  ۀصمح  رادقمب  ءیش و  ۀمعطأ  کلذب  هتعیبط 

: کلذ جالع  رشبلا و  ۀبطرلا و  حورقلا  تاجارخلا و  ریزانخلا و  جالع  یف  نوسمخلا - یناثلا و  بابلا 
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برقلا نیب  باینالا و  نانسالا و  نیب  امیف  یتلا  نسلا  یف  نایبصلا  لافطالل و  ضرعت  یتلا  ضارمالا  یف  طارقبا  اهرکذ  تاجارخلا  ریزانخلا و 
اذه طارقبا  یمـسی  و  دلجلا . وحن  ندبلا  رهاظ  یلا  ءیلتمی  رثک  لضف  نم  دلوتت  ضارمالا  هذه  سونیلاج و  لاق  ۀناعلا و  یف  رعـشلا  تابن  نم 
اذه نم  دحاو  عون  تاحارجلا  مساب  صخی  دـق  تاحارجلا و  رئاس  ریزانخلا و  ۀـقلعتملا و  لیلاوتلا  لاقف و  تاجارخ  ءاودالا  نم  هلک  سنجلا 

ةدملا و هعمج  هسار و  ددحت  هعافترا و  کلذک  نوکی  ام  عرسا  یلع  هدلوت  نوکی  جراخ  نم  ببـس  ریغ  نم  ثدحی  راح  مرو  وه  نینجلا و 
ثدحی مرو  وه  اضیا و  ریزانخلا  لضفلا و  لوبق  یلا  عیرـس  هتعیبط  یف  وخرلا  محللا  نال  طلخلا  یف  ۀـیبرالا و  یف  مرولا  اذـه  دـلوتی  ام  رثکا 

مغلبلا ۀعیبط  یلا  دربلا و  ةدام  نم  نوکی  هنکل  جضنلا  یلا  ۀعیرـس  ةدام و ال  نم  کلذ  نوکی  سیل  مرولا  کلذ  نا  الا  وخرلا  محللا  اذـه  یف 
. لیما

افنآ کتربخا  دق  سفور  لاق  هظفل  اذه  ام  سفور  نع  هاکح  ائیش  هباتک  یف  سلوف  رکذ  دق  هتاوادم و  یف  سفور  نع  سلوف  هاکح  ام  رکذ 
یغبنیف نوعاطلا  یمـست  یتلا  ماروالا  ندبلا و  رهاظ  یف  ۀـبطرلا  حورقلا  رثبلا و  تاجارخلا و  اهنم  ۀـفلتخم  ماقـسا  هترتعا  يذـغ  اذا  لفطلا  نا 

ههبش حلملاب و  جلاعی  نا  کلذ  دنع 
315 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

هیف خبط  دق  ءام  لمعتـساف  کلذ  نم  اضبق  دـشا  وه  ام  یلا  تجتحا  ناف  سدـع . و  [ 160  ] درو هیف  خبط  دـق  ءامب  مهمیمحت  مث  هتدـح  ناکل 
درولاب حلملا و  ءاقمحلا و  ۀلقب  وا  قیوس  وا  زبخ  نم  ءیـش  عم  لمحلا  ناسل  ابدنهلا و  ءامب  اهدمـضف  ۀیدر  حورق  هب  ناک  نامر  روشق  سآ و 

. اهیلع هلطا  درولا و  نهدب  سآلا و  نهدب  وا  لحن  بش  جنیسادرم و  قحسا  طق و  کلملا و  لیلکا  عم  خوبطملا  سبایلا 
. حورقلا هب  لطا  درو و  نهد  بلعثلا و  بنع  امهقحتساف و  ءاوس  ءازجا  جتساشن  صاصرلا و  ثبخ  ذخأت  نیعاوطلل  حورقلل و  ءالط  ۀفص 
ءالط ۀفـص  حورقلا . یلع  هلطا  بلحط و  عم  امهطلخا  ءاوس و  اءزج  دحاو  لک  نم  صاصرلا  جادیفـسا  جنـسادرم و  ذـخأت  رخآ  ءالط  ۀـفص 
ذخأت راغـصلا  لافطالل  ضراعلا  رـشبلا  تاـجارخلل و  عفاـن  وه  حورقلا و  هب  یلطا  قیتع و  وا  دـیدج  خوبطم  عم  دـیدحلا  ثبخ  قحـسا  رخآ 
امعان ۀیودالا  هب  قحـسی  ام  ابدنهلا  نم  ءاملاب و  لوبجملا  ریثکلا  نم  لاقثم و  دحاو  لک  نم  نارفعز  ایقاقا و  اقرحم و  اساحن  ۀلوسغم و  امیلبق 

. اهب لطا  درو و  نهد  بلعثلا و  بنع  ءامب  ابدنهلا و  ءامب 

: اهتاوادم ۀقلعتملا و  لیلاوثلا  یف  نوسمخلا  ثلاثلا و  بابلا 

هرکذ دنع  ۀناعلا  یف  رعشلا  تابن  نم  مهبرق  نیب  نانسالا و  تابن  نیب  نایبصلا  یف  ثدحت  یتلا  ضارمالا  یف  طارقبا  اهرکذ  ۀقلعتملا  لیلاوثلا 
. ریزانخلا تاجارخلا و 

لیلاوثلا و هذه  نیب  قرفت  ۀقلعتملا  لیلاوثلا  طارقبا  لوق  دلجلا و  وحن  ندبلا  رهاظ  یلا  لیمی  يدر  ریثک  ظیلغ  لضف  نم  اهنا  سونیلاج  لاق  و 
دربلا دادتشا  دنع  ضیرع و  اهنم  فنـصت  ۀبلـص  ةریدتـسملا  دلجلا  یف  ءوتت  اهمعت  یتلا  لیلاوثلا  یفنـص  نا  کلذ  ۀقلعتم و  ریغ  یتلا  لیلاوثلا 

اهنومـسی نورخآ  موق  ینعملا و  اذهل  ۀـلمنلاب  یمـست  اهنا  رکذ  دـق  ۀـلمنلا و  ضعب  ءامدـقلا  ضعب  ههبـش  دـق  ضیـضم و  ملالاب و  هیف  سحی 
ریماسملا

316 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
لیلاوثلا هلوقب  راشا  فنـصلا  هذـه  یلا  و  [ 292] رب فرط و  ناک  دـلجلا  یف  قلعتم  ءیـش  هیبش  قیقر و  هلـصا  لـیلاوثلا  نم  رخـالا  فنـصلا  و 

. ۀقلعتملا
کلذک امکحم  ادش  لوتفملا  ریرحلا  مسیربالاب و  دـشی  طقاستت و  اهناف  كرتی  ادـیج و  ادـش  رعـشب  لیلاوثلا  لوصا  دـشی  نا  کلذ  جالع  و 

[293] هتفـصو ءاودـلا  اذـهب  یلطی  عطقی و  وا  بطرلا  ربکلا  قروب  کلدـت  نا  یغبنی  کلذ  اهیف  عفنی  مل  نأف  طقاستت  ةدـملا  لوط  یلع  اـهناف 
تدرا اذاـف  جزتـمی  یتـح  كرحی  قحـسی و  دـیدح و  ۀـفرغم  یف  عمجی  ءزج و  دـحاو  لـک  نم  بطرلا  تیزلا  رذـالبلا و  لـسع  نم  ذـخؤی 
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عـضوملا لکأی  هناف  تاعاس  عبرا  یلا  ةدحاو  ۀعاس  رادقم  هعد  احـسم و  هریغ  یلا  زواجتت  نا  رذـحا  هسفن و  عضوملا  هنم  حـسماف  هلامعتـسا 
هب يوکی  سالا و  نابـضق  قرحت  وا  یلطـسلا  بونرخلاـب  کلدـت  نا  موی  لـک  یف  حـلملاب  کلدـت  نا  اـهیف  عفنی  دـق  هیلع و  هحـسمت  يذـلا 

. رمخ لخب  نوجعم  وا  هدحو  بضلا  رعبب  یلطی  نا  تاعفد  هب  یلطی  وا  تاعفد  عضوملا 
زینوش ذـخ  وا  اهعلقی  ناف  لیلاوثلا  همزلا  اهنجعا و  اهقرحاف و  فاصفـصلا  ةرجـش  رـشق  ذـخ  سونیلاج  لاق  کلذ  یف  سونیلاج  لاـق  اـم  رکذ 
نوتیز قرو  ذخ  وا  لیلاوثلا  اهمزلا  لخب و  هنجعا  امعان و  اقحس  هقحـسا  لصبلا و  روشق  ذخ  وا  لیلاوثلا . اهمزلا  لخب و  هنجعا  و  [ 161  ] هقدف
یعدی ءاود  لصا  ذـخ  وا  لیلاوثلا . هنم  لطا  ءالطب و  هقحـسا  هقدـف و  اربص  ذـخ  وا  لیلاوثلا . همزلا  لخب و  اهنجعا  امعان و  اقد  هقد  هخبطاف و 

کلذ مزلا  یقن و  زبخ  قیوس  نم  ائیـش  هعم  لعجا  هقد و  هخبطاف و  الجرفـس  ذخ  وا  لیلاوثلا . همزلا  ءالطب و  هخبطا  امعان و  اقد  ۀقدف  نلفاطنب 
ذخ وا  لیلاوثلا . همزلا  قرولا و  هب  نجعا  تیز و  نم  ءیشب  هفدا  اعمـش و  ذخ  مث  امعان  اقد  هقد  ءالطب و  هعقنا  سآلا و  قرو  ذخ  وا  لیلاوثلا .
یلع اهعـضو  لخب  اهنجعا  امعان و  اقد  اهقد  اهقرحاف و  ةربزکلا  نابـضق  ذـخ  وا  ریماسملا . هب  لطا  ولح و  بارـشب  هقحـسا  دـیدحلا و  ءادـص 

. لیلاوثلا
317 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

قیقد و لخ و  عم  ردـنکلا  قاقد  وا  اهیلع  عضوت  رامحلا  ءاثق  ةراـصع  لـیلاوثلا  بهذـی  يذـلا  سلوف و  لاـق  کـلذ  یف  سلوف  لاـق  اـم  رکذ 
قرو وا  قرحم  رفـصا  تیربـک  عم  راـجنز  وا  قرحیف  سیرامـس  یمـسی  حـلام  کمـس  سأر  وا  عوـبنیلا  نبل  وا  اـهیلع  خـطلی  نبل  وا  نورطن 

هب و خـطل  اذا  سیت  ةرارم  وا  لخلا  عم  ریعبلا  لبز  وا  قرحی  ام  دـنع  يرطلا  مرکلا  بشخ  نم  لیـسی  يذـلا  ءاملا  وا  سیدـقلقلا  عم  جورذابلا 
وا بارـشب  دمـضی  وا  اسومـسرماس  نم  فنـص  یه  برقعلا و  بنذ  یمـست  ۀشیـشح  هذه  نینح  لاق  و  رثوکلا . نوینورطوسا  ةرمثب  هدمـضی 

. لخ عم  یعرلا  یف  نوکت  ةرقب  ءاشخب  وا  كردی  مل  یبص  لوب  عم  نورطنب 

: کلذ جالع  نایبصلل و  ضرعت  یتلا  ءابوقلا  یف  نوسمخلا - عبارلا و  بابلا 

هقمع وحن  ۀبهاذ  [ 294] دلجلا ندبلا و  رهاظ  یف  نوکت  ۀشیرکـشخ  وه  ءابوقلاب و  فورعملا  ضرملا  دلجلا  رهاظ  یف  نایبصلل  ضرعی  دـق  و 
لوضفلا دلجلا و  رهاظ  یلا  ۀسیئرلا  ءاضعالا  نم  ۀیدرلا  لوضفلل  اهعفد  ۀعیبطلا و  ةوق  اهثودح  یف  ببسلا  و  [ 295] ةرادتسا اهعم  نوکی  الیلق 

اعیمج نیتلاحلا  یلا  رثکالا  یف  ۀلعلا  هذه  لیمت  کلذک  ۀفیرح و  ۀفیطل  طالخا  اهجزامی  ۀیوادوس  ۀیـضرا  ۀظیلغ  ءابوقلا  اهنع  ثدـحت  یتلا 
ناک نا  اءورب و  لهسا  الاوز و  عرسا  تناک  رثکا  اهیف  فیطللا  طلخلا  ناک  اذا  رـسعا و  أطبا و  تناک  رثکا  اهیف  یـضرا  ظلغل  طلخلا  ناک  ناف 

. کلذ نیب  هرسع  جالعلا و  ۀلوهس  تابثلا و  ءاطبالا و  یف  اهلاح  ناک  نییواستم  اهیف  ناطلخلا 
داوس هطلاخی  رثکأ و  اهنم  نوکی  دلجلا  یف  طاسبنالا  رسالا و  لاکالا و  ملالا و  نأ  فیطل  فیرح  طلخ  عم  اهنم  ناک  ام  یلع  کلالدتسا  و 

318 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
جاتحت ۀفیطللا  طالتخالا  ةدح  نال  ۀبکرم  تناک  اذا  ابکرم  ۀلعلا  هذـه  جالع  نوکی  نا  بجی  کلذـک  و  ةرفـصلا . وا  ةرمجلاب  ۀـهیبش  اهنا  و 

بذعلا و راحلا  ءاملاب  مهمیمح  مادی  ناب  اهجالع  یف  ریبدتلا  نم  نایبصلا  لافطالا و  یف  لمعتـسی  ام  اماف  لیلحتلا . ةدیدش  ۀئفطم  ءایـشا  یلا 
ۀلهس اهلعجت  ةداملا و  فطلت  ماسملا و  فطلت  هترارح  نا  کلذ  راحلا و  بذعلا  ءاملاب  مامحتـسالا  نم  ءالؤه  لثمل  عفنا  ءیـش  هنا ال  کلذ 
ةریثک ابوقلا  تناک  نأف  ۀیلطالا . لمعتـسی  مامحتـسالا  دعب  ءيدرلا و  طلخلا  لدعت  ءیفطت و  ءاملا  ۀبوطر  غارفتـسالا و  ۀلهـس  للحتلا  [ 162]

ریعـشلا کلذ  نم  عفنی  دق  و  ۀـجاحلا . ردـقب  عیذـلت  هیف  نکی  مل  ام  کلذ  نم  تلمعتـسا  ۀـجئاه  تناک  نا  اففجم و  ءالطلا  تلعج  ۀـبوطرلا 
قیقد وا  هدحو  ریعـشلا  قیقد  کلذک  انیب و  ارثا  رثؤی  هناف  مامحلا  یف  ۀـبوطرلا  ۀـلیلقلا  ابوقلا  هیف  يذـلا  عضوملا  هب  کلد  اذا  هدـحو  رـشقملا 

اشنلا و صمحلا و  سمرتلا و  قیقد  رشقملا و  خیطبلا  رزب  ذیمـسلا و  ۀلاخن  خوبطملا و  قلـسلا  ءام  کلذ  یف  عفنی  دق  اعم و  ریعـشلا  ءالقابلا و 
اهب یلط  جرتالا و  ضامح  ةراصع  عم  طلخا  اذا  ۀـطنحلا و  نهد  کلذ  نم  رثکا  عفنی  دـق  ۀـطنحلا و  نهدـب  عضوملا  یلطی  نا  اذـه  نم  عفنا 

مهتحص ظفح  نایبصلا و  لافطالا و  یلابحلا و  www.Ghaemiyeh.comریبدت  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 171زکرم  ۀحفص 152 

../../default.htm
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


نا اضیأ  کلذ  نم  عفنی  دق  جسفنبلا و  نهد  جنوبابلا و  نهد  نم  ءیـش  لخب و  اعمج  اذا  اشنلا  لجفلا و  رزب  اضیا  ءالؤه  عفنی  دـق  عضوملا و 
. تیزلا نمسلا و  صاجالا و  غمصلا و  وا  ریثکلا  نهدلا و  عمشلا و  طبلا و  محش  جاجدلا و  محشب  عضوملا  کلدی 

نم قیرلا  اهیف  عفن  ادـج  ۀـبطر  ماسجا  یف  تناک  نا  نایبصلا و  ءابوق  اماف  لاـق  هناـف  نویبارـس  نب  اـماف  کـلذ  یف  نویبارـس  نب  لاـق  اـم  رکذ 
. رفصا جلیلها  وا  صفع  اضیا  وحنلا  اذه  یلع  یلبجلا و  صاجالا  غمص  اماعط و  هموی  یف  معطی  يذلا  ناسنالا 

یتلا ریزارزلا  لبز  بضلا و  رعب  اعیمج و  ضیمحلا  سارـسالا و  لصا  اهنم  عفنیف  ادـج  ۀـیودالا  یلا  جاتحت  یتلا  ۀـبطرلا  ةریبکلا  ءابوقلا  اما  و 
لکأت

319 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
امیظع و اعفن  عفن  خـسارلا  عمـشلا و  عم  طلخا  اذا  هذـه  نم  دـحاو  لک  نا  کـلذ  هرزب و  ربکلا و  قرو  هرزب و  تشکنجنفلا و  قرو  زرـالا و 

. تعمج اذا  کلذک 

: کلذ جالع  ۀبوطرلا و  و  [ 296] جحسلا نم  یبصلا  يذخف  یف  ضرعی  ام  رکذ  یف  نوسمخلا - سماخلا و  بابلا 

یلع رذی  سلوف  لاق  بطلا و  نم  رسیلا  درولا  سآلا و  دعـسلاب و  جلاعیف  ۀبوطرلا  قارتحالا و  نم  یبصلا  يذخفل  ضرعی  ام  اماف  سفور  لاق 
. درو نهد  عم  کلذ  لعجاف  تئش  نا  سبای و  درو  انح و  سبای و  سآ  نیذخفلا 

. ریعش قیقد  وا  قوقدم  سآ  اهیلع  رذی  نا  یغبنیف  لافطالا  نایبصلا و  ذاخفا  لوصا  اضیا  تلیحتسا  امبر  حیسم و  لاق  و 
. أرب عجولا و  بهذ  هذخف  یف  جحس  هب  نم  یلع  هیلع  يذلا  محللا  نم  يرعی  نا  دعب  رسنلا  ذخف  مظع  قلع  نا  سقسرومطا  لاق  و 

: هجالع یبصلا و  رعش  جورخ  ةرثک  یف  نوسمخلا - سداسلا و  بابلا 

ناک اذا  ضارمالا  دادع  یف  دعت  نا  یغبنی  یتلا  ءایـشالا  نم  اذه  سیل  مهتیبرت و  لافطالا و  ریبدت  یف  سلوف  هفـصو  امیف  هتدجو  بابلا  اذـه 
هلوق اذه  هرکذ و  نم  باتکلا  یلخا  نا  بحا  مل  کلذ و  یف  هرثا  تعبتا  ادرفم  اباب  هلعج  هرکذ و  دق  سلوف  تیار  ینا  الا  لاعفالاب  انرضی  ال 

اهقحسا و ۀسبای و  افوز  قرحاف  ریثک  رعـش  تابن  کلذ  نم  ضرعی  هناف  دلجلا  تحت  عمتجت  ۀلـضف  نم  ظیلغلا  راخبلا  ةرثک  سلوف  لاق  هظفلب 
. یلقاب قیقد  عم  سبای  نیتدامرب  [ 163  ] هسأر کلدا  یبصلا و  هب  مح  ءاملاب و  جنایزارلا  خبطاف  وا  رعشلا  هیف  يذلا  عضوملا  اهب  کلدا 

