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تصحیح ي تحقیق رسالۀ تحریر الذالئل فی تقریر المسائل اثر
اثیرالذیه ابهری
مهدی عظیمی

1

(تاسٔخ دسٔافت ممالٍ -1392/08/01 :تاسٔخ پزٔشؽ وُأی)1393/02/17 :

چکیذه

احٕشالذٔه ابُشی سا سػالٍای اػت کٍ دس وؼخٍؿىاػیَا با وام «حماویعـشِ مؼئلةّ فئی
الکالم» ٔا «المؼائل» ؿىاػاوذٌ ؿذٌ اػت ،يلی بشپأۀ ٔافتئۀ مئا وئام اكئةی ن «تحشٔئش
الئئذلئل فئئی تمشٔئئش المؼئئائل» اػئئت أئئه سػئئالٍ ،کئئٍ یًٔئئا تىُئئا وًؿئئتۀ کالم ئیِ
تاکىًنئؿىاختٍؿذۀ ايػت ،دسبشداسوذۀ َزذٌ مؼلةۀ کالمی اػت کٍ بٕؾيکم با بٕؼت
مؼلةٍای کٍ غضالی دس تُافتالفالػفّ پٕؾ میکـذ َمخًاوی داسوذ ابُشی دس بٕؾتئشِ
أه مؼلةٍَا اص مکتب اؿعشی دس بشابش فٕةؼئًفان ي معتضلٕئان دفئای مئیکىئذ دس أئه
وًؿتاس« ،تحشٔش الذلئل» سا بش اػاع یئًاَی ابئه تٕمٕئٍ ،ػئ ن ؤًؼئىذیی ابُئشی ،ي
اوذٔـٍَای فةؼفی اي ،اكالتػىزی کشدٌ؛ ي بشپأۀ وؼخٍَای خطّی ساغبپاؿئا ،1461
مزةغ ؿًسا  ،1830ي ٔت الةٍّ مشعـی  ،35/59کٍ یًٔا َش ػٍ دس لشن ٔاصدَم َزشی
کتابت ؿذٌاوذ ،بٍ ؿًٕۀ بٕىابٕه تلحٕح کشدٌأم

کلیذياژه ها :احٕشالذٔه ابُشی ،تحشٔش الذلئل فی تمشٔش المؼائل ،حماویعـشِ مؼئلةّ فئی
الکالم ،کالم اؿعشی ،المؼائل

 1اػتادٔاس یشيٌ فةؼفٍ اػالمی داوـگاٌ تُشان Email: mahdiazimi@ut.ac.ir
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 .1درآمذ
بشپأۀ پظيَؾ رذایاوٍ ي کمابٕؾ یؼتشدٌ ای کٍ ما اوذس صٔؼت وگاؿت ي کتئا ؿئىاختِ
احٕشالذٔه مفوّل به عمش ابُشی ،متکةّم ،فٕةؼًف ،مىطك دان ،سٔاهیدان ،ي ػتاسٌ ؿئىاع
پش ياصۀ أشاوی ،اوزام دادٌ أم 1،يی دس حذيد دَۀ  2590دس ابُش صادٌ ؿذٌ اػت ئ ؿئُشی
کًچن دس مٕاوۀ لضئه ي صوزان ابُشی ،بٍ احتمال ،مًصؽ َای غئاصٔه خئًد سا دس أئه
ؿُش دٔذٌ اػت ػپغ دس حذيد دَۀ  600بشای تکمٕئل تحلئٕالت خئًد ،بئٍ ئئظٌ دس
مىطك ي فةؼفٍ ،بٍ ػمشلىذ ي دٔگش کاوًن َای عةمی خشاػان کًچٕذٌ اػت دس أه ديسٌ
با سکه الذٔه عمٕذی (د  3حذيد  )610ي صٔه الذٔه کـّی (ؿُن  4وٕمئٍ وخؼئت لئشن )7
دٔذاس داؿتٍ ي احتمالً اص دسع لطب الئذٔه ملئشی (د  )618بُئشٌ بئشدٌ اػئت پئغ اص
ػئٕشا ؿئئذن اص چـئئمٍَئئای داوئئؾ خشاػئئان ،بئئٍ َىئ فشایٕئشی کُٕئئانؿىاػ ئی،
اختشؿىاػیَ ،ىذػٍ ،ي سٔاهّٕات وضد کمال الذٔه به ًٔوغ (د  ،)639ساَی مًكل ؿئذٌ
اػت تمشٔ اً اص پٕؾ اص  625تا  646دس مًكل بٍ مًصؽ ي مئًصاوؾ ػئشیشم بئًدٌ ي دس
أه باصٌ ػفشَای کًتاٌ ي بةىذی َم بٍ ؿُشَای پٕشامًن مًكل داؿتٍ اػت ئ بئٍ اسبٕئل
وضد ابه خةّکان (د  )681ؿایشد اي دس عةم خالف ،ي بٍ الزضٔشٌ وضد محٕیالذٔه رضسی (د
 )651پـتٕ ان مالی اي بٍ وظش میسػذ ،دس َمٕه ديسٌ بًدٌ اػت کٍ وزم الئذٔه کئات ی
(د  )675ؿایشدی ابُشی سا میکشدٌ اػت يی ػپغ دس حذيد  646بٍ أشان باصیـتٍ ي
پٕؾ اص  674دس ؿ ؼتش ٔا ؿًؿتش دسیزؿتٍ اػت احٕشالئذٔه اص وظئش فمُئی بئٍ احتمئال
ؿافعیمزَب 5،ي اص وظش کالمی (بشپأۀ َمئٕه سػئالۀ پئٕؾ سي) بئٍٔمئٕه ٔئن اؿئعشی
مٕاوٍسي بًدٌ اػت
حاس ابُشی وخشی سيان ي سػا داسوذ ي اص َمٕهسي مخاط ان یؼتشدٌای سا بٍ خًد رز
کشدٌاوذ ي حتّی ؿماسی اص نَا ػالَا دسعوامۀ مًصؿی بًدٌ ي ؿشحَئا ي تعةٕمئٍَئای
 .1اٗي پژٍّص دس هقالِ إ با عٌوَاى «ه٘وشاث اث٘وشٕ :ح٘وات ٍ کاسًاهؤ اث٘شالوذٗي ابْوشٕ» دس هجلوِ
علوٖوپژٍّطٖ تاسٗخ فلسوهِ (ضوواسُ  ،11صهسوااى  ،1991غوع  )181-111چوا ضوذُ اسو .
پژٍّصّإ دٗگش آگاّّٖإ اًذک ٍ ًاّوگًَٖ اص صًذگٖ ٍ ًَضاِّإ اٍ بِ دس دادُاًذ [ًک،19 :
غع191-185؛.]18;19, pp. 196-97; 17, pp. 216-217; 20, pp.7-8
ّ .1ؤ تاسٗخّا ّجشٕ قوشٕاًذ هگش خالف آى ق٘ذ ضَد.
 .9کَتًَِض «دسگزض ».
 .4کَتًَِض «ضکَفاٖٗ» اس .
 .1ابْشٕ دس بخص پاٗاًِٖ هٌطق هٌاْٖ األفکاس پاسُ إ اص اساذالل ّإ فقْٖو اغوَلٖ سا تحل٘ول هٌطقوٖ
هٖکٌذ کِ ضاٗذ بشپاٗٔ آىّا باَاى بِ داٍسٕ قطعٖ دسباسٓ هزّب فقْٖ اٍ دس ٗاف ٍ ،لٖ اٗي کواس
اص دس ًَٗسٌذُ ،کِ تخػّػٖ دس اٗي صهٌِّ٘ا ًذاسد ،بشآهذًٖ ً٘س .

تلحٕح ي تحمٕك سػالۀ تحشٔش الذلئل فی تمشٔش المؼائل احش احٕشالذٔه ابُشی

105

"Introduction to and Edition of al-Abhar's "Tahrir al-dala'il fi taqrir al-Masa'il

فشاياوی بش نَا وًؿتٍ ؿذٌاوذ ٔکی اص وًؿتٍَای مُم اي کٍ تا کىًن تلئحٕح ي مىتـئش
وـذٌ اػت سػالٍای اػت کالمی بٍ وام تحشٔش الذلئل فی تمشٔش المؼائل ما دس أه ممالٍ
بش نأم تا بٍ پظيَؾ ي ئشأؾ (تحمٕك ي تلحٕح) أه دػتوًؿت یشانبُا بپشداصٔم
 .2وام رساله

دس وؼخٍؿىاػی َا اص سػالۀ ٔادؿذٌ با وام «سػالّ مـتمةّ عةی حمئاویعـئشِ مؼئللّ فئی
الکالم» ،ي یاٌ با عىًان کًتاٌ «المؼائل» ٔاد میؿًد امّا َٕچ ٔن اص أه دي ،وئام ساػئتٕه
سػالٍ وٕؼت؛ بةکٍ ايّلی سا واػئخان دس كئذس سػئالٍ بشوگاؿئتٍاوئذ ي ديمئی سا پئاسٌای اص
فُشػت ؤًؼئان معاكئش بشپأئۀ ياپؼئٕه ػئطش سػئالٍ ( نرئا کئٍ مئذٌ اػئت« :تمّئت
المؼائل ») عىًان پىذاؿتٍ اوذ عىًان لابلاعتمادتش أه سػالٍ ،بشپأئۀ ٔافتئۀ مئا« ،تحشٔئش
الذلئل فی تمشٔش المؼائل» اػت ابه تٕمٍّٕ (د  )728دس دسء تعئاسم العمئل ي الىمئل [،2
د ،6ف ]185اص ٔن کتا ابُشی ٔاد میکىذ کٍ ،بٍ یفتۀ اي ،بٍ أه وام معشيف اػئت؛ ي
بی دسو مطة ی سا اص أه کتا مئی يسد کئٍ ياطٌ بئٍ ياطٌ دس مؼئلةۀ َفئذَم اص سػئالۀ
مًػًم بٍ «حماویعـشِ مؼللّ فی الکالم» مذٌ اػت بىابشأه وام أه سػالٍ ،دػت کم وضد
اَالی داوؾ دس ايأل لشن َـتم« ،تحشٔش الذلئل فی تمشٔش المؼائل» بًدٌ اػت
 .3درينمایۀ رساله

اَمّّٕت أه سػالٍ دس ن اػت کٍ اص لشاس معةًم ،تىُا وًؿتۀ کالمیِ ابُئشی اػئت کئٍ تئا
کىًن ؿىاختٍ ؿذٌ اػت أه سػالٍ بٍسيؿىی معةًم میداسد کٍ ابُشی پٕشيِ کالم اؿعشی
بًدٌ اػت يی دس أه سػالٍ چىذٔه باس ؿئکاسا اص ابًالحؼئه اؿئعشی وئام مئیبئشد ي اص
دٔذیاٌ اي دس بشابش فٕةؼًفان اػالمی ي معتضلٕان پـتٕ اوی میکىذ َمچىئٕه دس مؼئلةۀ
تزشّد وفغ اص غضّالی با عىًان «امام ،حزّّ الػالم» ٔاد میکىذ ي پغاص یضاسؽ دٔئذیاٌ اي،
بشای ن بشَان می يسد
ابُشی دس أه سػالٍ بٍ بشسػئی  18مؼئلةۀ کالمئی مئیپئشداصد کئٍ ،بشپأئۀ ع ئاستِ
وًؿتٍؿذٌ دس كذس وؼخٍَای خطّی« ،مٕان حکٕمان ي متکةّمان ي كاح ان مةل ي ادٔئان
دسباسۀ نَا اختالف دسافتادٌ اػت» با أه حال ،تىُئا مؼئلةٍای کئٍ بٕئانیئش اختالفئی
مٕان اَدٔاوی اػت َزذَمٕه مؼلةٍ اػت« :اوذس اػتًاسداؿتِ پٕام شیِ پٕام شمئان محمّئذ
(ف)»؛ کٍ ابُشی دس ن میخًاَذ ًُٔدٔان ي مؼٕحٕان سا مةضم بٍ پزٔشؽ و ئًّت پٕئام ش
اػالم کىذ مؼلةٍَای دٔگش ،امّا ،بٕانیش اختالفَأی دسيندٔىیاوذ ،اوذس مٕان اؿئعشٔان،
معتضلٕان ،ي فٕةؼًفان مؼةمان أه مؼلةٍَا ع استاوذ اص:
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 .1جْاى بٖآغاص ً٘س ؛