320 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

: تایمحلا نم  نایبصلل  ضرعی  امیف  نوسمخلا  عباسلا و  بابلا 

ضرعی ام  رثکا  ۀناعلا  یف  رعـشلا  تابن  دـنع  نانـسالا و  تابن  لبق  عاضرلا و  نس  یف  تایمحلا  مهل  ضرعی  نایبصلا  لافطالا و  نا  یلع  لوقی 
امم ناک  نا  طالخالا و  رئاس  ۀنوفع  نع  نوکی  دقف  کلذ  نم  مهل  ضرعی  ام  هظفلب و  هانیتا  دق  امم  طارقبا  لاق  امک  تاقوالا  عیمج  یف  مهل 

ۀعبارلا ۀنسلا  ءاضقنا  ذنم  اماف  نینـسلا  هذه  یف  مهتجزما  یلع  ۀبوطرلا  ۀبلغب  رثکا  ۀبوطرلا  نم  ۀعباسلا  ۀنـسلا  مامت  یلا  کلذ  نم  مهل  ضرعی 
دحا ندبلا  یف  نوکت  ةرـشع  ۀعبارلا  ۀنـسلا  دعب  ةرارحلا  نال  رثکا  ۀیوارفـصلا  تایمحلا  نم  مهل  ضرعی  يذلاف  یبصلا  نس  مامت  یلا  رـشع و 
الوط دیزأ  ۀناعلا  یف  رعشلا  هل  تبن  نا  نایبصلا  نم  برق  نمل  ضرعت  تایمحلا  نا  طارقبا  لاق  رثکا و  ءارفصلاف  نینسلا  نم  مدقت  امیف  امهنم 

. کلذ لبق  مهل  ضرعت  یتلا  تایمحلا  نم 
رصق مهینس و  نم  هدعب  امیف  ۀناعلا و  یف  رعشلا  تابن  نم  مهبرق  دنع  لافطالل  ضرعت  یتلا  تایمحلا  ةدم  لوط  یف  ببـسلا  نا  سونیلاج  لاق 

ةوق هتحص  هندب و  ۀبوطر  تاقوالا  عرسا  یف  ریغتت  لاحلا  کلت  یف  یبصلا  لاح  نا  نانسالا  تابن  نم  مهبرق  دنع  متا  اهنم  ضرعی  امیف  ةدملا 
دیدعت انمر  یتمف  اذه  یلع  اذه  ناک  اذاف  کلذ  ریغ  یلا  ۀـقبطملا  ۀـمئادلا و  ۀـیبانلا و  اهنم  مهل  ضرعی  دـق  هنا  کش  ریغبف  انیب  امک  ۀـعیبطلا 
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تایمحلا یف  باتک  نوکی  اذه  هیف و  هجوی  يذلا  دحلا  نع  باتکلا  هب  جرخ  مالکلا و  انب  لاط  هتاوادم  قیرط  تایمحلا و  نم  فنص  فنص 
لافطالا نایبصلا و  جالع  ارهام  ناک  اذا  بیبطلا  یلع  رـسعی  سیل  اهجالع و  اهریبدـت و  تاـیمحلا و  رکذ  نم  ةءولمم  بتکلا  عیمج  یلوا و 
ضارمالا نم  تناک  اذا  اقیمحلا  ۀبـصحلا و  يردجلا و  رکذ  یف  ذخان  اذـه و  انباتک  یف  کلذ  رکذ  يوطن  کلذـک  اهنم و  مهل  ضرعی  امیف 

. دحا مهنم  ولخی  داکی  الوا  مهل  ضرعی  نایبصلاب  ۀصاخلا 
321 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

[: 297] نایبصلا لافطالل و  ضرعت  یتلا  ضارمالا  اقیمحلا و  ۀبصحلا و  يردجلا و  یف  نوسمخلا - نماثلا و  بابلا 

. درفلا یف  الا  اهنم  دحا  مهنم  تلفی  نا  داکی  کلذک ال  مهریغ و  نود  مهب  ۀصاخ  یه  ام  و 
ةدـش یلع  اهرکذ  ادـحا  نیمدـقتملا  نم  انیأر  امف  کلذ  عم  اهرکذ و  عضوم  اذـه  سیل  بابـسالف  خویـشلا  لوهکلا و  اهنم  ضرعی  اـم  اـماف 

اهل حاضیا  ریغ  نم  ارکذ  اهرکذ  امناف  سونیلاجک  مهنم  اهرکذ  نم  اهیف و  صلخی  نا  سانلا  نم  دحا  داکی  هنا ال  اهثودـح و  ةرثک  اهرطخ و 
. اهتاوادم اهنم و  فنص  لکب  اهب و  صتخی  یتلا  ضارعالا  اهفانصا و  اهل و  ۀثدحملا  اهبابسا  نا  لوقلل  یطاعت  و ال 

هلبن همهف و  هلضف و  یلع  ۀلباقملا  اذهب  نوکسلا  ناک  دق  بابـشلا و  مد  یلا  ۀیلوفطلا  مد  بالقنا  يردجلا  نا  لاق  نم  مهنمف  نوثدحملا  اماف 
وا تاقوالا  نم  تقو  یف  ریغتی  بلقنی و  یتح  دعب  قاب  مدلا  اذه  ۀیلوفطلا و  مد  بالقنا  هلوقب  دارا  اذ  ام  يرعـش  تیل  ایف  یلوا  اضیا  اذه  نع 
امل لاطبا  اذـهف  دـنع  هلوضف  هیقنیف  ۀـکرتشملا  ءاضعالا  یف  یقبی  هب و  يذـغتیف  ءاضعالا  یلا  يرجی  موی و  لک  یف  [ 164  ] دلوتی مدلا  سیل 

عبـسلا عبرالا و  ثالثلا و  ناتنثلا و  هل  نم  لفطلا و  نوکی  نا  رکذ  ام  یلع  مزلی  ناک  دقل  اضیا  لاق  ام  یلع  رمالا  ناک  ول  و  لجرلا . اذه  رکذ 
قراف دق  ناک  اذا  هلاعفا  يوقت  هتیحل و  ودبت  هرعش و  تبنیف  بابشلا  نس  یف  لصح  ابصلا و  ۀیلوفطلا و  نم  قراف  سأر و  دح  اذا  ةرشعلا  یلا 

خویـشلا و لوهکلا و  ضعب  ضرفلا  یف  ضرملا  اذه  يرن  دق  ادبا و  الفط  ایبص و  یقبی  ضرملا و  اذه  هل  ضرعی  نم ال  ناک  ۀـیلوفطلا و  مد 
نیبی ناسنالل و  ثدحی  نا  زاج  بجو و ال  امل  اضیا  رکذ  ام  یلع  رمالا  ناک  ول 

322 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. ناعتسملا هللا  نیتعفد و  یف  بابشلا  نس  یلا  مهبالقنا  نوکی  نا  لافطالل  ضرعی  ءيربا . کلذک  ثدحی  سانلا  ضعب  یف  هآر  دق  و 

هذه دودح  یف  نحن  هلوقن  يذـلا  اهثودـح و  یف  ببـسلا  یه و ال  فیک  ۀلـضفلا و ال  نیا  لقی  مل  ضیحلا و  مد  ۀلـضف  هنا  لاق  نم  مهنم  و 
ةریثک تناک  نا  هیف  ۀیوتـسم  اما  ةدام  عم  جازم  ءوس  نع  دلجلا  یف  ثدحت  روثب  اقیمحلا  ۀبـصحلا و  يردجلا و  دح  لوقلا  اذه  وه  ضارمالا 

نـس دنع  ۀبیرغ  یه  ۀمدقتم  نس  تالـضف  نع  ۀیعیبطلا  يوقلا  نم  ۀعفادلا  ةوقلا  اهیقنت  هیف  ةدودـسم  ۀـلیلق  تناک  نا  و  ۀـفلتخم . عم  وا  همعت 
دحلا اذهف  یهتنملا  نس  دنع  ۀلـضافلا  لاعفالا  هل  متتل  هئاضعا  هحاورال و  ابیذهت  ندبلا  ءاضعا  عیمج  عم  ۀنوفعلا  اهل  ضرعت  ام  دـنع  هرـضاح 

ۀیوارفص روثب  ۀبصحلا  یف  تلق  ۀیدم و  روثب  يردجلا  یف  تلق  ادح  مهنم  لکل  تصـصخ  اذاف  [ 298] ءاقیمحلا ۀبصحلا و  يردجلل و  ماعلا 
. اهل ثدحملا  ضرملا  اقیمحلا و  ۀبصحلا و  يردجلا و  هب  دحت  ام  اذهف  ۀیمغلب  روثب  اقیمحلا  یف  تلق  و 

ضرعی مل  ملـسی و  مث  ردانلا  یفف  دحا  هنم  ملـس  نا  دحا و  هنم  ملـسی  يردجلا ال  راص  مل  هتحـص و  یلع  لیلدلا  هباوج و  اذه و  فیک  امأف 
یف لهکتلا و  نس  بابشلا و  یهتنملا و  نس  نم  ثدحی  سانلا و  ضعب  یف  راص  مل  مهضعب  یف  هریخأت  یف  ببـسلا  ام  ةرورـضلاب و  نایبصلل 

ۀلاحم و اعسل ال  اهضعب  ۀلاحم و  اکلهم و ال  هترورض  فلتخا  مل  کلذ و  انیأر  دق  امک  اثالث  وا  نیترم  ناسنالل  ضرعی  مل  ۀخوخیشلا و  نس 
فوخلا اهضعب  رثکا و  هیف  اجرلا  اهضعب 

323 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. اقیمحلا يردجلا و  یف  درفم  باتکب  اذه  ناک  اذا  کلذ  یف  مالکلا  عضوم  اذه  سیلف  رثکا 
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: اقیمحلا ۀبصحلا و  يردجلا و  یلع  ۀلادلا  ةرذنملا  تامالعلا  یف  نوسمخلا  عساتلا و  بابلا 

هجولا و یف  ةرمح  مونلا و  یف  عزفت  فنالا و  كاکح  رهظلا و  عجو  ۀـقبطم و  ۀـمئاد  یمح  نایتفلا  نایبصلاب و  ۀـصاخب  ناـسنالاب و  أدـب  اذا 
ةدش و عم  ردصلا  قلحلا و  عجو  یطمتلا و  ةرثک  هرـسکت و  دسجلا و  لقث  يرخا و  نیتنجولا  ةرمح  هتدش و  نوللا و  لاغتـشا  انیح و  هدادترا 
برکلا و یـشغلا و  و  [ 165  ] سأرلا لقث  عادصلا و  توصلا و  ۀـحب  قیرلا و  ظلغ  مفلا و  فوفج  ۀلعـسلا و  رغـص  سفنلا و  قیـض  نم  ءیش 

. اقیمح وا  يردج  وا  ۀبصح  لیلعلاب  روثیس  هنا  ملعاف  رجضلا  قلقلا و 
رهظلا عجو  ۀـثللا و  عجو  دادتـشا و  هترمح و  هقیرب و  هنول و  لاعتـشا  هلک و  ندـبلا  ۀنوخـسف  کلذ  نم  يردـجلا  صخی  اـم  اـماف  يردـجلا :
ترهظ بصح و  دق  ناک  نا  امیـس  [ 299] ردجت ناک ال  نا  ۀصاخب  يردج و  لیلعلاب  رهظی  يذـلا  نا  ملعاف  ۀـصاخ  رهظلا  عجو  ناف  ۀـصاخ 

ۀنس و رـشع  ۀعبارلا  مامت  نسلا و  ةدالولا و  ذنم  ناسنالاب  ثدحی  اذه  عبارلا و  مویلا  رخآ  یلا  یناثلا و  مویلا  نم  نوکی  اذه  روهظ  اقیمحلا و 
. نسلا هذه  یف  جازملا  یلع  مدلا  ۀبلغب  هب  صخا  نسلا  هذه  تراص  امنا 

هسبی و ندبلا و  ةرارح  ةدش  قلحلا و  ۀنوشخ  توصلا و  ۀحب  یـشغلا و  برکلا و  قلقلا و  ةدـشف  کلذ  نم  ۀبـصحلا  صخی  ام  اماف  ۀبـصحلا :
هیدـب کلذـک  تسیل  يردـجلا  عم  ةرارحلا  و  [ 300] اهثدـحی لدـب  ارحا  فزنت  داکت  ۀـیران  ۀـسبای  هترارح  تدـجو  ندـبلا  تسمل  اذا  کنا 

ةرارح نیب  ناتش  مامحلا و  نم  جرخ  نم  ةرارحک 
324 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

اذا امیـس  ۀبـصح و ال  لیلعلاب  روثی  هنا  ملعاف  کلذ  تیأر  اذاف  يردـجلاب  تاقالعلا  صخا  یـشغلاف  طـقف  یلغت  ةرارح  نیب  نهد و  یف  یلغت 
ثلاـثلا یلا  لوـالا و  مویلا  ذـنم  نوکی  اذـه  یف  رثبلا  روهظ  اـقیمحلا و  هب  ترهظ  ردـج و  دـق  ناـک  اذا  ۀـصاخب  بصحی و  مل  لـیلعلا  ناـک 

. ۀلوهکلا ءاضقنا  یلا  ةدالولا  ذنم  نوکی  اهروهظف 
نال اهب  صخا  نسلا  هذه  تراص  مث  ۀنس  نیرشع  يدحا و  مامت  یلا  رشع و  ۀعبارلا  ۀنسلا  ءاضقنا  ذنمف  اهثودح  یف  صتخی  يذلا  نسلا  اماف 

. اهلبق یتلا  نسلا  یف  اهنم  رثکا  نسلا  هذه  یف  ءارفصلا 
ةدـحاو هنـس  نوکی  ریـسیف و  ءیـش  هنم  ضرع  نا  عزفتلا و  رهظلا و ال  عجو  یمحلا  یف  اهعم  ضرعی  نا  داکت  اهناف ال  اقیمحلا  اماف  اقیمحلا :

اراح لاحلا  هذه  عم  ندـبلا  دـجوی  درب و  ضفانب و ال  تسیل  هدـسج  عیمج  یف  لیلعلا  امهدـجی  ةریرعـشق  یمحلا  هذـه  صخت  جازملا و  یف 
رمحـالاب و سیل  میظع  فنـالا  سأر  ناعمدـی و  نیتدروم  ریغ  نیتظحاـج  نیتسمـالم  ناـنیعلا  ۀـیناقلاب و  تسیل  ةدروم  ةرمح  رمحا  البرـسم 
یمح و همدقتی  عاضرلا ال  نس  یف  اهنم  نوکی  ام  هاوهی و  راثدلا و  رثؤی  وهف  راح  ریغ  مامح  نم  جرخ  دـق  ناسنا  دـسج  هدـسج  ناک  لیلعلا 

هتبلا لاح  یف  ۀبـصحلا  يردجلا و ال  هبـشی  مل  رهظ  اذا  عباسلا و  یلا  عبارلا  عم  نوکی  اذه  یف  رثبلا  روهظ  ندبلا و  یف  دصحتم  اریثک  ناک  نا 
جضن اذاف  ضیبا  ادبا  اهطسو  ةرمحب  ۀقوطم  هترثب  ۀتبلا و  سوؤر  هل  سیل  یلبجلا و  سدعلا  نم  نوکی  ام  ربکأک  وا  هیسرت  هلاکشا  نا  کلذ  و 
فجی دوسی و  ام  اریثک  لکـشلا و  کلذ  یف  نا  الا  طفنت  هحطـس  یف  لمعف  یلغم  ءام  هیلع  شر  دـق  ناـسنالا  ندـب  نم  هعـضوم  هعم  روصتف 

هیبش ءیـش  هنم  لاس  لیلعلا  هب  تیقب  وا  هنم  عضوم  ۀبوطرل  وا  لیلعلا  ندـب  ۀـلمج  ۀـبوطرل  هضعب  لاس  ناف  [ 301] ءیش هنم  لیـسی  هناکم و ال 
دقف رهظ  اذا  عضوم و  یف  رثکی  داکی  سیلف  ددسم  هجورخ  رانلا و  طفن  یف  لیسی  ءامب 

325 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
هنییلت یف  لاحلاف  ۀیـسیئرلا  ءاضعالا  ضعب  یلا  لام  نا  ریغ و  ـال  هتاوادـم  هقیقحت و  رادـقمب  هنم  ربکا  ۀقـشم و  هریبدـت  یف  سیل  هتفا و  تنما 
نسلا هذه  دعب  اهآر  هنا  هب  قثا  نم  یل  لاق  ۀنس و ال  رشع  ۀعبرالا  دعب  اهتیأر  ینا  [ 166  ] ظفحا ام  ۀنس و  رشع  ۀعبرا  مامت  یلا  هرثکا  هرسی و 

[. 302] ۀبطرلا ةراحلا  نادلبلا  قارعلاب و  رهظی  ام  رثکا  ةدملا و  هذه  یف  لفطلا  جازم  یلع  ۀبوطرلا  ۀبلغل  اهب  صخا 

: ماع لوقب  اقیمحلا  ۀبصحلا و  يردجلا و  جالع  یف  [- 303] نوتسلا بابلا 
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نینـس عبـس  نایبصلا  نم  زواجت  نملف  دصفلا  امأ  همجحاف  وا  هدصفاف  اقیمحلا  ۀبـصحلا و  يردجلا و  هب  روثی  نا  لبق  لیلعلا  تقحل  تنا  اذاف 
یغبنی و  کلذ . ءارو  ام  رهشا  ۀعبس  زواجت  نملف  ۀماجحلا  اماف  ۀیوق  ةوقلا  ۀبغار و  دصفلا  یلا  ةروصلا  ارصمم و  اریثک و ال  يردجلا  ناک  نا 

تدصف بلقلا  یحاون  ردصلا  ناک  ناف  عارذلا  لمح  وا  لافیقلا  تدصف  سأرلا  یلا  ناک  ناف  ضارمالا  هذه  یف  لضفلا  نالیم  نیا  رظنت  نا 
ۀقفاوملا ۀهجلا  نم  نوکت  نا  بجی  ۀماجحلا  کلذک  لحکالا و  هیف  کل  نیبتی  مل  اذا  يرخالا  دیلا  نم  لافیقلا  نیدیلا و  دـحا  نم  قیلـسابلا 
لـضفلا ناک  نا  و  رهظلا . ءارو  نم  قوف  یلا  ابـصنم  لضفلا  ناک  اذا  نیقاسلا  یف  دـصفلا  نکی  مل  اذا  ءالؤه  یف  ۀـماجحلا  تلمعتـسا  امبر  و 

کناف اهلطبت  مل  تنا  ناف  هیلا  ضارمالا  هذه  روهظ  مدلا  جارخاب  تعنم  ۀماجحلا و  دصفلاب و  بلطت  امبر  کناف  بلقلا  ردصلا و  یلا  ابصنم 
. اهللقت اهفعضتست و 

ءامب ریشابطلا  صارقا  روفاکلا و  صارقا  لیلعلا  یقـسا  و  اذه . مهفاف  یمح  اهمدقتت  مل  اذا  مدلا  جارخا  یلا  اهیف  جاتحمب  تسلف  ۀقیمحلا  امأف 
هیف دصقلا  نوکی  امم  هذه  هبشا  ام  رورعزلا و  مرصحلا و  سابیرلا و  بارش  سداسلا و  ضماحلا  نامرلا 