 .11جَّش فشد (اتن)؛

ٍ .1جَد ع٘ي هاّّ٘ اس ؛

 .11ابطال هادُّ ٍ غَست؛

 .9هعذٍم ضئ ً٘س ؛

 .19خأل؛

 .4اثبات ٍجَد خذا؛

 .14جبش (دس ؾويِ آى :حسي ٍ قبح ضشعٖ)؛

ٍ .1جَد خذا ع٘ي حق٘ق اٍس ؛

 .11باصگط هعذٍم؛

ٗ .5گاًگٖ خذا؛

ً .15هس؛

ً .17قذ سٍش هاکلّواىِ پ٘ط٘ي دس اثبات
 .7خذا فاعل هخااس اس ؛
 .8غهات خذا (داًساي ،تَاًساي ،خَاساي ،حذٍث جْاىٍ ،جَد خذاٗ ،گاًگٖ اٍ،
غهات اٍ ٍ ،اهکاى دٗذى اٍ؛
صًذُ بَدى ،ضٌ٘ذى ،دٗذى ،سخيگهاي)؛
(ظ)
 .18اثبات پ٘اهبشِٕ حؿشت هحوّذ (دس
 .9غهات خذا حادث ً٘ساٌذ؛
ؾوي آى :فلسهٔ ًبَت).
 .11هٖتَاى خذا سا دٗذ؛
ممأؼۀ أه َزذٌ مؼلةٍ با بٕؼت مؼئلةٍای کئٍ غضّالئی دس تُافئت الفالػئفّ پئٕؾ
میکـذ تماسوی سا مٕان نَا ؿکاس میػاصد؛ ایشچٍ أه تمئاسن تئامّ وٕؼئت ن بٕؼئت
مؼلةٍ بذٔه لشاسوذ:
ً .11اتَاًٖ آًاى دس اثبات علن خذا بِ غ٘ش؛
 .1ابطال بٖآغاصٕ جْاى؛
ً .11اتَاًٖ آًاى دس اثبات علن خذا بِ خَد؛
 .1ابطال بٖاًجاهٖ جْاى؛
 .19ابطال دٗذگاُ آًاى دس ًهٖ علن خذا بِ
 .9هجاصگَٖٗ ف٘لسَفاى دس اسٌاد غاًعّ٘
جضئّ٘ات؛
بِ خذا؛
ً .14اتَاًٖ آًاى دس اثبات ًهَس فلکٖ؛
ً .4اتَاًٖ آًاى دس اثبات ٍجَد غاًع؛
 .11ابطال سإٔ آًاى دسباسٓ غشؼ حشک
ً .1اتَاًٖ آًاى دس اثبات ٗگاًگٖ خذا؛
افالک؛
 .5ابطال دٗذگاُّإ آًاى دس ًهٖ غهات؛
ً .7اتَاًٖ آًاى دس ًهٖ جٌس ٍ فػل اص  .15ابطال دالٗل آًاى بش علن ًهَس افالک
بِ جضئّ٘ات؛
خذا؛
ً .17هٖ علّّ٘ ؛
 .8ابطال دالٗل آًاى بش بساط ٍ هاّ ّ٘
ً .18اتَاًٖ آًاى دس اثبات تجشّد ًهس؛
ًذاضاي خذا؛
ً .19اتَاًٖ آًاى دس اثبات جاٍداًگٖ ًهس؛
ً .9اتَاًٖ آًاى دس ًهٖ جسواً٘ اص خذا؛
ً .11اتَاًٖ آًاى دس اثبات غاًع داضاي  .11ابطال دٗذگاُ آًاى دس ًهٖ هعاد
جسواًٖ؛
جْاى؛
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بشسػی أه َمخًاویَا ي واَمخًاویَا میتًاوذ وـان دَذ کٍ ابُشی چٍ اوذاصٌ پٕئشيِ
پٕـٕىٕان خًد ،اصرمةٍ غضّالی ،بًدٌ ي چٍ مٕضان اػتمالل فکشی داؿتٍ اػت بشای ومًوٍ،
ٔکی اص واَمخًاویَای تُافت ي «تحشٔش» مؼلةۀ وفی عةّّٕت اػت ٔا أه بذان معىا وٕؼت
کٍ ابُشی اص كذفٍ بايسی اؿعشی کىاسٌ یشفتٍ ٔا تعئذٔةی دس ن سيا داؿئتٍ اػئتا پاػئخ
َشچٍ باؿذ ،وتٕزٍ سيؿهؿذن ٔکی اص ػًٍَٔای اوذٔـۀ ابُشی اػت ػئکًت ابُئشی دس
بشابش دي مؼلةۀ بىٕادٔه «اتم» ي «خأل» وٕض وـانیئش يایشأئی اي اص م ئاوی کئالم اؿئعشی ي
َمگشأی اي با فٕةؼًفان اػت َمچىٕه ومذ يی بئش سيؽ متکةّمئان پٕـئٕه ؤًئذبخؾ
وً يسیَای کالمی ايػت ي أه چـمداؿت سا دس خًاوىذٌ پذٔذ می يسد کئٍ بؼئا يی دس
أه مًاهع پٕؾسفتَأی سا دس داوؾ کئالم پذٔئذ يسدٌ باؿئذ بئٍ َئش سيی ،أئهَئا ي
ماوىذَای أهَا پشػمانَأی باص (َ )open problemsؼتىذ کٍ ما بشسػی نَئا سا بئٍ
پظيَؾَای ػپؼٕه میػپاسٔم کٍ ئ بادا!ئ بٍ دػت وگاسوذۀ أئه ػئطًس ٔئا دٔگئشان بئٍ
اوزام سػىذ
 .4وسخهشىاسی
سػالۀ «تحشٔش» بشپأۀ ػٍ وؼخۀ صٔش تلحٕح ؿذٌ اػت
 )1ر :وؼخۀ خطّی کتابخاوۀ ساغب پاؿا بٍ ؿماسۀ  ،1461کئٍ مزمًعئۀ  81سػئالٍ اص

فٕةؼًفاوی چًن فاسابی ،ابهػئٕىا ،خًارئٍ ولئٕش ،ابئهکمًوئٍ ،ابُئشی ،ي دٔگئشان اػئت
«تحشٔش» َفتاديَفتمٕه سػالۀ أه مزمًعٍ اػت کٍ با عىًان «حماویعـشِ » دس كفحات
364الف تا 380الف رای داسد خطّ سػالٍ وؼتعةٕك خً اػت با عىئًانَئای ؿئىگشف
بشیٍ َای  4-2دسبشداسوذۀ فُشػئت أئه مزمًعئٍ اػئت دس پأئان فُشػئت (ف ،) 4
ٔادداؿت تمةٕکی َؼت بٍ خطّ ؿکؼتۀ وؼتعةٕك ئ نیًوٍ کٍ مئا تًاوؼئتٕم بخئًاوٕم ئ
بذٔه لشاس:
ًَ سػائل متفشلٍ کٍ اص ؿٕخ محمذتمی وًادۀ ؿٕخ عةٕىمی کمشٌ ای خشٔذٌ ؿذ
ي اص مةکٕت خًد اخشاد ي بزُئت عالٕحوئشت دػئتًسی مٕئشصا محمئذ طئاَش
حفظٍ هللا اسػال یشدٔذ

أه ٗادداض با هْشٕ هٌقَش بِ آٗٔ ضشٗهٔ «تلک حجّاٌا آتٌ٘اّا ابشاّ٘ن علٖ قَهِ»
(اًعام )89 ،هوَْس ضذُ اس  .هاي هْش تعشٗؽ داسد بِ اٗي کِ خشٗوذاسْ ضخػوٖ بوِ ًوام
ابشاّ٘ن بَدُ اس ؛ ٍ اص هاي تول٘ک داًساِ هٖضَد کِ آى سا پ٘ص کوصِ ٍصٗوشٕ بوِ ًوام
ه٘شصا هحوّذ طاّش کشدُ اس  .آٗا اٗي ه٘شصا هحوّذ طاّش ّواى عواد الذٍلِ ه٘وشصا هحوّوذ
طاّش ٍح٘ذ قضٌٍٖٗ (د1111 .؟)ٍ ،قاٗع ًگاس دسباس ضاُ عباس دٍم (حک،)1177 -1111 :
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ًَٗسٌذٓ تاسٗخ جْاى آسإ عبّاسٍٖ ٍ ،صٗش اعظن ضواُ سول٘واى (حوکٍ )1111 -1177 :
ضاُ سلطاى حس٘ي (حکً٘ )1191 -1111 :س ؟ 1ن چٍ یماوٍ صنٕ ها سا تأٗ٘ذ هٖکٌذ
رکش ًام ض٘خ علٌ٘قٖ کووشُ إً٘ ،وإ فشٍضوٌذٓ ًسوخِ اسو  .ربو٘ح اللّوِ غوها [ ،8ج،1
بخص ،1ظ ٍٕ ]515سا دس ضواس هعوّاسشاٗاى عْذ غوهَٕ ٗواد هوٖکٌوذ کوِ دس 1111
دسگزضاِ اس  .گشچِ اعاوادالسلطٌِ [ ،4ج ،1ظّ ٍ ]911وذاٗ [ ،15ظ ]117تواسٗخ
دسگزض اٍ سا  1119ثب کشدُ اًذ ،بِ ّش سٍٕ ،اٍ هعاغش ضاُ عبّاس اٍّل بَدُ ٍ طب٘عوٖ
اس کِ ًَادُاش هعاغش ضاُ سل٘واى ٍ ،دس ًا٘جِّ ،نعػش ٍصٗوش اعظون اٍ ه٘وشصا هحووذ
طاّش ٍح٘ذ بَدُ باضذ .اگش اٗي گواًِ صًٖ دسس باضذ ،آٗا آى ابشاّ٘ن ًواهٖ کوِ ًسوخِ سا
خشٗذُ فشصًذ ّو٘ي ه٘شصا هحوذ طواّش ً٘سو ؟ پاسوخ اٗوي پشسوص سا ضواٗذ باوَاى دس
ٍقف ًاهِإ کِ دس سطشّإ آٌٗذُ دسباسُاش سخي خَاّ٘ن گهو پ٘وذا کوشد .دس غوهحٔ
5الف ٗادداض دٗگشٕ ّس بِ خطّ ًساعل٘ق کِ ،تا آى جا کِ ها تَاًسا٘ن بخَاً٘ن ،اٗوي
گًَِ اس :
اػتلح ٍ الفمٕش الؼٕذ لطف الةٍّ ابًالـشف به ابشَٕم حاػم به حؼئٕه بئه
ع ذالشحمه به حؼه بالی به ع ذالحی الممتًل الـُٕذ به مةن احمئذ [بئها]
ػٕفالذٔه اٖمذی ،سحمُم الةٍّ تعالی يغفشَم ارمعٕه بحشمّ [ال]و ئیّ المئٕه،
فی ػىّ  1139لمحمذ حاػم ای وخل امل ابًالـشف لطف الةّئٍ/تئاسٔخ يلدت
خًسؿٕذ يرًد  1139فی ؿُش رمادی الخش ،الًٕم الشابعٔ ،ئًم الحىئٕه ،يلئت
الظُش

صٔش َمٕه وًؿتٍ دػتخطّ دٔگشی َؼت بٍ خطّ وؼئتعةٕك خًاوئا ي بئذين تًلٕئع ي
تاسٔخ ،کٍ مییًٔذ:
أه مزمًعۀ رًاَش یشان لٕمت ي عمئذ فشأئذ عئشائٕغ حکمئت اص ؿئُش ت شٔئض
دٖئض بذػت ٔغمایشان مذ دس صمان حوئشت ػئةطان احمئذ خئان ،خةئذ الةّئٍ
خالفتٍ ،کٍ فتح أشان کشد ي بٕخ سيافن اص ن صمٕه واصوٕه بٕئشين يسد ي لطئع
دابش المًم الزٔه ظةمًا

اٗي «سلطاى احوذ خواى» ک٘سو ؟ ضطوي ،11[ 1ظ ]159باٗوذ اٍ سا سولطاى احووذ
جالٗش (حُک )819-784 9:پٌذاضاِ باضذ کوِ دس  819تبشٗوض سا فواح کوشدُ اسو [ ،5ج،9
ظ .]159گَٗا ٍٕ بشپاٗٔ ّو٘ي پٌذاس ،تاسٗخ کااب ًسخِ سا قشى ّطان ضوشدُ اسو  .اهّوا
اٗي سلطاى احوذ خاى ،پادضاُ عثواًٖ اس (حک )1115-1111 :کوِ دس سوال ٗ 1115وا
 .1بشإ صٗس ًگاض اًٍ ،کٍ :ح٘ذ قضٌٍٖٗ ،پ٘طگهااس ،ظ 91بِ بعذ.
2. Şeşen

 .9کَتًَِض «حکوشاًٖ».
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ٗ ،1117عٌٖ دس عْذ ضاُ عباس اٍل ،لطگشٕ سا بِ سشکشدگٖ غذس اعظن خوَد هوشاد پاضوا
بِ اٗشاى گس٘ل داض ٍ آًاى ،اگشچِ تبشٗض سا گطَدًذ ،بِ صٍدٕ ضکسو خَسدًوذ ٍ ٍاپوس
گشٗخاٌذ [ ،9ج ،1ظ .]754آىچِ داٍسٕ ها سا تأٗ٘ذ هٖکٌذ سِ چ٘ض اس :
 1ػةطان احمذ رالٔش سا «خان» ومییفتٍاوذ يلی ؿئاٌ عخمئاویِ ٔادؿئذٌ سا دلٕمئاً
«ػةطان احمذ خان» میخًاوذٌاوذ
 2أه ػةطان احمذ خان ،بشپأۀ مته ٔادداؿتِ ٔادؿذٌ ،با «سيافئن» دسیٕئش بئًدٌ
اػت کٍ تع ٕشی دؿمهخًٔاوٍ اص «ؿٕعٕان» اػت ي میداوٕم کئٍ پادؿئاَی دس
أشان تىُا اص عُذ كفًی بٍ أه ػً سػماً ؿٕعی بًدٌ اػت
 3تاسٔخ فتح کًتاٌ مذت ت شٔض بٍ دػت كذس اعظمِ ػةطان احمئذ خئان ٔ 1016ئا
 1017بًدٌ اػت کٍ با تئاسٔخ ٔادداؿئت دٔگئشی کئٍ دس َمئٕه كئفحٍ دٔئذٌ
میؿًد ( )1139ي وٕض با ديسۀ صوذیی مٕضسا محمئذ طئاَش يحٕئذ َماَىئ تئش
اػت بىابشأه تاسٔخ کتابت أه وؼخٍ پٕؾاص  1017بًدٌ اػت
ي امّا يلفوامٍای کٍ رکشؽ یزؿت دس كفحۀ  6وًؿتٍ ؿذٌ اػئت ،بئٍ خئطّ وؼئخ
بؼٕاس خً  ،ي بذٔه لشاس:
ًَ الةٍّ يل ػًاٌ بؼم الةٍّ الشحمه الشحٕم بعذ حمذ الةٍّ المًفّك المىّان ياللئةًِ
عةی و ّٕىا ي لٍ ؿمًع فةن الُذأّ ياإلحؼان ،فإنّ أحًد الع اد بشبٍّ ال ئاَش ابئه
ظُٕشالذٔه مٕشصا محمّذ ابشَٕم [ابئها] مٕئشصا محمّئذ طئاَش ،يصٔئش کئلّ يلٔئت
رسبأزان ،لذ يلف َزا الکتا مع رمةّ مه کت ٍ لمشهاِ الةٍّ تعالی عةئی أيلد
رکًسٌ ،أػّغ الةٍّ بىٕاوُم بمشيس األّٔام إلی ػاعّ المٕام ،حتّئی ل ٔ ئای يل ٔئشَه
يلٔغلئئب يل ُٔئئا يلٔؼئئتلرش بحٕئج ٔخئئشد مئئه تلئشّفُم يرعئئل التًلٕئّ
ألسؿذَم يأعةمُم فمه بذّلٍ بعذ ما ػمعٍ فعةٍٕ لعىئّ الةّئٍ يالمالئکئّ يالىئاع
أرمعٕه

اص أه يلف وامٍ داوؼتٍ می ؿًد کٍ يالف ؿخلی بًدٌ اػت بٍ وام باَش فشصوئذ مٕئشصا
محمذ ابشإَم ي وًادۀ مٕشصا محمذ طاَش دسباسۀ مٕشصا محمذ طئاَش پئٕؾتئش یماوئٍصوئی
کشدٔم اکىًن یًٕٔم :ن ابشإَموامی کٍ رکشؽ یزؿت (خشٔئذاس وؼئخٍ اص وئًادۀ ؿئٕخ
عةٕىمی کمشٌای بشای مٕشصا محمذ طاَش) یًٔا َمٕه مٕشصا محمّذ ابشإَم بئًدٌ اػئت ئئ
پؼش مٕشصا محمذ طاَش ي پذس باَش ي یًٔا أه وؼخٍ اص وٕا بئٍ وئًادٌ سػئٕذٌ ي اي وٕئض بئش
فشصوذان خًٔؾ يلف کشدٌ اػت
 )2م :عکغ وؼخۀ خطّٓ کتابخاوۀ مزةئغ ؿئًساْ اػئالمٓ بئٍ ؿئماسۀ  ،1830کئٍ