326 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
رثکا ءاذغ  یلا  هسفن  هوعدی  امم  ناک  فعـض و  ناف  ءاشع  ةودغ و  ریعـشلا  ءام  یقـس  یلع  ءاذغلا  یف  رـصتقا  هسبی و  طلخلا و  ۀـنوفع  لاطبا 

نا اهنم و  هصخ  ام  ةدرابلا و  لوقبلا  زوللا و  نهد  رکـسلا و  اشنلا و  نم  ریـسیلا  لخلاب و  ذـختملا  شاملا  رـشقملا و  سدـعلا  یلع  هب  رـصتقاف 
هیلإ هجورخ  عفدت  نا  اما  ریبدتلا  اذهب  کناف  رمحالا  بیبزلا  يدنه و  رمتلا  ایصارقلا و  صاجالا و  عوقن  ۀلیل  لک  ۀقساف  ۀسبای  ۀعیبطلا  تناک 

صارقا ریشابطلا و ال  صارقا  هطعت  همجحت و ال  هدصفت و  نا  كایأف  جورخلا  أدتبا  دق  يذالا و  لیلعلا  [ 304] قحلی مل  نا  و  هعضت . نا  اما  و 
رـسع کلذ  تبکر  نأف  هجورخ . لهـسی  امم  کلذ  ناف  الیلق  ایفد  اناکم  هنکـسا  الیلق و  اقرع  هدسج  نوکیل  هربد  لب  هعبط  نیلت  روفاکلا و ال 

رزب رشقملا و  سدعلا  بیبزلا و  نیتلا و  خیبط  هقساف  ناقفخ  نییاحالا  ضعب  یف  هبیـصت  برکلا و  یـشغلا و  هب  دتـشی  لیلعلا  ناک  عوجرلا و 
. راهنلاب تارم  ۀجاحلا  رادقمب  ابدنهلا  ءامب  یقسی  ءاملاب و  خبطی  فک  اهنم  دحاو  لک  نم  ذخؤی  کللا  نادیع  جنایزارلا و 

نم جرخی  الئل  ةرغرغ  لخ و  نم  ریسی  عم  درواملا  ءاملا و  مهقسا  نامرلا و  محش  ةراصع  قامـس و  هیف  عقن  دق  درو و  ءام  نینیعلا  یف  رطق  و 
لحکلا قحساف  ءیش  نیعلا  یف  جرخ  ناف  اهیف  هعقنی  قامسلا و  ءامب  لحکلا  قحسی  نا  نیعلا  هب  ظفحی  ام  دوجا  و  ءیش . هقلح  هفنا و  هنیع و 

. راهنلاب تارم  اهیف  هرطق  ةربزکلا و  ءامب  لحکلا  لح  وا  هب  اهلحکا  و  [ 167  ] ةربزکلا ءامب 
ریثک اـمیظع  ناـک  وا  سبیلا  یلا  هیف  رداـبی  مل  نم  اقوحـسم و  رمحا  درو  هشارف  یلع  رثنا  قرو و  یلع  همونف  جـضن  رهظ و  هلک و  جرخ  اذاـف 
یف هلخدا  هذه و  خبطا  سآلا و  قرو  درولا و  لدنصلاب و  هرخبف  فیصلا  یف  افرطلا و  ءاتشلا  یف  هیدی  نیب  دقوا  ۀنطقب و  حلملاب  هبرـشت  ءاملا 
. مویلا یف  تارم  ۀنطقب  رتاف  نهدب  نهداف  جمس  ۀشیرکشخ  ةرشق و  هیلع  فافجلا و  مکحتسا  اذا  یتح  فافجلا  ءاطبا  نا  اهب  هکلدا  اهئام و 

327 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
. یعسلا ریبدتلا و  مامحلا و  راثالا و  علق  یف  ۀفوصوملا  ۀیلطالا  لیلعلا  مزلاف  راثالا  علق  تدرا  لیلعلا و  حص  اهلک و  روشقلا  تطقاست  اذا  یتح 

همعطی الا  دربملا و  ریبدـتلا  عیمج  ریـشابطلا و  صارقا  نامرلا و  ءام  یقـس  یلا  عجراف  اهلک  ءاقیمحلا  ۀبـصحلا و  يردـجلا و  روثی  نا  دـعب  و 
ۀبصحلا و يردجلا و  روهظ  دعب  الهسم  ائیـش  هیقـست  نا  رذحا  و  ةرارحلا . یمحلا و  ندبلا  قرافت  اهلک و  روشقلا  طقـست  نا  دعب  الا  جورفلا 

. درولا نیطلا و  غمصلا و  ریشابطلا و  ریعشلا و  قیوس  ءام  هقساف  طارفاب  هتعیبط  تنال  هلک و  رهظ  اذا  ۀصاخب  اقیمحلا و 
يرـسع ۀبـصحلا  يردجلا و  تیأر  اذاف  ۀیدر  ۀیجـسفنبلا  ۀبـصحلا  کلذک  جضنت و  یتلا ال  ۀبلـصلا  راغـصلا  یجـسفنبلا و  يردجلا  رـسع  و 

دـضب رمالا  ناک  نا  کلاه و  لیلعلا  ناف  ناقفخ  ناـیثغ و  کـلذ  عم  ناـک  فخی و  ـال  نکـسی و  ـال  برکلا  یمحلا و  جـضنلا و  جورخلا و 
اذا امیـس  رطخ و ال  وذ  وهف  دراب  دـلب  یف  کلذ  ناک  لوهکلا و  نس  یف  ضرعت  یتح  ۀبـصحلا  يردـجلا و  زواجت  نا  ملاس و  لیلعلاف  کلذ 
دعب يردـج  لک  رطخ و  وذ  وهف  ۀـعیبطلا  هعم  تعفد  يردـج  لـک  ۀـیلک  ۀیـضق  و  صلخت . ةراـح  ریغ  ۀـیفیک  ةریـسم و  ۀـلیلق  هئـالم  تناـک 

. رطخ وذ  وهف  كاردالا 
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: نیعلا دسجلا و  نم  يردجلا  راثاب  بهذی  امیف  نوتسلا  يداحلا و  بابلا 

نیعا یف  کلذ  ناک  اذا  ضایب و  نیعلا  یف  يردـجلا  هیف  يذـلا  عضوملا  یـشغتی  هنال  کلذ  دـسجلا و  یف  اما  نیعلا و  یف  اما  يردـجلا  راثا 
. ۀیودالا هذه  کلذ  ولجی  امم  الالحنا و  رسیا  ناک  دلجلا  قیقر  اندب  بطرا  مهنم  وه  نم  نایبصلا و 

اینوقحـسملا و رحبلا و  دـبز  قروبلاـب و  نیعلا  رذـت  نا  هنم  يوـقا  دزربـط و  رکـس  تورزنعب و  نیعلا  رذـت  کـلذ  نم  ۀـعفانلا  ۀـیودالا  ۀـفص 
. رکسلا تورذنالا و 

. ملفورکیاملاب ۀخسن ه  ۀیاهن  - 87
328 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

تورزنعلا و رحبلا و  دـبز  ةرخنملا و  ماظعلا  ۀـسبایلا و  بصقلا  لوصا  یف  یبرملا  وهف  دـسجلا  هجولا و  نم  يردـجلا  راثاب  بهذـی  ام  اـما  و 
ءامب هیلع  یلطی  ایبوللا  سیمرتلا و  زرالا و  یلقابلا و  قیقد  ریجرجلا و  رزب  خـیطبلا و  رزب  لـجفلا و  رزب  ناـبلا و  بح  دـنوارزلا و  رملا و  زوللا 

. ریعشلا ءامب  وا  كدرزلا 
نم مهارد و  ۀـسمخ  خـیطبلا  رزب  نم  مهارد و  ۀـثالث  دـحاو  لک  نم  ءـالقابلا  صمحلا و  قیقد  ذـخؤی  يردـجلا  راـثاب  بهذـی  ءـالط  ۀـفص 

لخدا راح و  ءام  یلع  بابکنالا  دعب  ءالط  یلطی  عیمجلا و  قحـسی  مهارد  ۀثالث  سبایلا  بصقلا  لوصا  نم  نامهرد و  ضیبملا  جنـسادرملا 
داعی مث  ادیج  اکلد  کلدی  ضوضرم و  صمح  ۀلاخن  سبای و  جسفنب  خـیطبلا و  روشق  هیف  خـبط  دـق  ءامب  مامحلا  یف  هلـسغا  مث  مامحلا  یف 

. ءالطلا
نامهرد و ضیبملا  جنـسادرملا  نم  فصن  نامهرد و  رحلا  رزب  نم  مهارد و  ۀـسمخ  ءالقابلا  قیقد  ذـخؤی  لوالا  نم  يوقا  رخآ  ءالط  ۀـفص 

يردجلا راثآ  ةاوادم  یف  هلامعتـسا  یلا  جاتحت  ام  اذـهف  هانفـصو  ام  یلع  لمعتـسی  نامهرد  ولحلا  طسقلا  نم  نامهرد و  قیرخلا  نم  فصن 
. مهنادبا فعضل  مهفوزع  هذه  نم  يوقا  وه  امم  فاک و  نایبصلا  یف 

جسفنبلا نهدب  هجزم  دسجلا و  کلد  مامحلا و  دهاعت  ةرثکب  بصخی و  ندبلا و  نیمست  ناف  ندبلا  خیطل  اههیوشت  اهررضب و  بهذی  ام  اماف 
. رمغلا لامعتسا  درولا و  نهد  و 

هب خطلی  سآلا و  ةراصعب  نجعی  الوخنم و  اقوقدم  عیمجلا  عمجی  مهارد  ۀسمخ  دحاو  لک  نم  یلقاب  ریعش و  قیقد  سدع و  قیقد  ةرمغ  ۀفص 
هعیمج و نم  لسغنی  یتح  قرعلا  یف  لخادلا  عبنتـسی  مامحلا و  لخدی  مل  ۀـعاس  نیرـشع  ۀـعبرا و  كرتی  هنم و  رـشقی  الئل  رتاف  وه  ندـبلا و 

قشنتسیف ءاملا  نم  جرخی  مث  هل  باط  ام  سلجی 
329 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

لـسغی نا  یغبنی  ۀعفان و  هل  دش  دسجلل و  ۀیوقت  ضبق و  ءالج و  ۀیقنت و  هیف  امم  اههباش  ام  ةرمغلا و  ۀلاخنلاب و  هندب  ولجی  مث  جسفنبلا  نهدب 
ماد ام  کلذ  هلعفاف و  ارارم  يرخا و  ةرم  اذه  ةدواعم  یلا  لاحلا  تضتقإ  نا  انوطق و  رزب  باعلب  کلذ  عبتی  مث  خوخلا  قرو  ددسلاب و  رعشلا 

لوخنملا و ریعـشلا  قیقدب  ولجی  نا  رمغلا  نم  هقوف  امف  دلجلا  تلـصو  اذاف  سنالا  عباصا  وبری  نا  داکی  ام  هنم  حشرت  ۀقرلا و  هل  دجوی  دـلجلا 
. هارجم يرج  ام  انوطق و  رزبلا  باعل  یلقابلا و  قیقد 

یلطی ریعـشلا و  ءامب  عمجی  ءاوس  ءازجا  دحاو  لک  نم  یلقابلا  قیقد  صمحلا و  قیقد  اریثک و  ولح  زول  دـسجلا  هجولا و  لقـصی  هرمغ  ۀـفص 
. اراهن لسغی  الیل و 

خیطبلا رزب  ۀیلاب و  ماظع  زرا و  قیقد  صمح و  قیقد  سبای و  بصق  لصا  یبرم و  جنسادرم  حورقلا  راثآ  يردجلا و  راثاب  بهذی  ءاود  ۀفص 
. نیملاعلا بر  هللا  ءاش  نا  [ 305] راهنلاب لسغت  لیللاب و  یلطی  انوطق و  رزبلا  باعلب  عمجی  ءزج  دحاو  لک  نم  طسق  نابلا و  بح  و 

331 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
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ۀطوطخملا ا) تاحفص  ماقرا  بسح  تاحفصلا  ماقرا   ) فلؤملا عجارم  سرهف 

مـسا رکذی  يرخا  انایحا  باتکلا و  مسا  عم  فلؤملا  مسا  رکذی  انایحا  هدجنف  بتکلا  عجارملا و  نم  ریثک  یلع  هباتک  یف  يدلبلا  دمتعا  دقل 
: یه عجارملا  هذه  باتکلا و  مسا  رکذ  نود  فلؤملا 

،66 ، 65 ، 62 ، 61 ، 60 ، 0 ، 50 ، 45 ، 43 ، 42 ، 41 ، 37 ، 33 ، 32 ، 29 ، 27 ، 25 ، 24 ، 23 ، 22 ، 18 ، 16 ، 12 ، 11 ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 طارق : وبا  - 1
،146 ، 143 ، 142 ، 141 ، 137 ، 134 ، 133 ، 129 ، 125 ، 119 ، 118 ، 115 ، 113 ، 109 ، 107 ، 106 ، 102 ، 100 ، 93 ، 83 ، 75 ، 74 ، 69

.163 ، 160 ، 159 ، 158 ، 153 ، 151 ، 149 ، 148 ، 147
.144 ، 119 ، 100 ، 93 ، 75 ، 74 ، 69 ، 65 ، 62 ، 43 ، 42 ، 37 ، 22 ، 9 ، 7 لوصفلا / هبتک / نم  و 

.43 ، 32 ، 29 ، 27 ، 22 ، 18 ، 16 ۀنجألا /
.24 ، 16 نادلبلا / ۀیوهالا و 

.429 نینجلا / ایمیدیبا 
.148 ، 119 ، 106 ، 100 ۀفرعملا / ۀمدقت 

.165 ، 125 ، 120 ، 108 ، 62 ، 45 ، 19 نویفرس /) نبا   ) نویبارس نبا  - 2
.69 ، 68 ، 45 ، 20 ، 15 سویسابیرا / - 3

.65 سیلقدرا / - 4
.112 ، 69 ، 65 ، 38 ، 27 ذ ،- ، 13 سیلاط / وطسیرا  - 5

.69 ، 16 ، 13 ناویحلا / باتک  هبتک / نم  و 
.148 ، 117 ، 69 ردنکسالا / - 6

.162 ، 108 ، 29 سقسرومطا / - 7
.117 ، 68 یکاطنالا / سایلا  - 8

.117 راجحالا / باتک  هبتک / نم  و 
.111 ، 110 سیلاب / - 9

.110 ، 83 ، 71 ، 64 ، 32 سلوب / صلوب / - 10
.146 ، 117 ، 108 ، 63 ، 45 سطسرفواب /)  ) سطسرفواث - 11

.146 ، 108 راجحالا / باتک  هبتک / نم  و 
332 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

،115 ، 113 ، 112 ، 111 ، 110 ، 109 ، 107 ، 106 ، 89 ، 95 ، 94 ، 74 ، 73 ، 72 ، 68 ، 62 ، 33 ، 29 ، 28 ، 13 ، 12 ، 11 ، 7 سونیلاج / - 12
.160 ، 159 ، 158 ، 156 ، 153 ، 152 ، 149 ، 148 ، 147 ، 143 ، 142 ، 141 ، 140 ، 134 ، 133 ، 132 ، 129 ، 125 ، 124 ، 116

.7 لوصفلا / باتک  هبتک / نم  و 

.109 ضارعالا / للعلا و  باتک 
.13 ، 12 ءاضعالا / عفانم 

.158 ، 152 ، 141 ، 72 دوجولا / ۀهلسلا  ۀیودالا 
.14 جازملا / باتک 

.141 ، 116 ةدرفملا / ۀیودالا 
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.141 ، 116 ةدرفملا / ۀیودالا 
.124 نیکاسملا / بط 
.117 ، 37 نینح / - 13

.159 ، 156 ، 135 ، 132 ، 128 ، 127 ، 215 ، 124 ، 118 ، 100 ، 96 ، 93 سفور / - 14
.118 ، 101 لافطالا / ۀیبرت  هبتک / نم 

.118 یمورلا / - 15
.118 تایعیبطلا / هبتک / نم 

.32 ، 22 میکحلا / سیقرید / - 16
.117 ، 15 سدیروقسید / - 17

.117 ، 15 شئاشحلا / باتک  هبتک / نم 
.148 ، 146 ، 143 ، 141 ، 118 ، 117 ، 123 ، 70 ، 69 يربطلا / - 18

.108 روباس / - 19
.108 روباس / نیذابرقا  هبتک / نم 

.65 ، 43 ، 38 ، 27 ، 19 ، 17 ، 16 سولاقتم ) ( ) سولاقس  ) سوالقس - 20
.65 ، 43 ، 38 ، 17 وطسیرا / ۀفسلف  یف  باتک  هبتک / نم 

.69 هیوملس / - 21
،143 ، 142 ، 134 ، 133 ، 128 ، 127 ، 125 ، 124 ، 119 ، 112 ، 111 ، 110 ، 108 ، 105 ، 104 ، 103 ، 101 ، 100 ، 99 ، 33 سلوف / - 22

.162 ، 159 ، 157 ، 156 ، 153 ، 152 ، 151 ، 147
333 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 

.147 ، 143 ، 127 ، 105 مهتیبرت / لافطالا و  ریبدت  باتک  هبتک / نم 
.247 ، 143 ، 127 سلوف / شانک 

.162 ، 159 ، 158 ، 156 ، 155 ، 147 ، 145 ، 136 ، 125 ، 124 ، 123 ، 119 ، 105 ، 22 ، 16 ، 15 ، 13 حیسم / - 23
.141 ، 117 سمره / - 24

.69 يدوهیلا / - 25
. ثعشالا یبا  نبا  دمحا  وه  هعبیصا  یبا  نبا  هرکذ  يذلا  دیحولا  هذاتسا  ناب  املع  مهنم  دصق  نم  ملعن  هیذاتسا و ال  نع  ذخا  هنا  رکذ  دق  و 

قیقحتلا یف  اهنم  تدفتسا  یتلا  رداصملا 

. ۀعبیصا یبا  نبا  ءابطالا - تاقبط  یف  ءابنالا  نویع  - 1
. يربطلا نبر  نبا  یلع  ۀمکحلا - سودرف  - 2

. یبطرقلا بتاکلا  دعس  نبا  بیرع  نیدولوملا - یلابحلا و  ریبدت  نینجلا و  قلخ  - 3
. یناوریقلا رازجلا  نبا  مهریبدت - نایبصلا و  ۀسایس  - 4

. يربطلا دمحم  نب  دمحا  ۀیرصملا -) بتکلا  راد  ۀطوطخم   ) ۀیطارقبلا تاجلاعملا  - 5
. انیس نبا  نوناقلا - - 6
. یلکرزلا مالعالا - - 7
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. یمهف یفطصم  ۀقهارملا - ۀلوفطلا و  ۀیجولوکیاس  - 8
. ۀیزیلکنالا ۀغللاب  لافطالا - بط  یف  يزارلا  ۀلاسر  - 9

. نجنبوت ناملوا  درفنا  ام  سیسفالا - سفور  لامعال  ۀیبرعلا  ۀیاورلا  ۀلاقم  - 10
. ثروکنیلا یعیبطلا - لفطلا  - 11

. لجلج نبا  ءامکحلا - ءابطالا و  تاقبط  - 12
. یقهیبلا نیدلا  ریهظ  مالسالا - ءامکح  خیرات  - 13

. نوطراس جروج  ملعلا - خیرات  - 14
. دمحم مساق  جاحلا  دومحم  روتکدلا  برعلا - دنع  لافطالا  بط  خیرات  - 15