مزمًعٍ ای اص سػالٍ َای کًتاٌ ي اغةب دس لالب وکتٍَا (فًائذ) ،ي پشػئؾَئا ي پاػئخ َئا
(أػلةّ ي أرًبّ) اػت أئه وؼئخٍ دس ػئال  َ 1058ق بئٍدػئت محمّئذ مٕشحؼئٕه
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اػتش بادْ وًؿتٍ ؿذٌ اػت خطّ بٕـتش كئفحٍَئا وؼئتعةٕك اػئت ئ بئا مشکّئب لشمئض
لؼمتَاْ پأاوٓ أه وؼخٍ تاصٌتش اص بمٍّٕ اػت ي بٍ خطّ ؿکؼتۀ وؼئتعةٕكِ خئً ي بئا
مشکّ ٓ کمسو تش کتابت ؿذٌ اػت أه مزمًعٍ دس لطع سُلعٓ مؼتطٕل ،دس ابعاد 18/5
×  10/5ػاوتیمتش ،با رةذ تٕمارٓ لشمض ،ي دس  213كفحۀ  23ػطشْ (بٍ رئض كئفحات
1ئ )10تىظٕم ؿذٌ اػت [لغ ،5 :ف« ]27تحشٔش» دس كئفحات  93تئا  126أئه دفتئش
رای یشفتٍ اػت بشخٓ دٔگش اص سػالٍَاْ مُمّ أه مزمًعٍ بذٔه لشاسوذ« :أهئحًّٔ» اص
ابهػٕىا (كق10ئ ،)42سػالۀ «اإلمامّ» اص خًارٍ ولٕشالذٔه طًػٓ (كئق 42ئئ ،)52ي
«الشػالّ الضاَشِ» اص ابُشْ (كق 52ئ )56سػالۀ اخٕش سا عظٕمی (وگاسوذۀ أئه ػئطًس) ي
لشباوی تلحٕح ي دس وـشّٔۀ فةؼفٍ ي کئالم اػئالمی مىتـئش کئشدٌاوئذ؛ عظٕمئی بئش أئه
تلحٕحْ ؿشح مفلّةی اص دسٔچۀ مىطك رذٔذ وًؿتٍ کٍ دس ن وکتئٍَئای بئذٔعی دسبئاسۀ
اوذٔـٍَای مىطمی ابُشی ؿکاس یشدٔذٌ اػت
 )3ل :وؼخۀ خطّی کتابخاوۀ ٔت الةٍّ یةپأگاوی بٍ ؿماسۀ  ،35/59کٍ مزمًعٍ ای اػئت
اص چىذ سػالٍ بٍ خطّ وؼتعةٕك دس ن چىذ مُش ي ٔادداؿت تمةّن اسصؿمىذ دٔذٌ مئیؿئًد
کٍ اص ن رمةٍ اػت ٔادداؿت تمةّکی بئٍ تئاسٔخ  َ 1062ق ممُئًس بئٍ مُُئشِ محمّئذبالش
ػ ضياسی (كاحب کفأّ األحکام) ،ي وٕض ٔادداؿت تمةّکی بٍ تاسٔخ  َ 1117ق ممُئًس بئٍ
مُُشِ پؼش اي محمّذرعفش به محمّذبالش ػ ضياسی ،ي وٕض ومئؾ مُئشی مشبّئعؿئکل بئا ػئزعِ
«ػالم لًل مه س سحٕم  »1131أه مزمًعٍ داسای رةذ تٕماد لًُی ،مـئتمل بئش 220
بشگِ  21-20ػطشی اػت ي ابعاد َش بشگ  13 × 23ػاوتیمتش اػت [وئن ،7 :ف]4010
«تحشٔش» دس  17بشگٔ ،کی اص سػالٍ َای أه مزمًعۀ فالذ ؿماسۀ كفحٍ اػت کٍ عئش صادٌ
[ ،10ف ]200کاتب ن سا ؿخلی بٍ وام مىلًس ح ت کشدٌ اػت
 .5ريش تصحیح
وؼخۀ ر اص دي وؼخۀ دٔگش لذٔمتش اػت ي بأذ ن سا اػاع لشاس داد بشسػیَای ما وـئان
میدَذ کٍ وؼخۀ م تمشٔ اً بش وؼخۀ ر مىط ك اػت وؼئخۀ ل ،امّئا ،وؼئ ت بئٍ ن ديی
دٔگش خطاَای بٕؾتشی داسد با يرًد أه ،دس بشخی راَا ل سا بش م تشرٕح دادٌأئم بئٍ
أه ؿًٕۀ تلحٕح «بٕىابٕه» مییًٔىذ ئ بٕه «تلحٕح بش م ىای وؼخۀ اػاع» ي «تلحٕح
التماطی» مًاسدی َؼت کٍ ه ط َش ػٍ وؼئخٍ خطاػئت ي مئا بئا رکئش ن دس پئايسلی
ه ط كحٕح سا دس مته يسدٌأم مًاسد وادسی َم َؼت کٍ بٍ وظئش مئا َئش ػئٍ وؼئخٍ
افتادیی داؿتٍاوذ ي اص أهسي ياطیان ٔا ع اساتی سا لٕاػاً دسين لال افضيدٌأم مته احئش سا
ػشاػش اعشا یزاسی ،ي تا اوذاصٌای تـکٕل کشدٌ أم أه کاس ایشچٍ سأذ وٕؼت ،بئٍ وئان
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کٍ بش صبان عشبی چٕشیی داسوذ صٔاوی ومئی سػئاوذ يلئی بئشای کؼئاوی کئٍ دس أئه صبئان
يسصٔذیی وذاسوذ ػًدبخؾ اػت؛ پغ ٔنػشٌ وٕکًػئت تعةٕمئاتی چىئذ َئم بئش مئته
افضيدٌأم کٍ با اموای «الملحح» اص پايسلیَای دٔگش رذا ؿذٌاوذ
 .6اصالتسىجی (بررسی صحّت اوتساب)
واػخان دس غاص وؼخٍَای م ي ر چىٕه وًؿتٍاوذ:
أه سػالٍای اػت تللٕف عةّامۀ محمّك ،صبان حکٕمئان ي متکةّمئان ،احٕئش حئكّ ي
مةّت ي دٔه ،ابُشی؛ دسبشداسوئذۀ َزئذٌ مؼئلةٍ دس کئالم کئٍ مٕئان حکٕمئان ي
متکةّمان ي كاح ان مةل ي ادٔان دسباسۀ نَا اختالف دسافتادٌ اػت

وٕض دس حاؿٕۀ َمٕه كفحۀ غاصٔه مذٌ اػت:

سػالٍ ای دسبشداسوذۀ َزذٌ مؼلةٍ دس کالم کٍ مٕان حکٕمان ي متکةّمئان دسبئاسۀ
نَا اختالف دسافتادٌ اػت ،اص نِ احٕشالذٔه ابُشی

دس كذس وؼخۀ ل وٕض وًؿتٍ ؿذٌ اػت:

أه سػالٍ ای اػئت دسبشداسوئذۀ َزئذٌ مؼئلةٍ دس کئالم کئٍ مٕئان حکٕمئان ي
متکةّمان ي كاح ان مةل ي ادٔان دسباسۀ ن َا اختالف دسافتادٌ اػت ،تللٕف امئام
احٕشالذٔه ابُشی (کٍ خذأؾ سحمت کىاد)»