. اغا نیما  هللا  دبع  لصوم -) یکسا   ) دلب - 16
. ثعشالا یبا  نبا  دمحال  ندنل -) ۀطوطخم   ) ةدرفملا ۀیودالا  - 17

. نیکزیس داؤف  ثلاثلا -) دلجملا   ) یبرعلا ثارتلا  خیرات  - 18
. یحتف دمحم  روتکدلا  ۀمومالا - ۀبتع  یلع  - 19

335 ص : مهتحص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت 
ۀمدقملا 5

یلابحلا 73 ریبدت  باتک 
یلوالا 73 ۀلاقملا 

ضارمالا نم  ضرعی  ام  ةاوادم  و  ۀنجالا ، لافطالا و  یلابحلا و  ریبدت  یف 
ۀیناثلا 177 ۀلاقملا 

مهتحص ظفح  ریبدت و  نایبصلا و  لافطالا و  ریبدت  یف 
ۀثلاثلا 223 ۀلاقملا 

اهنم دحاو  لک  ةاوادم  نایبصلا و  لافطالاب و  ۀثداحلا  عاجوالا  ضارمالا و  یف 
عجارملا 331[306] سرهف 

(1 [ ) 1 -------------------------------------------------------------------------------- ]
- سیـسفالا سفور  لامعال  ۀیبرعلا  ۀـیاورلا  نجنبوت - ناملوا  هرفن  ام  ( 2 [ ) 2 . ] ص 10 ، 8 ۀیرصملا ص 7 - بتکلا  راد  ۀخـسن  ۀطوطخملا 
/ ۀطوطخملا ( 3 [ ) 3 . ] ناسین 1976  12 بلح - برعلا - دنع  مولعلا  خیراتل  یلوالا  ۀیملاعلا  ةودنلا  یف  لاقملا  مدق  دیـسلا - ناوضر  ۀـمجرت 
هسفن ص ردصملا  ( 6 [ ) 6 . ] هسفن ص 102 ردصملا  ( 5 [ ) 5 . ] هسفن ص 115 ردـصملا  ( 4 [ ) 4 . ] ۀیرصملا ص 106 بتکلا  راد  ۀخـسن 

سفن ( 10 [ ) 10 . ] ردـصملا ص 166 سفن  ( 9 [ ) 9 . ] ردـصملا ص 26 سفن  ( 8 [ ) 8 . ] هسفن ص 26 ردـصملا  ( 7 [ ) 7 . ] 168 - 163
(14 [ ) 13 . ] 46 هسفن ص 44 - ردصملا  ( 12 [ ) 12 . ] 43 ۀیرصملا ص 42 - بتکلا  راد  ۀخسن  ۀطوطخملا  ( 11 [ ) 11 . ] ردصملا ص 164

[ ) 17 . ] هسفن ص 96 ردصملا  ( 17 [ ) 16 . ] هسفن ص 78 ردصملا  ( 16 [ ) 15 . ] هسفن ص ردـصملا  ( 15 [ ) 14 . ] هسفن ص 77 ردـصملا 
هسفن ص 145. ردصملا  ( 21 [ ) 20 . ] هسفن ص 115 ردصملا  ( 20 [ ) 19 . ] هسفن ص 99 ردصملا  ( 19 [ ) 18 . ] هسفن ص 80 ردصملا  ( 18

عجاری ( 24 [ ) 23 . ] ص 27 يواحلا ) باتکل  لیلحت  ۀـسارد و  يزارلا ( بط  ( 23 [ ) 22 . ] 145 ، 132 هسفن ص 103 ، ردصملا  ( 22 [ ) 21]
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لـصوملا لامـش  ۀلجد  یلع  عقت  ۀنیدم  طلب -) دلب ( ( 26 [ ) 25 . ] ج 2 ص 249 ءابطالا / تاـقبط  ۀعبیـصا - یبا  نبا  ( 25 [ ) 24 . ] ص 100
مدقلا یف  ۀقیرع  ۀنیدم  یه  و  ةریبک . ۀیراجت  ۀیمها  تاذ  تناک  اذهل  رمع  نبا  ةریزج  راجنـس و  نیبیـصن و  یلا  ۀـیدؤملا  لفاوقلا  قیرط  یلع 

ESKi -، لصوم یکـسا  مسا ( مهمکح  مایا  كارتالا  اـهیلع  قلطا  و  ياـطلب ) وا  يادـلب  ضرا  يروشـالا ( رـصعلا  یف  یمـست  تناـک  ثیح 
« لصوم یکـسا  دـلب « هباتک  یف  اغا  نیما  هللا  دـبع  ذاتـسالا  هرکذ  ام  وهف  ۀـنیدملا  هذـه  نم  هناب  انلیلد  اـما  ۀـمیدقلا .) لـصوملا  يا   Mosul

نکمی اهب  ینکی  نم  لک  وا  ۀیبلاغ  نا  انحیجرت  یه  يدلبلا ) ۀبـسن ( لوح  انرظن  ۀهجو  نأف  دـعب  و  لوقی «/  111 اهراثا ص 100 - اهخیرات و 
بابـسالل هیلع و  انفرعت  ام  بسح  عباصالا  ددع  نوزواجتی  مه ال  اهریغ و  یلا  بسن  نم  ۀلق  ۀیدودحمل و  کلذ  و  طلب ) دلب ( یلا  بسنی  نا 

ام ریغ  ناهبـصا ) نادمه و  نیب  ۀـنیدم  جرکلا ( دـلب  یلا  بستنا  نم  صوصخب  اهانرکذ  یتلا  مجارتلا  باسنالا و  بتک  رکذـت  مل  - 1 ۀیلاتلا :
نوفرعی اهل  بستنا  نمم  امهریغ  لعل  و  يدـلبلا ،) نیـسحلا  نب  دـمحم  نب  نامیلـس  يدـلبلا و  میهاربا  نب  یلع  نسحلا  وبا  مه  و  اـمهانرکذ (

فرع و یه  وا  ۀـیلحم  ۀیمـست  فسن ، لها  نم  ناـک  نمل  يدـلبلا  ۀبـسن  هارا  يذـلا  - 2 خـلا . مهلئابق ...  وا  مهلاـمعا  بسح  يرخا  باـقلأب 
وه هسفن  تقولا  یف  و  دنقرمـس ) نوحیج و  نیب  ةریبک  ۀـنیدم  فسنل ( ةرواجملا  يرقلا  لـها  مه  ساـنلا  نم  ۀـنیعم  ۀـعومجم  نیب  حالطـصا 

حلطـصا یتلا  ةدیدجلا  هتبـسنب  فرع  يذلا  صخـشلا  وا  ۀلئاعلا  کلتل  تناک  امبر  و  زییمتلل ، اهناکـس  نم  ۀـنیعم  ۀـلئاع  یلع  قلطا  حالطـصا 
لاحلا کلذک  انعوضومب و  هل  ۀلص  هنال ال  اضرع  هانرکذ  دقف  یسلدنالا ) يدلبلا ( ۀبسنل  ۀبـسنلاب  اما  - 3 هب . ۀلیصا  يرخا  ۀبسن  اهیلع  سانلا 

نم یبرح  ةریظحلا و  برق  لیجد  یحاون  نم  یه  دلب و  ةدـیلبل  ۀبـسنلاب  و  - 4 ذورلا . ورم  یلاو  ۀکم ) مارحلا ( دلبلا  یلا  بسنی  نمل  ۀبـسنلاب 
ۀلودلا رصع  نم  رخأتم  خیرات  وه  ماع 626 ه و  یفوت  هنا  انملع  عم  اهیلا  بسنی  نم  فرعی  هناب ال  رکذی  يومحلا  توقای  ناف  دادـغب ، یحاون 

لصوملا طلب ) دلب ( یلا  يدلبلا  هبسن  یف  هحجرن  يذلا  ناف  اذهل  و  - 5 فراعملا . مولعلا و  یتش  یف  هملع  ةرازغ  هعالطا و  ۀعس  عم  ۀیـسابعلا 
مهتنیدمب تلح  یتلا  بئاصملا  نحملا و  ببـسب  ةریزجلا  ماشلا و  قارعلا و  ۀصاخ  یمالـسالا و  ملاعلا  نم  ۀفلتخم  ءاحنا  یف  اورـشتنا  اهنم  و 

و لصوملا ، قشمد و  دادـغبک و  ةریبکلا  ندـملا  مصاوعلا و  یف  ملعلا  بلط  وا  شیعلا  ۀـمقل  ءارو  یعـسلاک  يرخا  بابـسال  بلغـالا و  یلع 
مسقلا ثلاثلا - دلجملا  یبرعلا  ثارتلا  خیرات  ۀباتک  یف  نیکزیس  داؤف  ذاتسالا  جتنتـسا  فیک  يردا  و ال  یهتنا . ۀبـسنلا » سفنب  مهتیرذ  تبقل 

دجن مل  اننوک  عم  يومحلا  توقای  کلذ  یف  هردصم  ناب  اریـشم  سراف  یف  یه  یتلا  دـلب  نم  هناب  ص 218  ۀلدیـصلا ) بطلا و  قلعتملا ب (
ۀمدقم یف  يدلبلا  رکذ  ( 27 [ ) 26 . ] نییقارعلا ءابطالا  عم  هرکذ  ۀعبیـصا  یبا  نبا  نا  امک و  کلذ . یلا  ریـشی  ام  توقاـیل  نادـلبلا  مجعم  یف 

ۀنـس یف  الا  بقللا  اذـه  بوقعی  ریزولا  لمحی  مل  سلک و  نب  فسوی  نب  بوقعی  لجالا  ریزولل  هفلا  هناب  لافطالا ) یلابحلا و  ریبدـت  هباـتک (
لاقملا مدق  سیسفالا / سفور  لامعال  ۀیبرعلا  ۀیاورلا  ( 28 [ ) 27 . ] یلکرزلا ج 9 ص 267 مالعالا / یمطاـفلا - زعملا  هب  هبقل  ثیح  368 ه 

(30 [ ) 29 . ] ۀعبیـصا ج 2 ص 249 یبا  نبا  ( 29 [ ) 28 . ] 1976 ناسین /  12 بلح 5 - برعلا - دنع  مولعلا  خیراتل  یلوالا  ۀـیملاعلا  ةودـنلل 
امیدق باتکلا و  اذه  بتکا  نا  يدلبلا  دمحم  نب  دمحا  ینلاس  ثعـشالا ( یبا  نب  دـمحال  ةدرفملا  ۀـیودالا  باتک  نم  لوالا  ءزجلا  یف  ءاج 

ۀثالث و ۀنـس  لوالا  عیبر  رهـش  یف  هب  تادـب  امهیلا و  هتبتک  امهتقبط و  بسحی  باتکلا  اذـه  یف  تملکتف  باوث  نبا  دـمحم  ینلأس  دـق  ناک 
سیقی و عرفی و  ۀعانـصلا و  هذـه  نم  ملع  اـمیف  هقفتی  نم  مکح  یف  ـالخد  بطلا و  ملعت  زواـجت  نـم  ۀـقبط  یف  اـمه  ۀـئامثلث و  نیـسمخ و 

مسقلا ثلاثلا 318 / دـلجملا  یبرعلا / ثارتلا  خـیرات  باـتک  داؤف - نیکزیـس - ( 31 [ ) 30 . ] یناطیربلا ص 12 فحتملا  ۀخـسن  جرختـسی )
ول ال ۀبعـصلا و  تابقعلا  نم  تناـک  ملفورکیملاـب  ۀـطوطخملا  هذـه  ةروص  یلع  لوصحلا  نا  ( 32 [ ) 31 (. ] ۀلدیـصلا بطلا و  قـلعتملا ب (

نانتمالا میظع  رکشلا و  صلاخ  میدقت  ّیلع  امازل  يرا  اذل  اهیلع  لوصحلا  تعطتـسا  امل  یفطـصم  دومحم  یفطـصم  روتکدلا  خالا  ةدعاسم 
نایبت یف  یل  نوع  ریخ  نونذ  فسوی  طاطخلا  ذاتسالا  ناک  دقل  ( 33 [ ) 32 . ] باوثلا رجالا و  هللا  نم  هل  ملفلا و  هئادـها  یلع  هدوهج و  یلع 
افرتعم رکـشلاب  هل  انیدـم  ینلعجی  يذـلا  رمالا  اهیلع  قلع  اهـصئاصخ و  نیب  طوطخلا و  ۀـساردب  ماـق  ثیح  خـسنلا  عیمج  یف  طوطخلا  عاونا 

طاقـسا خاسنلا  ضعب  ةداع  نم  لازی  ناک و ال  هنال  کـلذ  و  ( 1197 دوصقملا ( دقتعا  و  ( 197 لصالا ( یف  بوتکم  ( 34 [ ) 33 . ] لضفلاب
The ( 35 [ ) 34 (. ] 1197 اهخاسنتـسا ( خـیرات  ناب  رکذـلا  فنا  هباتک  یف  رکذ  نیکزیـس  داؤف  ذاتـسالا  نا  و  خـیراتلا ، ۀـباتک  نیح  فلالا 

مهتحص ظفح  نایبصلا و  لافطالا و  یلابحلا و  www.Ghaemiyeh.comریبدت  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 171زکرم  ۀحفص 161 

../../default.htm
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


Harvein Librarian of the Royal College of Physieians of London Tritton Oriental
ۀبتکملل ملفورکیملاب  ه ) و ( د ) ۀخـسن ( ۀخـسنلا و  هذـه  ةروص  یلع  لوصحلا  یف  لضفلا  ناـک  . Manuseript Cataloguc No. 8

يرکـش و میظع  امهلف  یناضمرلا  دحاولا  دبع  ذاتـسالا  ریدملا  نواعم  وسحلا و  دمحا  روتکدلا  اهریدم  ۀصاخ  لصوملا و  ۀعماجل  ۀـیزکرملا 
Khuna Baksho .P .Library(36 [ ) 35 . ] یملعلا انتما  ثارت  ۀمدخ  یف  دارطالا  ماود  لصوملا  ۀعماجل  ۀیزکرملا  ۀبتکملل  یناننما و 
Patna -Bihar -India . [36] ( 37) The Asiatic Society 1, Park Strect Calcutta- 007 10 India Mass

نب فسوی  نب  بوقعی  جرفلا  وـبا  وـه  فـسوی / نب  بوـقعی  ( 2 [ ) 38 (. ] 1 یف ( ۀحوتفملا  ءاتلاب  ۀـبوتکم  ةاوادـم / ( No. 544. [37] ( 1
یف هروما . یلوت  و  363 ه ) ۀنس ( يدیبعلا  یمطافلا  زعملا  مدخف  یـصقالا  برغملا  یلا  لقتنا  مث  930 م ) 318 ه - ۀنس ( دادغبب  دلو  سللک ،

ۀمقرم باوبالا  ( 3 [ ) 39 . ] یلک ج 9 ص 267 رزلا  مالعالا / 990 م . ۀنـس 380 ه - زیزعلا  مایا  یفوت  لجالا . ریزولاب  زعملا  هبقل  ۀنس 368 ه 
تناک و  مهلوا - سویبلقـسا  ربتعی  نیذـلا  ءابطالا  رابک  نم  عباـسلا  وه  طارقبا / ( 4 [ ) 40 . ] فرحالل ۀـفاضا   3 ، 2 لکـش 1 ، یلع  ب ) یف (

بتکلا نم  دیدعلا  فلا  بطلا ، وبا  ضعبلا  هربتعی  ماشلا و  ضرا  نم  صمح  ۀنیدم  هنکسم  ناک  همسق . هبطب و  رهتـشی  وه  و  ۀنـس . هتایح 95 
[ ) 42 «. ] طارقبا مالک  نم  ۀفلتخملا  روهشلا  مایالا و  یف  اهدالو  و  أطخ « ۀبوتکم  ۀلمج  اهروصت  ۀملک و  دعب  ب ) یف ( ( 5 [ ) 41 . ] بطلا یف 

موماغریب ۀـنیدم  یف  ۀنـس 130 م  دـلو  بطلا  ۀـقلامع  نم  قالمع  سونیلاج / ( 7 [ ) 43 . ] انرکذ اـم  حیحـصلا  و  محرلاـب ) ب () ا (،) یف ( ( 6
حیرشتلا ملع  یلا  دحا  هقبسی  مل  هریغ و  بطلا و  یف  ةریثک  تافنـصم  هل  نیعبـسلا . غلبی  رمع  نع  ۀنس 200 م  یفوت  ایکرت ، یف  ریمزا  یلامش 

«. اهجولاو ب «) یف ( ( 8 [ ) 44 . ] اهلک طارقبا  بتک  حرش  اباتک و  ءایحالا  حیرشت  یف  فلا  یتوملا و  حیرشت  یف  ۀلاقم  ةرـشع  عبـس  هیف  فلا 
مهبرـش جازم و  رما  یف  ب «) یف ( ( 12 [ ) 48 «. ] مهعبـس ب «) یف ( ( 11 [ ) 47 «. ] هـقلم ب «) یف ( ( 10 [ ) 46 «. ] نیبـت ب «) یف ( ( 9 [ ) 45]

نب دمحا  يدـلب ، [ 51 «. ] طاـخملا وه « حیحـصلا  لـعل  و  ۀـطاحملا » ب «) أ (،) یف ( ( 14 [ ) 50 «. ] سیاـب ب «) یف ( ( 13 [ ) 49 «. ] نایبصلا
یف أ، ( 15 [ ) 52 . ] 1980 م لوا ، پاچ : دادغب ، رشنلل -  دیشرلا  راد  دلج ، 1 مهتحـص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت  دمحم ،

عقاولا یف  یه  روما  ۀـثالث  رکذـی  انه  ریبکلاک  سیل  لفطلا  ۀـجلاعم  نوک  ۀـقیقحل  هنایبت  یف  ( 16 [ ) 53 (. ] قـیقد ه () یف ( و  فیـص ) و  ب (
ءاسرا یف  نییبرغلا  ءاملعلا  اوقبـس  نیذـلا  برعلا  ءاملعلا  ءاـبطالا و  نم  ادـحاو  ربتعی  نا  هل  قح  کلذـب  هل و  یملعلا  جـهنملا  ساـسا  لکـشت 

(» ب أ (،) یف ( ( 17 [ ) 54 .( ] ۀبرجتلا - 3 سایقلا . - 2 سحلا . - 1 یلی ( : امب  يدلبلا  جهنم  زاجیا  نکمی  و  یملعلا . ثحبلا  دـعاوق  سـسا و 
و ضرـالا » نم  ب «) أ (،) یف ( ( 19 [ ) 56 «. ] لـمحلا و  ب «) یف ( ( 18 [ ) 55 (. ] ه یف ( تءاج  امک  یه  و  تعقو » حیحـصلا « لـعل  و  تقو »
(21 [ ) 58 . ] دیلولا ۀمالس  لماحلا و  ۀحص  نیب  ةدیطولا  ۀقالعلا  نیبت  ۀیقطنم  ۀظحالم  دیج و  هیبشت  ( 20 [ ) 57 «. ] ضرالا یف  حیحصلا « لعل 

هیلمی امب  یفتکی  وهف ال  يدلبلل  یملعلا  ریکفتلا  یلع  ۀنیب  ۀلالد  لدی  ۀجلاعملا  ریبدتلا و  یف  جهنملا  اذه  نا  ( 22 [ ) 59 . ] نارقحی و  ب ) یف (
هبرجی و مل  ام  ریبدت  وا  ۀیودا  وا  بارـش  وا  ءاذغ  نم  اذـه  هباتک  یف  هلامعتـسا  مدـع  یلع  احیرـص  ادـیکأت  دـکؤی  لب  سایقلا  سحلا و  هیلع 