چٍ دلٕل ٔا دلٔةی بش كحّت أه اوتؼا يرًد داسدا ما ػٍ دلٕل باصؿىاختٍأم
 )1گواهی ابنتیمیه يی دس کتا دسء تعاسم العمل ي الىمل اص ابُشی مطالب ي ع ئاساتی
سا ومل می کىذ کٍ تمشٔ اً ياطٌ بٍ ياطٌ اص َمٕه سػالۀ پٕؾ سي بشیشفتٍ ؿذٌ اػئت يی دس
رأی اص أه کتا میؤًؼذ:
ابُشی حزّت معتضلٕان ي اؿعشٔان ي ماوىذ وان بش حذيث ارؼام سا ابطال کشدٌ ي
خًاػتٍ اص فٕةؼًفان اعتزاس کىذ ،پغ یفتٍ اػت [ ،2د ،1ف]385

ػپغ ابهتٕمٍٕ مؼلةۀ َفذَم اص سػالۀ پٕؾ سي سا تمشٔ اً مً بٍ مً یضاسؽ مئیکىئذ
يی حتّی ،چىانکٍ پٕؾتش دس §  2یفتئٕم ،دس رئأی دٔگئش ،أئه سػئالٍ سا بئٍ وئامْ ٔئاد
میکىذ ي مییًٔذ:
َم چىٕه احٕش ابُشی دس کتا اؽ ،معشيف بٍ تحشٔش الذلئل فی تمشٔش المؼائل ،ي
وٕض دٔگشان ،دس ن ساٌ َا 1خذؿٍ کشدٌ اوئذ ي ت ئاَیِ تکٕئٍ یئاٌ ن دلٕئلٔ ،عىئی
بطالن حًادث بی غاص ،سا سيؿه ػاختٍ اوذ ي ابُشی دلٕل پٕـئٕهٔ ،عىئی دلٕئل
حشکت ي ػکًن سا رکش کئشدٌ اػئت ي ن أئه اػئت کئٍ یفتئٍ اوئذ [ ،2د،6
ف]185

ٔ 1عىی دس ساٌَأی کٍ متکةمان پٕـٕه بشای اح ات حذيث عالم پٕمًدٌاوذ
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ػپغ ابهتٕمٍٕ تمشٔ اً کةمٍ بٍ کةمٍ ديمٕه دلٕل حذيث عالم کٍ دس مؼلةۀ َفئذَم
اص َمٕه سػالۀ پٕؾ سي مذٌ اػت سا ومل میکىذ بئاسی ،اص نرئا کئٍ ديسان ؿئکًفأی
ابهتٕمٍٕ (ػالَای پأاوی لشن  )7بؼٕاس وضدٔن اػت بٍ اياخش عمش ابُئشی (،)663-651
یًاَی اي معت شتشٔه ػىذ دس كحّت اوتؼا «تحشٔش» بٍ ابُشی اػت
 )2دلیل سبکشناختی اص ممأؼۀ ؿًٕۀ وگاسؽ ي اػةً ادبئی أئه سػئالٍ بئا نِ

سػالٍَا ي کتا َای دٔگش ابُشی کٍ دس كحّت اوتؼا ؿان تشدٔذ وٕؼت سيؿه مئیؿئًد
کٍ ؤًؼىذۀ نَا ٔکی اػت بشای ومًوئٍ ،ابُئشی دس «الشػئالّ الضاَئشِ» ،کئٍ اكئالتاؽ
پٕؾتش بٍ اح ات سػٕذٌ اػت ،تکٍٕکالمَای خاكّی داسد ي ،مخالً ،دس پشػئؾئپاػئخَئای
ممذّسی کٍ بٍ مٕان می يسد اص ع استَأی چًن «ل وؼةّم ،يإوّما ٔةضم رلن أن لً » [وئن:
 ،11كق ]139-135ي «لم لةتم بلوّئٍ کئزلنا ل بئذّ لئٍ مئه دلٕل/بشَئان» [وئن،11 :
كق ،139 ،138 ،136 ،135ي  ]140با بؼامذ بالٔی بُشٌ مییٕشد أئه سا دس «تحشٔئش»
َم میتًان دٔذ
 )3دلیل اندیشهشناختی دس دي را اص «تحشٔش» مؼلةۀ اؿتشاک لفظی/معىًی يرًد

بٍ مٕان مذٌ اػتٔ :کی دسمؼلةۀ ديم ،ي دٔگشی دس مؼئلةۀ پئىزم دس مؼئلةۀ ديم أئه
دلٕل کٍ «يرًد َمان سفع عذم اػت ي چًن سفع عذم ٔن معىا داسد يرًد َم ٔن معىئا
داسد» ومل ي ومذ ؿذٌ اػت ي دس مؼلةۀ پىزم أه دلٕل کٍ «يرئًد بئٍ يارئب ي ممکئه
تمؼٕم می ؿًد ي ممؼم دس َمۀ الؼام بٍ ٔن معىا يرًد داسد» طشح ي طشد ؿئذٌ اػئت
أه َش دي مطةب سا دس مىتُی الفکاس [ ،1ف ]78وٕض میتًان دٔئذ ال تّئٍ وکتئٍػئىزان
می تًاوىذ بش ما خشدٌ بگٕشوذ کٍ أه دلٕل چـمبٍساٌ اح ات اكالت مىتُی الفکاس میماوذ
سی ،چىٕه اػت؛ يلی دايسی وؼخٍؿىاػئی چئًن ؿئادسيان ع ذالةّئٍ وئًساوی مئیتًاوئذ
دػتکم ٔن دلاػتًاسیِ وؼ ی دسباسۀ كحّت اوتؼا مىتُی الفکاس بٍ ابُشی پذٔذ يسد
يی دس ممذّمۀ «تعذٔل المعٕاسِ» خًارٍ ولٕش (کٍ ومذی بئش تىضٔئل الفکئاس ابُئشی اػئت)
کتا مىتُی الفکاس سا اص حئاس ابُئشی بشمئی ؿئماسد ي دسبئاسۀ ن (ي پئىذ کتئا دٔگئش)
مییًٔذ:
پغ اص مالحظۀ فلًل ي ابًا ي مطالعٍ موامٕه أه کتب چىٕه بىظش میسػئذ
کٍ َمٍ وُا یًٔا اص احٕشالذٔه ابُشی اػت [ ،14ف چُل]

تلحٕح ي تحمٕك سػالۀ تحشٔش الذلئل فی تمشٔش المؼائل احش احٕشالذٔه ابُشی
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"Introduction to and Edition of al-Abhar's "Tahrir al-dala'il fi taqrir al-Masa'il

[تحریر انذالئم في تقریر انًسبئم]
1
ذشسعُغ ذنوسٝعُِٔة ذ متس
ذن سُغ ذ مٕسعُغٌٔ ذ م سٝعُٔخٌِةٔذذُٖث س رُذ مس
ٛذذزٙسسع ذ ُتس سحذذيُُقا سعُؼبلةٓ ذ متسعُٔغوةذ م
سٝهثذ ثغسكُٜذ س
ػشذ ثسشسةثسٓغذيُتسسكذيس
ي ثس
للا) 2سٓشخِٔتسػِذیسرٔذ ٗ ثس
ٝعُذيٖ سعألبٜشيوسس(سعٔٚس ةس
مس
عٌُذبلّ ث
م
3
عُ٘ضع ا
سعَُِٔسٝعألدي مٕ .س
ب
عسبُٖث سعُغٌٔ م سٝعُٔخٌِةُٖٔث س ٝسب م
م
س
انًسأنت األٔنی في أٌ انعبنَ َى نيس بأزني ،خالفب نهفالسفت ٔانذْریّت
إٕس
ٗو :4ٍٞسالصٓ ستا س صُُة مست سعُؼ ُث مسْ س آ٘خثلُت سكُث٘خثلي س صُُةخا .ٚسٝإَّٗٔ سهِ٘  :س« َّس
ُ٘ سكي سعُٔغيُ مست س ٕ س ثس
ٝببؼغ س صضعئم ٚسدٕٝثسس
مس
بضُٔغ س صضعئم ٚس
مس
ُٞعصّ س صُُةخم ٚسإ ةٓ س صُُةخا ٚس
مس
ألٕ س مٖٓ س
عُبلصٓ ستثسٓ٘خلُتس» س َّس
عُبؼغ؛س ٝاًَسسٝععذسسٓ٘ ٜٔس آ٘خثق سكُثِضث اسّسعٗخل اسسعُبلصٓ مستسػشٝسةس.س
م
ةٓ سعُ أبلصث ٓتا سكبلس مخل ثسسكُ. ٜس س
مس
ُؼذّ سٝعُٔغب ٞاس
بؼغ س صضعئم ٚسٓغبٞمس سب مس
ثس
ؤلٕ س
بضُٔغ س صضعئم 5ٚسكث َّس
مس
 ٝةٓ سعٗخل اس س صُُةخم ٚس
ُؼذّسالسيٌٕٞاسس صُُةس.س س
ب مس
كئلٕ سعُؼ ُث ثسْ سإ ةٓ سٓغخ٘ذس سإُی سك ػَسس
عُبؼغ س َّس
ببؼغ س صضعئم ٚسدٕٝثس س
مس
 ٝةٓ سعٗخل اس س صُُةخم ٚس
م
ببؼغ سعألصضع مس سدٕٝثسس
مس
ث.س ٝيةس س ةٓ سً ٕ س ثيِضث اسّ سعٗخل اس س صُُةخم ٚس
ٓٞصبس سب ُزع مس
ب الخخُ مسس س  ٝسإُی س ث
بؼغس صضعئمٚسُٞسً ٕثسس صُُةسسعُ٘ئزسس
ثس
ؤلٕس
عُبؼغ.س ةٓ سإرعسً ٕثسسٓغخ٘ذعسسإُیسك ػَسسب الخخُ س سكث َّس
مس
طَ س ٞٛٝسٓغ ٍس.س ٝةٓ سإرع سً ٕثسس
مس
َ سه طذعس سإُی سإيض مسد سعُٔٞص ٞمسد س
ٌُ ٕثس سعُل ػ اس
ٝحغظَُ سعُغ م
6
ث سكثؤلٗـ َّ سٚا سال سيخِ ٞسإ ةٓ س ٕ سيٌٕٞثس سعألرشاس سعُٔغخ٘ اسذ سإُُ ٚس َّٝالس سٓ٘ل ةٌسس
ٓغخ٘ذعس سإُی س ث
ٓٞصب سب ُزع م
7
ػ٘ٚس ٝسالسيٌٕٞاس.سكئٕسً ٕثسسٓ٘ل ةٌسسػ٘ٚسً ٕثسسعُظ د اسسسٓ٘ ٚس َّٝالسسع در سكبلسيٌٕٞاسسشي سسٖٓس
بذٝعّسرعحمٚ؛سٝيثِضث اسّس
عألرشسعُٔغخ٘ذسإُُٚس مس
صضع مسسعُؼ ُث مسْس صُُةس.سٝإٕسُثْسيٌٖسسٓ٘ل ةٌسسػ٘ٚسُث مض ثسّسدٝع اسّس مس
ظ سببل سٓشصو ظ؛ سٝيثِضث اسّ س مٖٓس
ٝإال سُث مض ثسّ سعُخشصُ اس
ٖٓ سدٝع مٓ ٚسدٝع اسّ سٓ سيثظ اذ اسس سٖٓ سعألرش سعُز ٗي س ة س
8
صُٔغسعآلر مسسسعُظ دس مسةس
مس
ن سيثِضث اسّسدٝع اسّس
ذ؛سٝػِیسٛزعسعُ٘ث ثغ مس
دٝعّسعألرشسعُز ٗيسدٝع اسّس مس
مس
عألرشسعُز ُ م
عُبؼغ.س س
مس
بـُشسٝععطتس.سكبلسيٌٕٞاسسبؼغاسس صضع سعُؼ ُث مسْس صُُةسسدٕٝثسس
ػ٘ٚسبٞععطتسس ٝس مس
10
ٕسالصٓ ستثس صُُة مستسعُؼ ُث مسْسٓ٘خلُتسسكُ٘خلي س صُُةخا .ٚس
كث اؼِم ثسْ9س َّس