ایملع ۀلوبقم  اهتلمج  یف  نوکت  داکت  لبحلا  لبقت  یتلا  ةارملل  اهطرتشا  یتلا  تافـصلا  هذه  نا  ( 23 [ ) 60 . ] احجان اعفان و  هنوک  یلا  نئمطی 
وه يذلا  محرلا  ذفانم  ۀمالـس  یلع  لیلدلا  یطعت  اهنا  ثیح  ۀحـصلا  نم  ولخت  يرخالا ال  یه  کش  اهناف ال  اهتبارغ  عم  ریخبتلا  ۀبرجت  یتح 

نوک نم  مغرلا  یلع  ( 26 [ ) 63 . ] ام نیب  ( 1 یف ( ( 25 [ ) 62 . ] حضاو ریغ  ینعملا  ءیش و  ب ) یف ( ( 24 [ ) 61 . ] لمحلا ۀلأسم  یف  ساسالا 
نع نالؤسم  امهیلک  ةأرملا  لجرلا و  نا  یه  ۀحیحـص و  ۀـیملع  ةرکف  اهنیب  يوحت  اهنا  ـالا  مویلا  ۀـلوبقم  ریغ  اـهبلغا  یف  تاجاتنتـسالا  هذـه 

مورلا ۀـینوذجم  دـلب  نم  سیلاط / وطـسیرا  ( 28 [ ) 65 . ] برطــضم ینعملا  ینبملا و  اــملک  أ ) یف ( ( 27 [ ) 64 . ] لـفطلا تافـص  سنج و 
ءاـبطالا و تاـقبط  لـجلج - نبا  عجار  ۀفـسلفلا . یلع  هیلع  بلغ  بطلا و  یف  ملکت  اـهبیبط ، اـهبیطخ و  اـهملاع و  مورلا ، فوـسلیف  نیقیرغلا 
. هانرکذ ام  حیحـصلا  امبر  و  راهنملا ) لصالا ( یف  ( 30 [ ) 67 . ] برطـضم ینعملا  لصالا و  یف  اذکه  ( 29 [ ) 66 . ] 12 ص 11 - ءامکحلا 
/ سیروقسید ( 33 [ ) 70 . ] یسنلیهلا رصعلا  یف  نیناردنکسالا  ءابطالا  نم  سویـسابیرا / ( 32 [ ) 69 . ] اهتءارق عیطتـسا  مل  ۀملک  ( 31 [ ) 68]

لـصا یف  ملکت  نم  ملعا  وه  و  ریثکلا ، طارقب  بتک  نم  مجرت  طارقبا و  دعب  ناک  یـشئاشح . ینانوی  یماش  رغثلاب ) دلب  ۀبرز ( نیع  لهأ  نم 
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یف أ، اهتءارق  عطتسا  مل  ۀملک  ( 34 [ ) 71 . ] ءامکحلا ص 25 ءابطالا و  تاقبط  لجلج - نبا  ةدرفملا . ریقاقعلا  یف  ملاعلا  وه  بطلا و  جـالع 
مل ۀملک  ( 36 [ ) 73 . ] ۀخـسن ه یف  تءاج  اذکه  ج و  ب ، یف أ ، اهتءارق  عطتـسا  مل  ۀملک  ( 35 [ ) 72 . ] ۀخـسن ه یف  تءاج  اذکه  ج و  ب ،

فوس ثیح  سوالقـس ) حیحـصلا ( لعل  و  سولاقیف ) لصالا ( یف  ( 37 [ ) 74 . ] ۀخـسن ه یف  تءاج  اذـکه  ج و  ب ، یف أ ، اهتءارق  عطتـسا 
ینعملا ال نا  الا  نسح  لصالا و  یف  ( 38 [ ) 75 . ] طارقبأ اوقبس  نیذلا  نیینانویلا  ءابطالا  نم  سوالقس / دعب . امیف  لکشلا  اذهب  همسا  ررکتی 

[ ) 78 . ] اهنودب ینعملا  میقتسی  اهتفضا ال  طاقـسالا ) ۀملک ( ( 40 [ ) 77 . ] برطضم ینعملا  لصالاب و  ( 39 [ ) 76 (. ] حیبق و  الا ب ( میقتسی 
هدلوم و نع  ائیش  رکذی  مل  ۀیسابعلا و  ۀلودلا  ردص  یف  ابیبط  ناک  یفطقلا  هنع  هلاق  نویبارس  نبا  انحوی  وه  نویفارس ) نبا  نویبارس ( نبا  ( 41
ال ( 42 [ ) 79 . ] ماع 930 م تام  ریغـصلا و  شانکلا  ۀـلاقم و  ةرـشع  یتنثا  یف  عقی  يذـلا  ریبکلا  یئانثلا  ینایرـسلاب  فلا  هنا  فاضا  هتأشن و 

تلاز ام  لماحلل  اهرکذ  یتلا  تامالعلا  هذـه  نا  ( 44 [ ) 81 . ] اهتءارق عطتسا  مل  ۀملک  ( 43 [ ) 80 . ] ابعت ۀملک  ۀفاضا  نودب  ینعملا  میقتـسی 
یملع ثیدح  نینجلا  ومن  روطت و  نع  ثیدحلا  اذه  ( 45 [ ) 82 . ] مویلا ملع  عم  قفتت  اهتیبلاغ  یف  یه  اهنم و  نیناعی  لماوحلا  ءاـسنلا  مظعم 
ۀعـشا رهاجم و  نم  ۀثیدح  لئاسو  كانه  نکی  مل  ثیح  باجعالل  وعدی  يذلا  رمالا  ثیدحلا  ۀنجالا  ملعب  هباشتلا  ۀـقدلا و  نم  ریثکلا  هیف  و 

(. ه یف ( تءاج  اذـکه  ب ج و  یف ا ، اهتءارق  عطتـسا  مل  ۀـملک  ( 47 [ ) 84 . ] برطـضم انه  ینعملا  ( 46 [ ) 83 . ] کلذ ۀـفرعمل  تاربتخم  و 
ۀبرجتلا یلا  مکتحی  هتداعک  لب  بسحف  سایقلا  لقنلاب و  یفتکی  يدـلبلا ال  نا  اذـه  نم  حـضتی  ( 49 [ ) 86 . ] برطضم ینعملا  ( 48 [ ) 85]

(52 [ ) 89 . ] برطضم ینعملا  ( 51 [ ) 88 . ] یملعلا ثحبلل  اساسا  ةدـهاشملا  هدامتعا  یلع  يرخا  ةراشا  ( 50 [ ) 87 . ] ۀقیقحلا یلا  لوصولل 
ه و ج ، ب ، یف أ ، اهتءارق  عطتسا  مل  ۀملک  ( 53 [ ) 90 . ] کلذ ۀلمکت  یف  طارقبال  ۀنجالا  باتکب  تنعتسا  اهتءارق و  عطتـسا  مل  ۀصقان  ۀلمج 
اهلک و خسنلا  یف  اهتءارق  عطتسا  مل  ینعملا  ۀحـضاو  ریغ  ۀلمج  ( 54 [ ) 91 . ] طارقبال ص 50 ۀنجالا  باتک  نم  ۀحیحـصلا  ۀملکلا  تجرخا 

ءارا نم  اضعب  هلاوقا  یلا  فیـضی  لب  ایفرح  لقنی  هدجن ال  طارقبا  نع  لقنی  ام  دـنع  يدـلبلا  نأ  ( 55 [ ) 92 . ] اهلحل هسفن  ردصملاب  تنعتسا 
( یلباوقلا سلوب  برعلا ( هوعدی  و  ماع 640 م . غبن  یطینجالا : نسلوب  وه  ( 56 [ ) 93 . ] يرخا ةریثک  تارقف  ۀـقباسلا و  ةرقفلا  یف  انیأر  امک 
ام هتوج و  ۀبتکم  ۀخسن  ۀیادب  انه  نم  ( 57 [ ) 94 . ] دیلوتلا ۀحارجلاب و  هترهشب  فرع  رصم  نیملـسملا  حتف  مایا  ادوجوم  ناک  یقیرغا  بیبط 

لب و اهـسفن  ۀـطوطخملا  یلع  علطا  مل  ثیح  لصالاب  ۀـصقان  اهـسفن  ۀخـسنلا  نا  ما  اصقان  لسرملا  ملفلا  ناک  اذا  امیف  ملعا  صقان و ال  اهلبق 
و ( 60 [ ) 97 . ] اهتءارق عطتسا  مل  ۀلمج  ( 59 [ ) 96 . ] طارقبا لبق  اوشاع  نیذلا  نیینانویلا  ءابطالا  نم  ( 58 [ ) 95 . ] ملفورکیملا یلع  تدمتعا 

هتاکرح رمقلا و  لاعفا  نم  ءالؤه و ال  رکذ  امک  ۀلمج ( ( 61 [ ) 98 (. ] 8 - 7 مایا ( ۀعضب  رهشا و  ۀعست  بیرقتلاب  یسمشلا  انمیوقتب  ینعی  اذه 
(63 [ ) 100 . ] ةدـالو رک  ب ) ا (،) یف ( ( 62 [ ) 99 (. ] ب یف ( ةروکذم  ریغ  ةدـحاو ) ةرود  مامت  دـنع  دـلوی  دولوملا ال  ناک  اذا  اومعز  امک 
(65 [ ) 103 . ] ماـیا نم  ج ) یف ( ( 64 [ ) 102 . ] برطـضم ینعملا  لصالا و  یف  اذکه  ( 63 [ ) 101 . ] برطـضم ینعملا  لصالا و  یف  اذکه 

اذه و  ( 66 [ ) 104 . ] هانرکذ ام  وه  و  ج ) یف ( ءاج  ام  حیحـصلا  لعل  و  فصن ، رهـشا و  نوکیف  نیثالث  یلع  اما  روهـشب  عقی  و  ب ) أ (،) یف (
لمجلا ضعب  انفذح  ( 67 [ ) 105 . ] سفنلاب ۀیلاع  ۀقثب  هدـقتعی  ام  هتیرظن و  نیبی  انه  هارنف  نیرخالا  نع  لقنلاب  ءافتکالا  مدـع  یلع  رخا  لیلد 

( دلوی مل  اذا  اموی  نیعبرالا  یقب  هیفالت  نکمی  اکته  نیـسوق ( نیب  ۀفاضم  ۀلمج  كانه  ب ) یف ( ( 68 [ ) 106 . ] مالکلا میقتسیل  انه  ةررکملا 
) یف ( 70 [ ) 108 . ] ابرطضم ینعملا  لعج  امم  عبرالا  خسنلا  یف  اهتئارق  عطتسا  مل  ۀملک  ( 69 [ ) 107 . ] خسانلا لبق  نم  تفیضا  اهناب  دقتعا  و 

ریحت ۀلأسم  دولوملا  سنج  لاز  ام  هنا  الا  دولوملا  سنج  دیدحت  یف  ایملع » اساسا « نوکت  تامالعلا ال  هذـه  نا  ( 71 [ ) 109 . ] شوالاس ج )
ةریثک و تالاح  ۀـمث  هناب  ایملع  تباث  هناب  املع  کلذ  ۀـیناکما  یفنی  يدـلبلا  داکی  ( 72 [ ) 110 . ] يدـلبلا مایا  لاحلا  ناک  امک  مویلا  بیبط 

تانضاح نکت  مل  ثیح  يدلبلا  نامزل  ۀبسنلاب  احیحـص  نوکی  دق  اذه  ( 73 [ ) 111 (. ] موی  300 لا ( نع  لمحلا  ةدم  اهیف  لوطت  دق  ۀـمیلس 
. ۀبرجتلاب کلذ  هل  حص  فیک  بجعنل  انا  هنامز و  ءابطا  نم  هریغک  يدلبلا  هیف  عقو  عئاشلا  اطخلا  اذـه  ( 74 [ ) 112 . ] جدخلا لافطالا  ظفحل 

مهف نم  مالکلا  اذـه  یف  ام  ءيراقلا  توفی  ـال  نا  وجرا  ( 76 [ ) 114 . ] اهب میقتـسی  ینعملا ال  نال  ةدئاز  نورـشع ) ۀملک ( انه  ( 75 [ ) 113]
ةدالولا لبق  نینجلا  ۀمالـس  یلع  انه  اـهب  لدتـسی  یتلا  تاـمالعلا  نا  ( 77 [ ) 115 . ] ۀیعیبطلا ةدالولا  ۀـلأسمل  دـیج  كاردا  حیحـص و  یملع 
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ریغ ینعملا  لصالا و  یف  اذـکه  ( 80 [ ) 118 . ] نیذـلا ب ) ا (،) یف ( ( 79 [ ) 117 . ] دـلوی ب ) ا (،) یف ( ( 78 [ ) 116 . ] ۀحیحـص ۀیقطنم و 
() ا یف ( رکذـت  مل  هتاقوا ) یف  هلاح  یلع  هنایرجف  ۀـلمج  ( 81 [ ) 119 (. ] لفطلا نوکی  نا  نکمی  هتاقوا ال  یف  و  حیحـصلا ( لـعل  میقتـسم و 

ۀملک رکذـت  مل  ج ) یف ( ( 84 [ ) 122 . ] نیبلص حیحـصلا  لعل  و  نابلـص ) لصالاب ( ( 83 [ ) 121 . ] سوـالاقیف ج ) یف ( ( 82 [ ) 120 (. ] ب
تلاز دعب ال  امیف  انه و  لماحلل  يدلبلا  حئاصن  نا  ( 85 [ ) 124 . ] ینعملا میقتسی  اهنودب ال  اهانفـضا و  دتعت ) مل  ۀلمج ( [ )*( 123 . ] ۀعیبطلا

نبا سیلاطوطـسیرا و  ذیمالت  دحا  سطـسرفواث - ( 87 [ ) 126 . ] نهتلاــن ب ) ا (،) یف ( ( 86 [ ) 125 . ] مویلا یتح  ۀـیملعلا  اهتمیقب  ۀـظفتحم 
(90 [ ) 129 (. ] ا یف ( رکذت  مل  نوثالثلا ) سداسلا و  بابلا  ۀلمج ( ( 89 [ ) 128 (. ] ءیش لصالا ( یف  ( 88 [ ) 127 . ] ةدیدع بتک  هل  هتلاخ ،

تلاز ام  ثیح  مالکلا  اذه  بتک  نا  ذـنم  تامالعلا  هذـه  یف  رییغت  يا  ثدـحی  مل  ( 91 [ ) 130 . ] ءایـشالا نم  ۀلمج  رکذت  مل  ب ) ا (،) یف (
. انرکذ ام  حیحصلا  لعل  و  فعضتل ) لصالاب ( ( 92 [ ) 131 . ] ۀبعتم ۀبیرغ  ۀیذغا  ءاهتـشا  ءیقلا و  نایثغلا و  نم  نیناعی  لماوحلا  ءاسنلا  مظعم 

عضاوم یف  انه و  رمخلل  هفصو  بجعلل  وعدی  يذلا  ( 95 [ ) 134 . ] لیفطلاب ب ) ا (،) یف ( ( 94 [ ) 133 . ] ۀجهابطلا و  ج ) یف ( ( 93 [ ) 132]
رمخلا لامعتـسا  مدـع  لوح  ص ) لوسرلا ( نع  ةریثک  ثیداحا  دورو  املـسم و  هنوک  عم  هتمرح  یلع  قیلعت  جارحا و ال  نود  جالعک  يرخا 

لاقف ءاودلل  اهعنصا  امنا  لاقف  اهنع ، هاهنف  رمخلا  نع  یبنلا  لاس  هنا  دیوس  نب  قراط  نع  ملـسم «- هاور  ام  ثیداحالا  هذه  نیب  نم  جالعک و 
كانه ( 96 [ ) 135 . ] اهرکذل ۀجاح  ایبط و ال  ایملع و  ۀتباث  ۀفورعم و  ۀحصلا  یلع  ةددعتملا  رمخلا  رارضا  و  ءاد .» اهنکل  ءاودب و  تسیل  اهنا 

. یلوالا ۀلاقملا  ۀیاهن  یتح  باوبالا  ءامساب  رمتسی  اطخلا  اذه  نوثالثلا و  عباسلا و  بابلا  بوتکم  هنا  ثیح  ه ) ۀخسن ( و  ج ) ۀخسن ( یف  اطخ 
اهنا الا  مویلا  ۀیهیدب  تناک  نا  ۀظحالملا و  هذه  ( 98 [ ) 137 . ] عیمج ناف  ۀـملک  یتح  انه و  نم  ارابتعا  ج ) یف ( صقن  كانه  ( 97 [ ) 136]

ام حیحـصلا  لعل  و  اروما ) لصالاب ( ( 99 [ ) 138 . ] نمزلا کلذ  یف  بطلا  هغلب  يذـلا  عیفرلا  يوتـسملا  سکعت  یبطلا و  اـهازغم  یف  ۀـقیقد 
. هانرکذ ام  حیحـصلا  لعل  محرلا و  ۀثالثلا  خـسنلا  یف  ( 101 [ ) 140 . ] برطـضم ینعملا  لصالا و  یف  تءاج  اذکه  ( 100 [ ) 139 . ] انرکذ

یف تءاج  ( 105 [ ) 144 (. ] ذخؤتلاف لصالا ( یف  ( 104 [ ) 143 (. ] ةولقملا لصالا ( یف  ( 103 [ ) 142 (. ] ولقملا لصالا ( یف  ( 102 [ ) 141]
ۀلأسمل ةراشا  دجن  امک و  دـیج ، میـسقتلا  اذـه  ( 106 [ ) 145 . ] لیدعتلا اذه  انیرجا  ینعملا  ۀماقتـسا  مدـعل  و  لمعتـسملا ) نا  دـعب  لصالا (

[ ) 147 (. ] ب ا (،) ۀخـسن ( نم  ۀصقان  ةوبن » رذابلا  امب  وا  یلا  عفنی ..  دق  و  نم « ارابتعا  ةرقفلا  ( 107 [ ) 146 . ] لماحلا یف  مدلا  طغض  عافترا 
(111 [ ) 150 (. ] مهرد لـصالا ( یف  ( 110 [ ) 149 (. ] فاعـضلا لصالا ( یف  ( 109 [ ) 148 . ] ۀحیحـص تلاز  ةدـیج و ال  ۀـظحالم  ( 108

نم ۀبیرقلا  ةدروالا  عسوت  یلاودلا ) بابـسالا ( هذه  نیب  نم  و  امذولا ) هیمـسن ( ام  وه  نیلجرلا و  یف  مروتلا  ثودحل  ةدـیدع  بابـسا  كانه 
مدلا عوجر  عنمی  امم  ضوحلا  یف  ةدروالا  یلع  نینجلا  طغـضل  ۀـجیتن  مویلا  هللعن  يذـلا  دـلجلا و  تحت  لئاوسلا  عمجت  نیلجرلا و  یفنلجلا 

) یف رخرتت و  ب ) ا (،) یف ( ( 113 [ ) 152 . ] ۀحیحص اهلک  ةدالولا  برق  یلع  هتالالدتـسا  ( 112 [ ) 151 . ] هنارود بلقلا و  یلا  نیلجرلا  نـم 
یف هتارق  عطتسا  مل  مسالا  ( 115 [ ) 154 . ] سیلبورا ج ) یف ( سیفدرا و  ب ) ا (،) یف ( ( 114 [ ) 153 . ] انرکذ ام  حیحصلا  لعل  رجرتت و  ج )

: الوا یلی  امیف  اهصخلن  ۀیملعلا  ۀقدلا  ۀحصلا و  ۀیاغ  یف  يدلبلا  اهدرس  ةدالولا  رـسعت  بابـسا  ( 116 [ ) 155 . ] یف ه ءاج  اذـکه  ج و  ب ، ا ،
رخا ضرمل  - 4 رخا . وضع  وا  اـهمحر  یف  نوکی  مرول  - 3 محرلا . ةریغص  ادج 2 - محللا  ةریثک  ۀنیمـس  لماحلا 1 - ةأرملا  لبق  نم  بابـسا 
رمم ذوذـش  وا  لفطلا ( قیرط  ذوذـش  هیمـسن  ام  نمـض  ةدالولا  رـسعل  ثیدـحلا  انمیـسقت  یف  اهلخدـن  بابـسالا  هذـه  ضارمـالا / . عاونا  نم 

لماوعلا ناب  دـکؤی  ثیدـحلا  ملعلا  لاز  ال  تقولا / . لـبق  ةدـالول  - 7 ةدالولا . دـتعت  مل  تناـک  اذا  - 6 ۀـعزف . ۀـنابج  تناک  اذا  - 5 ةدالولا )
وا ۀعفادلا  ةوقلا  ذوذشب  مویلا  هیمسن  ام  وه  و  یعیبط ( فعضل  - 8 ةدالولا . يرجم  یف  ائیس  اریثات  رثؤی  نا  نکمی  فوخلا  امیس  ۀیفطاعلا و ال 

ایملع تباث  هتفخ ( هرغصل و  وا  همظع  هربکل و  اما  - 1 نینجلا .) مجح  ذوذش  هیمسن  ام  وه  و  دولوملا ( نم  بابسا  ایناث / یمحرلا .) عفدلا  ةوق 
هنال - 4 ناسأر .) هل  يذلاک  ۀبیجع ( هتقلخ  نال  - 3 هسأر . ربکل  - 2 ۀیلاتلا . تادالولا  یف  رثؤی  یلوالا و ال  ةدالولا  یف  رثؤی  دولوملا  نزو  نا 

ةدالو لفطلا و  جورخ  یف  - 1 ةدالولا . دنع  نینجلا  عضو  ذوذش  اثلاث / ریثک . مهددع  نال  - 6 جورخلا . یلع  هتردق  مدع  هفعضل و  - 5 تیم .
نم الوا  هالجر  جرخت  نا  - 2 محرلا . مف  یلع  هسأر  لیمی  هیذخف و ال  یلع  ناتدودمم  هادـی  هسأر و  جورخ  نوکیف  هسأر  یلع  ابلقنم  نوکی 
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یلابحلا و ریبدت  دـمحم ، نب  دـمحا  يدـلب ، [ 156 . ] ۀـعیبطلا نع  ۀـجراخف  نیذـهل  ۀـفلاخملا  لاکـشالا  ریاس  نیبناجلا و  دـحا  یلا  لیم  ریغ 
ةررکم دحاو  ۀملک  تءاج  ( 117 [ ) 157 . ] 1980 م لوا ، پاچ : دادغب ، رشنلل -  دیـشرلا  راد  دلج ، 1 مهتحـص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و 

[ ) 160 . ] كول ول  ب ) ا (،) یف ( ( 119 [ ) 159 . ] تیملا نینجلا  جارختسال  عیطقتلا  لامعتسا  یلا  ةراشا  ( 118 [ ) 158 . ] ج ب ، خسنلا ا ، یف 
ریغ ۀملک  ( 122 [ ) 162 . ] ۀصاخ ۀلا  ۀطساوب  عیطقتلا و  ۀقیرطب  ۀمیـشملا  جارخا  ۀیفیکل  فصو  اذه  ( 121 [ ) 161 . ] هنقحت لصالاب و  ( 120
یف ( 123 [ ) 163 . ] ۀملکلا هذه  نودب  میقتسی  ینعملا  ناب  دقتعا  جتخبمب و  ج ) یف ( جحتیمب و  ب ) یف ( جحسیمب و  ا ) یف ( ینعملا  ۀحضاو 

/ يربطلا ( 125 [ ) 165 . ] هدصق يذلا  يدوهیلا  وه  نم  فرعا  نا  عطتسا  مل  يدوهیلا / ( 124 [ ) 164 . ] انرکذ ام  حیحصلا  لعل  و  ول ) لصالا (
باتک بطلا  یف  هبتک  رهشا  وا 770 م  ۀنس 780  نوضغ  یف  ناتـسربط  لامعا  نم  ورم  ۀنیدم  یف  دلو  يربطلا  لهـس  نب  یلع  نسحلا  وبا  وه 

/ ردنکسالا ( 127 [ ) 167 . ] اریثک همرکا  ابیبط و  هسفنل  مصتعملا  هراـتخا  ناـنب  نب  هیوملـس  وه  هیوملـس / ( 126 [ ) 166 . ] ۀمکحلا سودرف 
هل ۀیمکحلا  مولعلل  انقتم  افوسلیف  ناک  سونیلاج و  يار  ردنکسالا ، کلملا  دعب  فئاوطلا  كولم  مایا  ناک  یقشمدلا  یسیدورفالا  ردنکسالا 
ریغ ۀمیـشملا ) جرخی  لهبالا  سویـسابیرا . مـالک  نم  ۀـنجالا  و  ۀـلمجلا ( ( 129 [ ) 169 (. ] اضارعا لـصالاب ( ( 128 [ ) 168 . ] ةریثـک بتک 

خـسنلا یف  تءاج  اذکه  ( 131 [ ) 171 . ] یف ه تءاج  اذکه  ج و  ب ، خـسنلا ا ، یف  ۀـصقان  ۀـملک  ( 130 [ ) 170 (. ] ب ا (،) یف ( ةروکذـم 
. ۀمیشملا سابتحا  یلی 1 - امب  ةدالولا  تاطالتخا  یف  يدـلبلا  لاوقا  زاجیا  نکمی  قبـس  امم  و  ( 132 [ ) 172 . ] حـضاو ریغ  ینعملا  ثالثلا و 

هضعب ءوتن  محرلا ( قلز  - 6 يدثلا . یف  دقعتلا  ماروالا و  - 5 محرلا . یف  دیدش  عجو  - 4 مدلا . جورخ  سابتحا  - 3 ریثکلا . مدلا  نایرج  - 2
. تیم نینج  بذجت  اما  - 2 ۀمیشملا . بالجنال  - 1 لمحلا . دعب  بابسا  ج - لمحلا . یف  بابـسا  ب - لمحلا . لبق  بابـسا  - 1 جراخ .) یلا 

حیرـشتب برعلا  ءابطالا  مایق  یلع  ۀـنیب  ةراشا  ( 1 [ ) 174 . ] حـضاو ریغ  ینعملا  لصالاب و  اذـکه  ( 133 [ ) 173 . ] هرـسع قلطلا و  ةدـشل  - 3
غلبی نا  بجعنل  انا  ۀـفرعم و  ۀـقد و  هیف  لیمج و  ثیدـح  ةدالولا  دـنع  میلـسلا  لفطلا  تاـمالع  نع  ثیدـحلا  اذـه  ( 2 [ ) 175 . ] تاناویحلا

ۀیـساسا ربتعت  یتلا ال  يرخالا  تامالعلا  ضعب  يوس  هرکذ  امل  فضی  مل  ثیدحلا  بطلا  نا  ثیح  ۀظحالملا  ۀقدلا و  نم  دحلا  اذه  يدلبلا 
ناکمل ۀبسنلاب  طورشلا  هذه  ( 4 [ ) 177 . ] حضاو ریغ  ینعملا  ۀثداحلا و  ه ) ج (،) یف ( و  ةداحلا ، ب ) ا (،) یف ( ( 3 [ ) 176 . ] رکذ امل  ۀبسنلاب 

خسنلا یف  اذکه  ( 6 [ ) 179 . ] مویلا ۀلوبقم  هذه  هلاوقا  لازت  ةدـیج و ال  ۀـظحالم  ( 5 [ ) 178 . ] مویلا یتح  ۀـلوبقم  ۀحیحـص و  لفطلا  دوقر 
وعدـی قیقد  یملع  مالک  اذـه  ( 8 [ ) 181 . ] حیحـص دـیج و  لفطلا  راثد  سبـالم و  نع  همـالک  ( 7 [ ) 180 . ] برطـضم ینعملا  ۀـعبرالا و 

نم ۀـعاضرلا  نأب  ارخؤم  تبثا  امک و  یبط  عنام  كانه  نکی  مل  نا  هما  نبل  لفطلل  ۀـیذغالا  قفوا  نا  ثیدـحلا  بطلا  تبثا  دـقف  باـجعالل 
یـسفنلا رثالل  سفنلا  ءاملع  دیکأتل  ۀفاضا  يدثلا  ناطرـسب  اهتباصا  للقت  مالا و  یف  محرلا  شامکنا  یلع  دعاست  مایالا  یف  ۀـصاخ  يدـثلا و 
لامتحال ضارمالا  نم  ۀعضرملا  ۀمالـس  یلع  هدیکأت  ( 9 [ ) 182 . ] لفطلا ۀـصاخب  امهیلک و  لفطلا  مالا و  یف  يدـثلا  نم  ۀـعاضرلل  بیطلا 

حیحـص یملع  لوق  اذه  ( 10 [ ) 183 . ] برعلا ءابطالا  نم  لفطلا  ۀـعاضر  نع  بتک  نم  بلغا  اهرکذ  ۀـیملع  ۀـقیقح  لفطلل  اهـضرم  لاقتنا 
هیدلاو و نم  ۀیقالخالا  همیق  بستکی  لفطلا  نا  هتایح و  نم  یلوالا  تاونـسلا  یف  ددحتی  لفطلا  قلخ  ناب  ثیدـحلا  سفنلا  ملع  تبثا  ثیح 
ۀکرحلا و ۀضایرلا و  فانصا  لامعتساب  مایقلا  لکالا و  یف  عیونتلا  لادتعالا و  ثیح  نم  ۀعـضرملل  هحئاصن  ( 11 [ ) 184 . ] هیسردم هتیبرم و 
[187 . ] زنعلا نبل  ج ) یف ( ( 13 [ ) 186 . ] یملع ساسا  هل  سیل  أطخ و  اذه  ( 12 [ ) 185 . ] مویلا یتح  ۀلوبقم  ۀطیسبلا  لامعالا  مامحتسالا و 

جتنی دق  عضرملا  عامج  نا  يوس  کلذ  یلع  هرقی  ثیدـحلا ال  بطلا  ( 15 [ ) 188 . ] انرکذ ام  حیحصلا  لعل  و  نامحللا ) لصالا ( یف  ( 14 ) 
لبق رهـشا  ۀعـضبل  لماحلا  نم  ۀعاضرلاب  رارمتـسالا  ناکمالاب  هنا  یلا  لیمن  اننکل  ۀـعاضرلا و  فقوب  ضعبلا  حـصنی  کلذ  دـنع  لمحلا  هنع 

لصالاب مالکلا  ءاج  اذکه  ( 17 [ ) 190 (. ] امداخ لصالا ( یف  ( 16 [ ) 189 . ] رخا ءاذـغ  نم  ۀـلمکم  تابج  لفطلا و  یطعی  نا  یلع  ةدالولا 
ءاندا دنع  نکسی  هتیأر ال  امل  ینا  کلذ  هیلع و  تفقو  نکت  مل  هتنضاح  ناک  هل  يذؤملا  ءیـشلا  ترختـساف  دصقی ( هلعل  ینعملا و  کبترم 

ءادـتبالا ۀـیفیک  نع  همالک  ( 19 [ ) 192 . ] سورملا ج ) یف ( ( 18 [ ) 191 (. ] هتلمح نا  لوـبلا و  زربـتلل و  ۀنـضاحلا  ضیرعت  مدـعل  يدـثلا 
دعب راثکالا  مث  الیلق  رمالا  لوا  یف  لفطلا  ۀـعاضر  لوح  همالک  ( 21 [ ) 194 (. ] ماعط لصالاب ( ( 20 [ ) 193 . ] حیحص مالک  لفطلا  عاضراب 
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) لصالاب ( 22 [ ) 195 . ] ۀـلیلق تارمل  ۀـعاضرلا  یلا  لوطالا و  مونلا  یلا  جاتحی  یلوالا  همایا  یف  لفطلا  نال  حیحـص  رمعلا  یف  لفطلا  مدـقت 
ءیجم نیحل  هتیذـغت  الوا و  لفطلا  ءاعما  نم  یقعلا ) موینوکیملا ( ةداـم  غیرفت  وه  لـسعلا  ءاـطعا  نم  اـنه  ۀـیاغلا  نا  ( 23 [ ) 196 (. ] نیرخا

لفطلا و ةرـسب  ۀیانعلا  ۀیفیک  نع  هثیدح  ( 24 [ ) 197 . ] ضرغلا سفنل  ءاـملا  عم  بنعلا ) رکـس  زوکولکلا ( فصن  مویلا  نحن  مـالا و  بیلح 
نأ امک و  مویلا . لوبقم  حیحص و  هلک  هدعب  لوالا و  هموی  یف  هءاذغ  هشارف و  ۀفص  همون و  ناکم  هراثد و  همامحتسا و  هجراخم و  هلخادم و 

. قیقد حیحص و  جهنم  هتلمج  یف  لفطلا  مامحتـسا  یف  هجهنم  نا  ( 25 [ ) 198 . ] ۀبئاص هظحالم  هرظن  یلع  ریثکلا  عاعشلا  ررـض  یلع  هدیکأت 
دیفتسیل الوا و  لفطلا  دیوعتل  لوالا  مویلا  ذنم  لفطلا  عاضرا  ةرورـض  دکؤی  ثیدحلا  بطلا  نا  ثیح  هیلع  هقفاون  أطخ ال  اذه  ( 26 [ ) 199]

یتلا ال ۀیئاذغلا  داوملا  ضارمالا و  دض  ۀعانملا  رـصانع  ضعب  یلع  ۀـیواحلا  Colastrum و  مرتسولکلا ءاسفنلا  ءابل  يدـثلا ( تازارفا  نم 
. ۀبئاص ۀظحالم  ( 29 [ ) 202 . ] لوبقم دیج و  اضیا  اذه  ( 28 [ ) 201 . ] مویلا هب  حصنن  حیحـص و  اذه  ( 27 [ ) 200 . ] لفطلل ةدئاف  نم  ولخت 

روطاربمالا نمز  سیـسفا  یف  شاع  سفور - ( 31 [ ) 204 . ] ایملع ۀحیحـص  ةرکف  ةدحاو  ۀعفد  سیل  جـیردتلاب و  لفطلا  ماطف  ( 30 [ ) 203]
ۀیبرت یف  ۀلاقم  هل  ۀیردنکسالا . یف  هتسارد  یقلت  هنا  نضلا  بلغی  يدالیملا و  یناثلا  نرقلا  لئاوا  لوالا و  نرقلا  رخاوا  یف  ناجارت  ینامورلا 

ۀیاورلا نجنبوت - ناملوا  درفت  ام  عجار  يرخا . انایحا  اهرکذـل  المهم  انایحا و  اهل  ارکاذ  هتاباتک  نم  هدافتـسا  سونیلاج  ناب  لاـقی  لاـفطالا .
ناسین 1976.  12 بلح 5 - برعلا - دنع  مولعلا  خیراتل  یلوالا  ۀیملاعلا  ةودنلا  دیـسلا - ناوضر  ۀمجرت  سیـسفالا - سفور  لامعال  ۀـیبرعلا 

[ ) 207 . ] هانرکذ ام  حیحـصلا  لعل ) نوکی و  نا  رهن  نم  کلذ  نکما  نا  لصالا ( یف  ( 33 [ ) 206 . ] نومومدقلا ب ) ا (،) یف ( ( 32 [ ) 205]
اذه ( 36 [ ) 209 . ] انرکذ ام  حیحصلا  لعل  و  لافلالا ) لصالا ( یف  ( 35 [ ) 208 . ] ۀصقان اهلک  هذه  ۀلمجلا  ج ) یف ( سمطیل و  ب ) یف ( ( 34

نکمی يذلا  حصنلا  لماعل  دب  ۀنیعم ال  ۀیحان  یف  ةراهم  وا  ۀیـصاخ  ومنت  یکل  هناب  رقی  ثیدحلا  سفنلا  ملع  نا  ثیح  ایملع  حیحـص  مالکلا 
. یعیبطلا اهومن  ۀیاهن  یلا  لصت  نا  اهل  جاتحی  هناف ال  الا  مئالملا و  تقولا  یف  میلعتلا  نیرمتلاب و  اهلوانتن  مث  ةراهملا  هذـهب  مایقلا  نم  لفطلا 
(39 [ ) 211 (. ] ج یف ( ۀصقان  اوجلوعف ) مهسفنا  یف  تناک  قالخالا  نم  قلخ  ناک  ةریثک و  نینس  ضارما  مهب  تناک  ۀلمجلا ( ( 38 [ ) 210]

يذلا حصنلا  لماعل  دب  ۀـنیعم ال  ۀـیحان  یف  ةراهم  وا  ۀیـصاخ  ومنت  یکل  هناب  رقی  ثیدـحلا  سفنلا  ملع  نا  ثیح  ایملع  حیحـص  مالکلا  اذـه 
. یعیبطلا اهومن  ۀـیاهن  یلا  لصت  نا  اهل  حاتی  هناف ال  الا  مئالملا و  تقولا  یف  میلعتلا  نیرمتلاب و  اهلوانتن  مث  ةراـهملا  هذـهب  ماـیقلا  نم  نکمی 

هنایب - 1 رصاعملا . بطلا  یف  ۀیـساسا  دعاوق  ربتعت  روما  ۀثالث  هنم  صلختـسن  انناف  هلک  بابلا  اذه  یف  ءاج  ام  ۀیمها  حوضو و  نم  مغرلا  یلع 
-2 یـسفن .) یندب  یتاموسوکیـسلا - ثیدـحلا ( بطلا  یف  هیلع  قلطی  ام  وه  ۀیمـسجلا و  ضارمالا  ۀیـسفنلا و  تالاحلا  نیب  ۀـقیثولا  ۀـقالعلا 
. کلذ یف  تالاغملا  مدع  لفطلا و  تابغر  ۀیبلت  یف  لادـتعالا  - 3 بئاص . یملع  لیلعت  کلذ  ۀجلاعم  لافطالا و  یف  ءاکبلا  بابـسال  هلیلعت 
) لصالا یف  ( 42 [ ) 214 . ] انرکذ ام  حیحـصلا  لعل  و  فرعی ) ام ال  یکل  لصالا ( یف  ( 41 [ ) 213 (. ] رشع ۀعبرأ  لصالا ( یف  ( 40 [ ) 212]
(. رشع ۀعبرا  لصالا ( یف  ( 44 [ ) 216 (. ] رورـس مهل  ۀحار  عم  نایبصلل  اذکه ( ۀکیکر  ۀلمجلا  تءاج  لصالا  یف  ( 43 [ ) 215 (. ] نسلا اذه 

میلعت یلع  دعاسی  امم  ناب  همهفت  یلع  ۀحـضاو  ۀلالد  لدی  میلـس  یقطنم  جهنم  شیعلا  بسکل  ۀـیبرتلا  یف  يدـلبلا  جـهنم  نا  ( 45 [ ) 217]
ههیجوت هحصنب و  یعامتجالا  هنیوکت  نع  نولوئـسملا  مه  نیـسردملا  نوک  فیکتلا و  لیدعتلا و  ریغتلل و  هتیلباق  هتنورم و  هتیبرت و  لفطلا و 

خسنلا یف  ینعملا  ۀحضاو  ریغ  ۀملک  ( 3 [ ) 219 . ] انرکذ ام  حیحصلا  لعل  و  ناکل ) لصالا ( یف  ( 2 [ ) 218 . ] ۀفلتخملا مولعلا  ءاطعال  ۀفاضا 
ءابطالا نم  نیقباسلا  راکفاب  يدـلبلا  دـیقت  مدـع  تبثب  اذـه  نم  يوقا  لیلد  كانه  لـه  يرت  ( 4 [ ) 220 . ] یف ه تءاـج  اذــکه  ج و  ب ، ا ،
ضارما ضرع  یف  هـتقیرط  ( 5 [ ) 221 . ] بطلا عورف  نم  مهملا  عرفلا  اذـه  یف  هتربخ  هبراـجتل و  ۀـجیتن  ریثـکلا  ۀـفاضاب  هماـیق  نیناـنویلا و 

(7 [ ) 223 (. ] اذامب لـصالا ( یف  ( 6 [ ) 222 . ] مدقلا یتح  هجولاف  سأرلاب  ءادـتبا  نامزلا  کلذ  یف  ۀـعبتملا  ۀـقیرطلا  بسح  تناک  لافطالا 
هذه ( 9 [ ) 225 . ] سوـبلا ب ) ا (،) یف ( ( 8 [ ) 224 . ] ۀصاخ ةدیج و  ۀـظحالم  لفطلا  رمع  فالتخا  بسح  تاجالعلا  لامعتـسا  یلا  هتراشا 

[ ) 227 . ] ینعملا ۀحـضاو  ریغ  ۀلمج  ( 10 [ ) 226 . ] یف ه ءاج  ام  وه  هانرکذ و  ام  حیحـصلا  ج و  ب ، یف أ ، ینعملا  ۀـکبترم  تءاج  ۀـلمجلا 
یف يدلبلا  بهسا  دقل  ( 13 [ ) 229 . ] امهب ینعملا  میقتـسی  ناتدـئاز و ال  مهنم ) مهیلا  یتملک ( ( 12 [ ) 228 (. ] مالک نم  لـصالا ( یف  ( 11

مهتحص ظفح  نایبصلا و  لافطالا و  یلابحلا و  www.Ghaemiyeh.comریبدت  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 171زکرم  ۀحفص 166 

../../default.htm
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


وه دحاو و  ینعمب  زازکلا  ددمتلا و  ءاخرتسالا و  جنـشتلا و  یلی : امب  هلاوقا  زاجیا  نکمی  ۀـیلاتلا و  تاحفـصلا  یف  انه و  جنـشتلا  نع  مالکلا 
. طلخلا ةرثک  - 2 ءالتمالا . کلذ 1 - یف  ببسلا  هدارا و  ریغب  نوکس  ۀعیبطلا و  نع  ۀجراخ  ۀکرح  ةداراب  ۀکرحملا  ءاضعالا  ۀکرح  نوکس و 

نم نوکی  يذـلا  - 1 غامدـلا : ضارما  نم  ـالوا - هعاونا : و  ۀبـصعلا . یف  نوکت  ةدـش  - 6 ةداحلا . تاـیمحلا  - 5 غارفتـسالا . - 4 سبیلا . - 3
-3 عرـصلا . هنع  ناک  اهئالتما  غامدـلا و  نم  تبانلا  بصعلا  ئدابم  ضرم  نم  نوکی  يذـلا  - 2 ۀتکـسلا . هنع  ناک  هئالتما  غامدلا و  ضارما 
. ۀفشلا نیعلاک و  ۀبصعلا  کلت  هکرحی  يذلا  وضعلا  کلذ  یف  ءاخرتسا  جنشت و  هنع  ثدح  اهلک  باصعالا ال  ضعب  ءالتما  نم  نوکی  يذلا 

یف ناک  نا  - 1 عاخنلا : ضارما  نم  ایناث - سحلا . نالطب  عم  ءاخرتسالا  جنـشتلا و  هنع  ثدح  اعم  ۀـکرحلا  سحلا و  بصع  نم  ناک  نا  - 4
نا و  لصفملا 2 - ضارما  نم  اثلاث / هجولا -. نود  ءاخرتسا  ندبلا و  عیمج  یف  جنشت  کلذ  عبت  هلصا  هئدبم و  یف  عاخنلا  نم  تبانلا  بصعلا 
یلا یتالا  بصعلا  یف  ناـک  نا  و  - 3 بنجلا . کلذ  یف  جلاف  هنع  ثدح  ندـبلا  نم  نیبناجلا  دـحا  یلا  یتالا  بصعلا  ادـبم  یف  کلذ  ناک 

جنـشت هنع  ناک  ندبلا  نم  درفنم  وضع  یلا  یتأ  بصع  یف  ناک  نا  و  - 4 مادق . وا  فلخ  نم  ءاخرتسا  جنـشت و  هنع  ناک  فلخ  یلا  وا  مادق 
. للـشلا ضرمب  نیباصملا  مویلا  هب  حـصنن  يذـلا  یعیبطلا  جالعلا  نم  عون  یه  اهب و  سأـب  ـال  ۀیحـصن  ( 14 [ ) 230 . ] هریغ نود  وـضعلا  یف 
هنال ال اما  ناطیشلا و  لعف  نم  هنا  هونض  مهنال  اما  ۀلمج ( ( 15 [ ) 232  ] انرکذ ام  حیحصلا  لعل  و  عرصملا ) حرفی  لصألاب ( 14 ب ) [ ) 231]

یلع دامتعالا  نومدقالا و  هلاق  ام  لکب  دـیقتلا  مدـع  یلع  رخا  لیلد  ( 16 [ ) 233 (. ] ب ا () یف ( رکذـت  مل  ینهاکلا ) سیئرلا  وضعلل  ضرعی 
و مهتافو ، دعب  یتح  یضرملا  رارـسا  ءاشفا  مدع  یلع  حیرـص  دیکأت  ( 17 [ ) 234 . ] ۀقث یف  طارقبا  يأر  ضقنی  ثیح  ۀیـصخشلا  هتاظحالم 
. برجملا ملاعلا  کلسم  هیف  کلس  میلـس  یقطنم  لیلحت  قیقد و  یملع  مالک  ( 18 [ ) 235 . ] بطلا ۀنهم  ۀیکولـس  بادآ و  نم  کش  یه ال 

(،) ا یف ( ءاج  اذکه  ( 20 [ ) 237 . ] يرخا تاجالعب  نکل  هتاطالتخا و  ماکزلا و  ۀجلاعم  یف  ۀلمعتـسم  تلاز  ریخبتلا ال  ۀقیرط  ( 19 [ ) 236]
ۀثالث كانه  هناب  ۀعبیـصا  یبا  نبال  ءابطالا  تاقبط  یف  ءاـج  ( 21 [ ) 238 . ] يربطلا نبر  نب  یلع  دـصقی  و  نبر ) نب  حیحـصلا ( لـعل  و  ب )

لباب و لها  نم  یناثلا - سمره  بطلا . یف  رظن  نم  لوا  وه  و  ع ) سیردا ( هناب  لاقی  و  ع ) مدا ( نبا  هناب  لاقی  لوـالا - سمره  مسـالا . اذـهب 
یلع افوسلیف و  ابیبط و  ناک  نافوطلا و  دـعب  ناک  رـصم و  نکـس  ثلاـثلا - سمره  ۀفـسلفلا . بطلا و  یف  اـعراب  ناـک  ناـفوطلا و  دـعب  ناـک 

نایبصلا و لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت  دـمحم ، نب  دـمحا  يدـلب ، [ 240 (. ] ج یف ( صقان  اـنه  نم  ( 22 [ ) 239 . ] انه دوصقملا  وه  بلغـالا 
دجن مل  ثیح  برطضم . ینعملا  لصالا و  یف  اذکه  ( 23 [ ) 241 . ] 1980 م لوا ، پاچ : دادغب ، رشنلل -  دیشرلا  راد  دلج ، 1 مهتحص ، ظفح 

[ ) 242 (. ] ودبی ام  لوا  هتمورا  نم  تبن  تابنلا : اظوشن  ظشن ، ظشن - یه ( ۀبیرق و  ۀملک  اندـجو  دـجنملا و  سوماق  یف  ۀـملکلا  هذـهل  ینعم 
(. ج یف ( صقان  اـنه  یتح  ( 26 [ ) 244 . ] برطـضم ینعملا  لصالا و  یف  اذـکه  ( 25 [ ) 243 . ] برطـضم ینعملا  لصالا و  یف  اذـکه  ( 24

عـضاوم یف  اهدرـس  یتلا  ضارمالا  نم  ریثکل  ببـس  هناب  دـقتعن  امک ال  کلذـب . ۀـقالع  يا  نینـستلل  ناب  دـقتعن  نـالا ال  نحن  ( 27 [ ) 245]
ج) ۀخسن ( ( 30 [ ) 248 (. ] ج یف ( رکذت  مل  ۀملکلا  هذه  ( 29 [ ) 247 . ] ج ب ، خسنلا أ ، یف  ۀحضاو  ریغ  ( 28 [ ) 246 . ] باتکلا نم  ۀفلتخم 

صقان انه  یتح  ( 32 [ ) 250 . ] یف ه ءاج  ام  وه  هانرکذ و  ام  حیحـصلا  لـعل  ج و  ب ، یف ا ، برطـضم  ینعملا  ( 31 [ ) 249 . ] انه نم  ۀصقان 
ءابطالا لاز  ال  ( 35 [ ) 253 (. ] يذلا لصالا ( یف  ( 34 [ ) 252 . ] مویلا هلوقن  امم  بیرق  لیلعت  فیزنلا  بابسال  هلیلعت  ( 33 [ ) 251 (. ] ج یف (
یـصوی امک  ۀـهبجلا  یلع  جـلثلا  سایکا  ةدرابلا و  تاداـمکلا  عضو  فاـعرلاب و  باـصملا  لـفطلا  فنا  یف  لـئاتفلا  عضوب  نوحـصنی  مویلا 

عطتسا مل  ۀملک  ( 36 [ ) 254 . ] هیلع هقفاون  ام ال  وه  فاعرلاب و  باصملل  ةروطخلا  ۀـیاغ  یف  دـصفلا  ۀـماجحلا و  لامعتـسا  نا  ـالا  يدـلبلا .
(38 [ ) 256 . ] یف ه تءاج  اذکه  ج و  ب ، یف ا ، اهتءارق  عطتـسا  مل  ۀملک  ( 37 [ ) 255 . ] یف ه تءاج  اذکه  ج و  ب ، خـسنلا ا ، یف  اهتءارق 

ۀبـسنلاب ۀفلتخملا  تاجالعلا  ریثأت  فالتخا  ۀـلأسمل  قیقد  یملع  مهف  یلع  لدـت  ۀـیهدب و  اهنا  ۀـله  لوال و  نابت  تناک  نا  ۀـیکذ و  ۀـظحالم 
[259 (. ] ج ۀخسن ( یف  صقان  انه  نم  ( 40 [ ) 258 . ] انرکذ ام  حیحصلا  لعل  و  املک ) لصالاب ( ( 39 [ ) 257 . ] ضیرملا رمع  ضرملا و  ةدشل 
ج و ب ، یف ا ، اهتءارق  عطتسا  مل  ۀملک  ( 43 [ ) 261 . ] حضاو ریغ  ینعملا  ( 42 [ ) 260 . ] برطضم ینعملا  و  ج ) یف ( صقان  انه  یتح  ( 41 ) 

عطتسا مل  ۀملک  ( 45 [ ) 263 . ] قانخلا بورکم  نع  جتانلا  ضرملا  تاطالتخا  ضارعا و  هبـشی  اذه  لعل  ( 44 [ ) 262 . ] یف ه تءاج  اذکه 
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انه لصالاب  ( 48 [ ) 266 . ] هدـصقی نم  ملعن  لصالاب و ال  اذـکه  ( 47 [ ) 265 . ] يربـطلا نیر  نب  یلع  دـصقی  هلعل  ( 46 [ ) 264 . ] اهتءارق
) لصالا یف  ( 50 [ ) 268 . ] انرکذ ام  حیحـصلا  لعل  و  قلـسم ) لـصالاب ( ( 49 [ ) 267 . ] اهب ینعملا  ۀماقتـسا  مدعل  انفذح  ۀنـس ) یف  ۀـلمج (
. اهتءارق عطتسا  مل  ۀملک  ( 52 [ ) 270 . ] انرکذ ام  حیحصلا  لعل  و  ضرعی .) ال  لصالا ( یف  ( 51 [ ) 269 . ] انرکذ ام  حیحصلا  لعل  و  ةرارحلا .)

ریثأت فالتخا  لوح  ۀبئاص  ۀـظحالم  ( 55 [ ) 273 (. ] ج یف ( اـنه  یتح  صقاـن  ( 54 [ ) 272 (. ] ج ۀخـسن ( یف  انه  نم  صقاـن  ( 53 [ ) 271]
تاجالعلا فالتخا  لوح  ۀیکذ  يرخا  ۀظحالم  ( 56 [ ) 274 . ] ةرثکب هرارکت  هلامعتساب و  جالعلا  ریثأت  ۀلق  صخش و  یلا  صخش  نم  جالعلا 

رهاظلا رکـسلا و  ضرم  وا  یئاملا  لوبتلا  ضرمب  ۀباصالا  تامالع  نم  ۀمالع  دـیدشلا  شطعلا  ( 57 [ ) 275 . ] ضیرملا ۀـلاح  رمع و  بسحب 
[278 (. ] رشع ۀسمخ  لصالاب ( ( 59 [ ) 277 . ] اهنودب ینعملا  میقتسی  اهانفضا ال  نکس ) ۀملک ( ( 58 [ ) 276 . ] کلذب ملع  یلع  نکی  مل  هناب 

هذـه یف  ریوحتلا  ضعب  اـنیرجا  ( 63 [ ) 281 (. ] عضوملا لـصالاب ( ( 62 [ ) 280 (. ] اهیف لـصالاب ( ( 61 [ ) 279 . ] برطـضم ینعملا  ( 60 ) 
باجحلا ۀلاحتسا  ۀجیتن  دودلا  نا  هلوق  ( 65 [ ) 283 . ] انرکذ ام  حیحـصلا  لعل  و  اناززغ ) لصالا ( یف  ( 64 [ ) 282 . ] ینعملا میقتسیل  ۀلمجلا 

ۀثالثلا لصالاب ( ( 66 [ ) 284 . ] لوبقم حیحـص و  ۀـیناث  دـلوتی  جرخا ال  اذا  عطقنی و  امبر  ۀـلمج و  جرخی  اـمبر  هلوق  نا  ـالا  احیحـص . سیل 
[ ) 287 . ] مویلا یتح  لوبقم  نسح و  ءارجا  ( 68 [ ) 286 . ] رابکلا نع  فلتخی  لافطالا  جالع  نا  یلع  يرخا  ةراـشا  ( 67 [ ) 285 (. ] فانصا
یف ۀفاضملا  ۀیشاحلا  ءادتبا  انه  نم  ( 72 [ ) 290 (. ] ناقوحسم لصالاب ( ( 71 [ ) 289 . ] دیج لیلعت  ( 70 [ ) 288 (. ] ارصح لصالا ( یف  ( 69
یف يدلبلا  هبتک  ام  هبـشی  اهدعب و  ةدالولا و  دنع  لفطلاب  ۀیانعلا  ۀیفیک  یف  ثحبت  خسانلا و  لبق  نم  بلغالا  یلع  ۀـفاضم  یه  و  ج ) ۀخـسن (

لیلاوثلا ۀجلاعم  یف  ۀـقیرط  ( 75 [ ) 293 . ] برطـضم ینعملا  و  لصالا . یف  اذکه  ( 74 [ ) 292 . ] مـسقی ج ) یف ( ( 73 [ ) 291 . ] بابلا اذه 
دصقی هناب  هفـصو  نم  رهظی  ( 77 [ ) 295 (. ] ب ا () ۀخـسن ( نم  ۀصقان  ۀلمجلا  هذـه  ( 76 [ ) 294 . ] مویلا یتح  ۀلمعتـسم  تلاز  ۀـلوبقم و ال 

( رداشنلا اینومالا ( ةدامب  دلجلا  قارتحال  مویلا  ضرملا  اذه  ببس  يزعن  ( 78 [ ) 296 . ] تایرطفلا نع  ۀجتانلا  ۀیدلجلا  ضارمالا  عاونا  ضعب 
افراع ناک  يدلبلا  نا  هیلت  یتلا  باوبالا  بابلا و  اذـه  یف  دـجن  ( 79 [ ) 297 . ] تایرطفلا عاونا  ضعب  ةدـعاسمب  لوبلا  للحت  نع  جـتنت  یتلا 

یـضرم نیب  قرف  نم  لوا  ربتعی  يذلا  يزارلا  نع  کلذ  ذخا  دـق  ناک  اذا  امیف  ملعن  ادـحاو و ال  اضرم  تسیل  ۀـفلتخم و  ضارمالا  هذـه  ناب 
مدع نم  مغرلا  یلع  ( 80 [ ) 298 . ] يزارلا هبتک  ام  یلع  هعالطا  یلع  ریـشی  ام  دجن  مل  انناب  املع  کلذ  دـهتجا  هنا  ما  ۀبـصحلا  يردـجلا و 

اهدیلقت نیقباسلا و  ءاراب  دیقتلا  مدع  ةداملا و  یف  نکمت  سفنلا و  یف  ۀـقث  یلع  ۀـیملعلا  ۀـشقانملا  هذـه  لدـت  اهدـیری  یتلا  ةرکفلا  حوضو 
لوا يدلبلا  نوکی  کلذب  و  يرخا . ةرم  هب  باصی  ةرم ال  يردجلاب  باصملا  نا  یلع  ۀحـضاو  ةراشا  انه  دـجن  ( 81 [ ) 299 . ] یمعا ادیلقت 
هلعل ( 83 [ ) 301 . ] برطضم ینعملا  لصالا و  یف  اذکه  ( 82 [ ) 300 . ] کلذ رکذ  یف  دشر  نبا  قبـس  هنا  ۀیملعلا و  ۀقیقحلا  هذـه  رکذ  نم 
دجن ( Chikinepax [302] ( 84. بذاکلا يردجلا  وا  جاجدلا  يردج  وا  ءاملا  يردجب  مویلا  هیمـسن  ام  ءاقیمحلا  ضرم  هفـصوب  دصقی 

Tropical Disease [303] ( هیمـسن ام  وه  ةراحلا و  قطانملا  ضارما  نم  ضرملا  اذـه  نوک  ضارمالل و  یفارغجلا  عیزوتلل  ةراشا  انه 
) ۀخسن ۀیاهن  یف  بوتکم  ( 88 [ ) 305 . ] صقان یقابلا  و  ج ) ۀخـسن ( ۀیاهن  انه  ( 86 [ ) 304 (. ] ج یف ( ۀصقان  نوتـسلا ) بابلا  یتملک ( ( 85

القن ۀنس 1936 م  هینوی  لوا  قفاوملا  ۀنس 1355 ه  لوالا  عیبر  نینثالا 11  موی  حابـص  یف  باتکلا  اذه  خسن  نم  غارفلا  عقو  دق  یلی : ام  ب )
کلذ خسن  دق  و  ۀیرصملا . بتکلا  رادب  اهعون  نم  ةدیحولا  ۀخسنلا  یه  بط و  مقر 1803  ۀیرصملا  بتکلا  رادب  ۀظوفحم  ۀیطخ  ۀخسن  نع 
ینیعلا رصقلا  یفشتسمب  یشاب  میکح  ةدالولا و  ءاسنلا و  ضارما  یف  یئاصخالا  نبور  يور  روتکدلا  بانج  ةرـضح  بلط  یلع  ءانب  باتکلا 

یبن نم ال  یلع  هللا  یلص  ةروکذملا و  بتکلا  رادب  خاسنلا  یقدص  دومحم  هالوم  وفع  یجارلا  کلذ  خسن  و  ۀیرصملا . بطلا  ۀیلکب  ذاتسا  و 
راد دلج ، 1 مهتحـص ، ظفح  نایبصلا و  لافطألا و  یلابحلا و  ریبدت  دـمحم ، نب  دـمحا  يدـلب ، [ 306  ... ] ملـس هبحـص و  هلآ و  یلع  هدعب و 
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	الباب الثامن/ فی ان التدبیر الموافق لثبات النطفة فی الرحم و الاعانة علی الحبل ان یکون فی اوقات ثلاثة قبل الجماع و معه و بعده:
	الباب التاسع/ فی التقدم باعداد الرحم لقبول النطفة و تمام الحبل:
	الباب العاشر/ فی التدبیر المعین علی الحبل و ثبات النطفة فی الرحم عند الجماع و بعده:
	الباب الحادی عشر/ فی العلامات الدالة علی الحبل و المرأة الحامل:
	الباب الثانی عشر- فی کیفیة تکون الجنین و تصوره و ترکیبه و خلقته[82]:
	الباب الرابع عشر فی مزاج الاجنة
	الباب الخامس عشر/ فی ذکر ما قاله ابقراط فی کیفیة تکون الجنین و ترکیبه و تمام ولاده:
	الباب السادس عشر فی أن تکون الذکر یکون قبل الانثی و ان الذی یتکون فی الجانب الایمن من الرحم تتم خلقته قبل الذی یتکون فی الجانب الایسر منه:
	الباب السابع عشر- فی ذکر احوال الاجنة و اختلافها فی تکونها و تصورها و ولادها فی الایام و الشهور المختلفة من کلام ابقراط.
	الباب الثامن عشر فی ذکر احوال الاجنة[94] و اختلافها فی التکون و التصور و التغیر فی الایام و الشهود من کلام فولس[95].
	الباب التاسع عشر- فی ذکر الولادة و اختلافها فی الایام و الشهور من کلام جالینوس:
	الباب العشرون/ فی مدة زمان الحمل اوله و اخره و علل ذلک و اسبابه الموجبة له
	الباب الحادی و العشرون فی ذکر احوال الاجنة بعد تمام نصف السنة و کیف ذلک:
	الباب الثانی و العشرون فی علامات الحمل اذکر هو ام انثی:
	الباب الثالث و العشرون فیما یذکره النساء من انهن یلدن فی الشهر الحادی عشر اطفالا یتربون و هل هن صادقات أم لا و کیف ذلک:
	الباب الرابع و العشرون فی الاطفال المولودین فی الشهور المختلفة:
	الباب الخامس و العشرون- فی ذکر السبب الذی له یتم الجنین و یکمل فی مقدار نصف السنة الذی هو مائة و اثنتان و ثمانون یوما و نصف و ثمن بالتقریب:
	الباب السادس و العشرون/ فی ذکر السبب الذی له یتم الجنین و یکمل فی مقدار نصب السنة الذی هو مائة و اثنان و ثمانون یوما و نصف و ثمن بالتقریب:
	الباب السابع و العشرون- فی ذکر السبب الذی یکون للجنین الانقلاب فی تمام نصف السنة و هو اول الشهر السابع:
	الباب الثامن و العشرون- فی السبب الذی یعیش و یحیا من یولد فی الشهر السابع و التاسع و العاشر و لا یمکن (41) ان یعیش من یولد فی الثامن:
	الباب التاسع و العشرون- فی علامات الجنین و ضعفه و صحته و مرضه و هل هو من الاجنة الذین یسلمون و ان ولدوا فهم یتربون ام لا؟[115]:
	الباب الثلاثون/ فی العلامات الدالة علی نبات الجنین و تمام الحمل به او سقوطه من الرحم:
	الباب الحادی و الثلاثون فی العلامات الدالة علی الاسقاط فی بعض الاحوال لا بالضرورة:
	الباب الثانی و الثلاثون فی تدبیر الحامل الموافق لثبات الاجنة:
	الباب الثالث و الثلاثون/ فی النهی عن مجامعة الحامل و ذکر ما فیه من الضرر و الصلاح:
	الباب الرابع و الثلاثون فی استعمال الحامل الحمام:
	الباب الخامس و الثلاثون فی انه یجب ان تکون العنایة بالحامل فی الشهر الثامن اتم و الحفظ لها اشد:
	الباب السادس و الثلاثون[128] فی انه یجب ان تجتنب الحامل العطاس و ذکر ما یتوقی:
	الباب السابع و الثلاثون- فی ذکر الاعراض التی تعرض للحبالی فی ایام الحمل و ذکر التدبیر الموافق لهم عند حدوث ذلک.
	الباب الثامن و الثلاثون[135] فی تنقیة البدن من کثرة الفضول:
	الباب التاسع و الثلاثون- فی ضعف المعدة العارض للحبالی و مداواة ذلک:
	الباب الاربعون- فیما یعرض للحامل من بطلان شهوة الطعام الموافق و الامتناع منه و مداواته:
	الباب الحادی و الاربعون- فی ذکر ما یعرض للحبالی من الشهوات الردیئة الغریبة المختلفة:
	الباب الثانی و الاربعون- فیما یعرض للحبالی من الغثیان و تقلب النفس و مداواته:
	الباب الثالث و الاربعون/ فیما یعرض للحبالی من کثرة التبزق و مداواته:
	الباب الرابع و الاربعون- فیما یعرض للحامل من القیء و مداواته:
	الباب الخامس و الاربعون/ فیما یعرض للحبالی من الفواق و مداواته:
	الباب السادس و الاربعون- فی الخفقان العارض للحبالی و مداواته:
	الباب السابع و الاربعون- فی جریان الطمث العارض للحبالی و مداواته:
	الباب الثامن و الاربعون- فی التهیج و الانتفاخ و التورم الذی یعرض فی الحبالی و مداواته:
	الباب التاسع و الاربعون- فی الاعراض و العلامات الدالة علی قرب الولادة:
	الباب الخمسون- فی تسهیل الولادة و تدبیر النساء:
	الباب الحادی و الخمسون- فی اسباب عسر الولادة:
	الباب الثانی و الخمسون- فی علاج عسر الولادة:
	الباب الثالث و الخمسون فی احتباس المشیمة بعد الولادة:
	الباب الرابع و الخمسون فی الاشیاء التی تخرج المشیمة و الاجنة من کلام اریباسیوس:
	الباب الخامس و الخمسون فی تدبیر النفساء بعد الولادة و خروج المشیمة:
	الباب السادس و الخمسون- فی استرخاء الرحم و نتوء بعضه الی خارج و یعرف بزلق الرحم:
	الباب السابع و الخمسون- فی الاورام و التعقد و تجبن اللبن الذی یعرض بعقب الولادة للثدیین:
	الباب الثامن و الخمسون- فی علاج تشقق بطن المرأة و ثدییها و فخذیها العارض للحامل بعد الولادة:

	المقالة الثانیة فی تربیة الاطفال و الصبیان و تدبیرهم و حفظ صحتهم
	اشارة
	الباب الاول/- فی ان الغالب علی مزاج الاطفال و الصبیان بعد ولادهم الحرارة و الرطوبة و ان الرطوبة فیهم اقل منها و هم اجنة و الحرارة اکثر و قد کانت الرطوبة فی الاجنة اکثر من الحرارة (73):
	الباب الثانی- فی الاستدلال علی حال المولود ان کان صحیحا او سقیما:
	الباب الثالث- فی ان الاطفال [75] و هم حمل فی الرحم اقوی منهم بعد ولادهم و اصبر و اشد احتمالا لما یعرض لهم:
	الباب الرابع- فی انتقال الجنین من الرحم مضر به لذلک یجب ان تکون العنایة بتدبیره و حفظه اکثر و اوکد:
	الباب الخامس- فی تغییر حال الجنین عند ولادته و انتقاله عما جرت به عادته فی غذائه و ما یجب من تدبیره بحسبه:
	الباب السادس فی تغیر الجنین عند ولاده فی تنفسه عما جرت به عادته فی تدبیره بحسبه:
	الباب السابع- فی تغیر حال الجنین عند ولاده فی فضوله الخارجة و ما یجب ان یستعمل فی تدبیره:
	الباب الثامن- فی تغیر الجنین عند ولاده فی مداخله و مخارجه و ما یجب من تدبیره بحسبه:
	الباب التاسع- فی تغیر الجنین عند ولاده فیما یکتنفه و ما یجب تدبیره بحسبه:
	الباب العاشر فی ان اوفق الاغذیة للاطفال [78] و لامهاتهم و الومها و اشبهها بطبائع ابدانهم اللبن و احمد الالبان لهم لبن امهاتهم:
	الباب الحادی عشر فی العنایة باصلاح لبن الام لیکون للطفل غذاء موافقا:
	الباب الثانی عشر- فی اختیار المرضعات من الدایات:
	الباب الثالث عشر- فی صفة سن المرضع:
	الباب الرابع عشر- فی خلقة بدن المرضع:
	الباب الخامس عشر- فی صفة اخلاق المرضعة و عقلها:
	الباب السادس عشر- فی ذکر ما یجب ان تستعمله المرضع من اصناف الریاضة و الاعمال:
	الباب السابع عشر- فی ذکر ما یجب ان تستعمله المرضع من التحفظ فی طعامها و شرابها لئلا یصیب الطفل من ذلک ضرر و مکروه و ان قلة الطعام و کثرته ضاران بالطفل و الام معا[184]:
	الباب الثامن عشر- فی ذکر ما ینبغی ان تجتنبه المرضع من الطعام و الشراب:
	الباب التاسع عشر- فی منع المرضع من الجماع و وجه الضرر الحادث عنه و منع الرضاع من المرأة الحامل و ما یتخوف منه:
	الباب العشرون- فی انه ینبغی ان یکون للمرضع خادمة[189]تخدمها اکبر سنا منها تعاونها فی تربیة الصبی و فیما ینبغی ان یتعاهده الخادم من خدمة الصبی:
	الباب الحادی و العشرون- فی ذکر ما دلت علیه التجربة من الانتفاع بأن یکون المتولی لتدبیر الصبیان مع طول معاناته و مزاولته لها و جودة تجربته و خبرته جید الحس لطیف الذهن:
	الباب الثانی و العشرون- فی امتحان اللبن الجید و الردیء و علامات ذلک:
	الباب الثالث و العشرون- فی اصلاح لبن المرضع متی کان غلیظا:
	الباب الرابع و العشرون- فی اصلاح لبن المرضع متی کان رقیقا حادا:
	الباب الخامس و العشرون [85]- فی قلة اللبن و اصلاحه و فی تقلیله متی کان کثیرا:
	الباب السادس و العشرون- فی کراهة رائحة اللبن و حموضته وحدته:
	الباب السابع و العشرون- فی رداءة اللبن ای ضرب کان من الرداءة غلیظا کان او رقیقا حادا او حامظا او کریه الرائحة:
	الباب الثامن و العشرون- کیف یکون ابتداء رضاع الاطفال:
	الباب التاسع و العشرون- فی تقدیر ما یجب ان ترضعه الطفل من اللبن:
	الباب الثلاثون- فی اول ما یجب ان یستعمل فی الاطفال عند ولادهم من التدبیر:
	الباب الحادی و الثلاثون- فی تدبیر الاطفال بالمرخ و الدهن و الاستحمام فی الوقت الذی یجب ان یکون ذلک فیه و کیف ذلک:
	الباب الثانی و الثلاثون- فی امساک الدایة للطفل عند الحمیم و المرخ و کیف یجب ان یکون حمیمه و مرخه:
	الباب الثالث و الثلاثون- فی ذکر جمل من التدبیر ینبغی ان یستعمل فی الاطفال:
	الباب الرابع و الثلاثون- فی ذکر ما ینبغی ان تتوقاه المرضع و الدایة فی تربیة الاطفال و دفع الاذی عنهم:
	الباب الخامس و الثلاثون- فی ذکر الوقت الذی تنبت فیه اسنان الصبی و اسنان المولود:
	الباب السادس و الثلاثون- فی التلطیف لنبات الاسنان بسهولة لما یعرض له عن ذلک من الاوجاع و ذکر ما یجب ان یخاف عند ظهورها:
	الباب السابع و الثلاثون- فی ذکر ما ینبغی ان تسهل به طبائع الصبیان عند نبات اسنانهم و اضراسهم و ما ینبغی ان یتدبروا به:
	الباب الثامن و الثلاثون- فی الوقت الذی ینبغی ان یفطم فیه المولود من الرضاع و کیف ینبغی ان یکون تدبیره عند ذلک:
	الباب التاسع و الثلاثون- فی انه ینبغی ان یکون ما یطعم للصبیان من الاغذیة دون شبعهم:
	الباب الاربعون- فی تدبیر الصبیان عند قبولهم ما یؤمرون به من الضرب و التهدید:
	الباب الحادی و الاربعون- فی تدبیر الصبیان عند قبولهم التعلیم:
	الباب الثانی و الاربعون- فی منع الصبیان من الشراب و ذکر الضرر الداخل علیهم منه من کلام جالینوس:
	الباب الثالث و الاربعون- فی تدبیر الصبیان فی شربهم الماء البارد و ما یطلق لهم منه و فی ای الاوقات یکون ذلک من کلام جالینوس:
	الباب الرابع و الاربعون- فیما ذکره روفس فی امر مزاج الصبیان و شربهم الشراب:
	الباب الخامس و الاربعون- فی اصناف الریاضة و ایها الموافق لحفظ الصحة فی ابدان الاطفال و الصبیان و فی أی وقت یجب ان یستعمل کل واحد منها:
	الباب السابع و الاربعون- فی تدبیر الصبیان بحسب الاسبوع الثانی من سن الصبی و هو یومئذ انقضاء سبع سنین الی تمام اربع عشرة[212] سنة:
	الباب الثامن و الاربعون- فی تدبیر الصبیان بحسب الاسبوع الثالث من سن الصبی:

	المقالة الثالثة فی الامراض و الاوجاع الحادثة بالاطفال و الصبیان و مداواة کل واحد منها
	اشارة
	الباب الاول- فی تعدید ما ذکره ابقراط و روفس و فولس من الامراض الخاصة الحدوث بسن الصبیان و الاطفال:
	الباب الثانی- فی القروح التی تعرض فی رؤوس الصبیان و تعرف بالسعفة و علاج ذلک:
	الباب الثالث- فی القروح التی تعرض فی رؤوس الصبیان و یسمی العسلیة و الشهدیة و علاجهما:
	الباب الرابع- فی القروح التی تسمی التی تسمی التبنیة و علاجها:
	الباب الخامس فی الورم العارض لدماغ الطفل و مداواته:
	الباب السادس فی الداء الذی یعرض للصبیان و یقال له العطاس:
	الباب السابع فی السهر العارض للصبیان و مداواته:
	الباب الثامن- فی التقزع الذی یعرض للصبیان و الاطفال و مداواته:
	الباب التاسع فی التشنج و انواعه الکلیة و اسبابه الفاعلة له:
	الباب العاشر- فی ذکر ما قاله جالینوس. و قوله و ما حکاه فولس عن بالیس فی الکزاز:
	الباب الحادی عشر- فی السکتة العارضة للصبیان و مداواتها:
	الباب الثانی عشر- فی الصرع العارض للصبیان و یعرف بصرع المصروع[231]:
	الباب الثالث عشر فی علاج الصرع الحادث بالصبیان:
	الباب الرابع عشر فی الفاواینا و ما ذکره جالینوس فی نفعة من الصرع بخاصة اذا علق علی الصبیان:
	الباب الخامس عشر فی اثبات ما ذکره دیسقوریدس فی کتابه فی الحشائش:
	الباب السادس عشر فی اثبات ما وجدناه و استخرجناه من کتب جماعة من القدماء مما ینفع بخاصیة من الصرع:
	الباب السابع عشر فی التشنج الذی یکون عن الامتلاء و الرطوبة فی الصبیان و مداواته:
	الباب الثامن عشر- فی التشنج الحادث للاطفال او الصبیان عن یبس مفرط و حمیات حادة و علاج ذلک:
	الباب التاسع عشر- فی الرمد العارض لا عین الصبیان و مداواته:
	الباب العشرون فی البیاض العارض فی اعین الصبیان و مداواته:
	الباب الحادی و العشرون فی الحول الذی یعرض للصبیان و مداواته و الاحتراز من ذلک:
	الباب الثانی و العشرون فی الرطوبة العارضة فی اذان الصبیان و علاجها:
	الباب الثالث و العشرون فی الاورام العارضة فی اذان الصبیان و مداواتها:
	الباب الرابع و العشرون فی القروح العارضة فی اذان الصبیان و مداواتها:
	الباب الخامس و العشرون فی اللحم النابت فی اذان الصبیان و مداواته:
	الباب السادس و العشرون فی الدود الکائن فی الاذن و مداواته:
	الباب السابع و العشرون فیما یعرض للاطفال من سیلان[248] الریق و کثرة المخاط و جفاف ما یجف من ذلک فی انافهم و مداواته:
	الباب الثامن و العشرون فی الرعاف الحادث بالصبیان و علاجه:
	الباب التاسع و العشرون فی الزکام العارض للاطفال و علاجه:
	الباب الثلاثون فی القلاع العارض للصبیان و علاجه:
	الباب الحادی و الثلاثون- فی مضیض اللثة العارض للصبیان و علاج ذلک ان ابقراط ذکر مضیض اللثة فی الامراض التی تعرض للاطفال عند قربهم نبات الاسنان:
	الباب الثانی و الثلاثون- فی الاوجاع التی تعرض للطفل عند نبات الاسنان و علاج ذلک:
	الباب الثالث و الثلاثون فی اورام الحلق العارضة للصبیان:
	الباب الرابع و الثلاثون- فی علاج الاورام العارضة فی حلق الصبیان المسماة ذبحة و خوانیق:
	الباب الخامس و الثلاثون فی دخول خرزة القفا من کلام جالینوس:
	الباب السادس و الثلاثون- فی اخراج العظم و غیره مما ینشب فی حلق الصبی اذا بلعه:
	الباب السابع و الثلاثون- فی ذکر السعال العارض للصبیان:
	الباب الثامن و الثلاثون فی الربو و سوء التنفس العارض للصبیان و علاجه:
	الباب التاسع و الثلاثون فی القیء العارض للصبیان و مداواته:
	الباب الاربعون فی العطش[275] العارض للصبیان و مداواته:
	الباب الحادی و الاربعون فی عسر البول العارض للصبیان و الاطفال و علاج ذلک:
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