 .1سّ سس :س +سسع ُت سٓشخِٔت سػِی سرٔ ُٗت سػششة سٓغيُت سكي سعُکبلّ سٝهغ سكُ ٜسعُ٘ضعع سبُٖ سعُغکٔ س ٝسعُٔخکِةُٖٔس
ألرُشعُذيٖسعألبٜشيس(ػ٘ٞعٕسكيسعُٓ ٜش).س
.2سّ سٍ:سس .ٙس
.3سٍ:سٛزٙسسع ُتسٓشخِٔتسػِیسرٔ ٗيسػششسٓغيُتسكيسعُکبلّسٝهغسكُ ٜسعُ٘ضععسبُٖسعُغکٔ سٝسعُٔخکِةُٖٔسٝس سب بس
للا .سه ٍ سعُؼبلٓت سعُٔغون سُغ ٕ سعُغکٔ س ٝسعُٔخکُِٖٔس
عَُِٔ س ٝسعألدي ٕ سحيُُق سعإلٓ ّ س رُشعُذيٖ سعألبٜشي سسعٔ ٚس ةس
رُشعُذيٖسؽ بسرشع.ٙ
.4سٍ:سيو.ٍٞ
.5سّ سس:س+س ٝسببؼغس صضعئ.ٚس
.6سٍ:سأليض د.
.7سّ سٍ:س-سٓ٘ .ٚس
.8سٍ:سُخغبن.س
.9سٍ:سكؼِٔ.ٚس
.10سّ:سكُِضّس(طغظسكيسعُٓ ٜش:سكُ٘خلي).
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عُبؼغسٓ٘خلُت؟س ةٓ سه:ُٚٞس
مس
ببؼغس صضعئمٚسدٕٝثسس
مس
إٕس صُُة ستثسعُؼ ُث مسْس
فإٌ قيم:س[]1سُم ثسْسهاِخاْس َّس
ث» سهاِ٘ :سالسٗاغِة اْ سٝإٗةٔ س
ٓٞصبسسب ُزع مس
« َّس
كئٕسعُؼ ُ ثسْسإ ةٓ سٓغخ٘ذسسإُیسك ػَسسب إلخخُ مسسس ٝسإُیس ث
1
ث.س
ٓٞصبسسب ُزع مس
يثِضث اسّسرُيس ٕ سُٞسبثـَُّـ٘خـاْس ٗةٚسٓغخ٘ذسسإُیسعُٔؤرو مسشسُمُثٌٕٞثسسك ػبلسسب إلخخُ مسسس ٝس ث
كِم ثسْسهاِخاْسإٗةٚسٓغخ٘ذسسإُیسعُٔؤرو مش؟سالسب َّسذسُٚسٖٓسدَُُس.س س
بس
عُٔٞص مس
[]2سٝإٕسعِةٔ٘ س ٗةٚسٓغخ٘ذسسإُیسعُٔؤرة مسشسٌُٖٝسُم ثسْسهاِخاْسإٗةٚسإرعسً ٕسٓغخ٘ذعسسإُیس
ث
عألرش سعُٔغخ٘ ثسذ سإُُٚس
إٕ س ثس
عُبؼغ؟ سه :ُٚٞس« َّس
ببؼغ س صضعئم ٚسدٕٝثس س
مس
ث سيثِضث اسّ سعٗخل اس س صُُةخم ٚس
ب ُزع مس
م
ٝة الس سإ ةٓ س ٕ سيثٌ ٕٞسٓ٘لٌس سػث٘ سٚا س  ٝسُثْ سيثٌٖس» سهاِ٘ :سُم ثسْ سهاِخاْ سإٗة ٚسإرع سُثْ سيثٌٖس سٓ٘ل ةٌس سػ٘ ٚسيثِضث اسّس
ٍس
عألرش سعألٝة مس
عُبؼغ؟ سه:ُٚٞس«إٗة ٚسُث مض ثسّ سٖٓ سدٝع مٓ ٚسدٝع اسّ س مس
ببؼغ س صضعئم ٚسدٕٝثس س
مس
عٗخل اس س صُُةخم ٚس
م
ة
صُٔغ سعآلر مسس» سهاِ٘ :سال سٗغِْ س
مس
عألرش سعُز ٗي سٛٝثِا َّسْ سصشة عس سكثُثِضث اسّ سدٝع اسّ س
ٝيثِضث اسّ سٖٓ سرُي سدٝع اسّ س مس
َ سح سةس سٝيثخ اشىثسس
ٝإٗةٔ سيثِضث اسّ سرُي س ٕ سُ ٞسً ٕ سُثْ سيثظذاسس سٓ٘ ٚسٓ سيٌ ٕٞسكمؼِث ٚسب الخخُ مسس سُم ثُل ثؼ ثس
يٞصذس سكي سعآلر مسسس
خشی سكبل سيثِضث اسّ سدٝع اسّ سصُٔغ سعآلر س؛ س  ٝسٗو ٞاس
ٍ:سإٗةٔ سيثِضث اسّ سرُي س ٕ سُ ٞسُثْ س ث
دس
عذٝد سعُغٞعد مس
اس
عُذٝعّ سٝيثِضث اسّ س مٖٓ سعشًخم ٚس
مس
عبَُ س
ى سػِی س مس
عُظ دسمسة سٓ٘ ٚسصغْس سيثخ ثثغ َّش اس
2
ثس
ٍ سٝال سيثذ ٝاسّ سعُغشً اس
ث سٝيٌٕٞاس سًَس سع ددس سٓغبٞهس سبغ ددس سآخث ثسش سال سإُی س ٝة ثس
ٝعُخـُشع مس
ؿُشسه بِتسسُِبو ؛سُم ثسْسهاِخاْسإٗةٚسُُظسًزُي؟سالسب ةسذسُٚسٖٓسدَُُس.س س
عُضضئُة ستاسٌُ ٜٗٞس ثس
إٕ سصِٔ ستث سٓ سيثلخثوم اسش سإُُ ٚسٝص ٞاسد سعُؼ ُث مسْ سإ ةٓ س ٕ سيثٌٕٞثس س صُُةس س  ٝسُثْ سيثٌٖ؛س
ٍ:س َّس
[]3سر َّسْ سٗو ٞاس
3
ٝعصبس
ثس
كؤلٕ سعُؼ ُث ثسْ سعُ٘ئزس سيٌٕٞاس سإ ةٓ س
ٍ سب ألصُُة مست.س ةٓ سإرع سً ٕ س صُُةس س ةس
 ٝيةس س ةٓ سً ٕ سيثِضث اسّ سعُو ٞاس
عألٓشعٕ سيٌٕٞاس سٌٖٓٔثس سعُٞص ٞمسد س ثٓ ثسغس
مس
عُٞص ٞمسد سبٞص ٞمسد سػِةخم ٚس  ٝسدعئ ثسْ سعُٞص ٞمد؛ سألٗة ٚسُ ٞسعٗخلیس
ُخُٖس
ٝص ٞمسد سػِةخم ٚسكٌُٕٞاس سٓٞصٞدعس سح سةس سٓٝؼذٓٝس س خشی سكٌُٕٞاس سعخخظ صاس سإعذی سعُغ مس
ٝعصبس
ثس
ب ُٞص ٞمسدسدٕٝثس سعألخشیسحشصُغسسببلسٓشصة ظ سٞٛٝسٓغ ٍ.سك اؼِم ثسْس ٗةٚسعُ٘ئزسسيٌٕٞسإ ةٓ س
ٍ سب ألصُُة مست.س ٝةٓ سإرع سُثْ سيٌٖس
عُٞص ٞمسد سبٞص ٞمسد سػِةخم ٚس  ٝسدعئ ثسْ سعُٞص ٞمد؛ س ٝيةس س ةٓ سً ٕ سيثِضث اسّ سعُو ٞاس
4
دد سيثخٞهةقاسس
بؼغ سٓ سيثلخثوم اسش سإُُ ٚسٝص ٞاسد سعُؼ ُْ سعُ٘ئزس سيٌٕٞاس سع در سٝرُي سعُغ اس
ثس
ٕس
صُُةس سكثؤل ةس
هبَ سًَوس سع ددسس
ػِی سع ددس سآخث ثسش سٝرُک سعُغ دد سيخٞهق سػِی سع دد سآخش  5سكثُثٌٕٞاس س ثس
ع ددسسالسإُیس ٝة ٍ سك ثُِضث اسّسعُوٍٞاسسبيصُُة مستسعُؼ ُث مسْسػشٝسةس .س
[]4سشبٜتس س خشی:سعُضٓ ٕاس سدعئ اسْ سعُٞص ٞمسد.س ٝثٓخی سً ٕثس سًزُي سً ٕثس سعُؼ ُث اسْ س صُُةس.سٝإٗةٔ س
َ سع ددس سيثغبموا ٚسصٓ ٕس سكثبل سيٌٕٞاس سعُضٓ ٕاس سبٌِةُةخمٚس
ألٕ سً َّس
إٕ سعُضٓ ٕثس سدعئ اسْ سعُٞص ٞمسد» س ةس
هاِ٘  :س« َّس
هبَ سٝص ٞمدٙس
َ سع ددس سكث ثؼ ثذ آ ٚس ثس
ألٕ سً َّس
َ سع ددس سيثغبموا ٚسعُضٓ ٕاس» س ةس
إٕ سً َّس
ع درس .سٝإٗةٔ سهاِ٘  :س« َّس
هبَ سعُٞص ٞمسد سٝال سًزُي سعُوبُِةتا سك ُوبُِة ستاس
َ س ثس
ألٕ سعُؼذ ثسّ سياؼوث اس
عُؼذّ س ةس
ٗلظ س مس
ٝحِي سعُوبُِة ستا سُُغج س ثس
عبَُسعُخض ةذ مسدسٝعإلٗوؼ مسسٞٛٝسعُٔشع اسدسٖٓسعُضٓ ٕ.س
حٞص اسذسػِیس مس
ٗلظس مس
ُُغجس ثس
عُؼذّسٛٝيسإٗةٔ س ث
.1سٛزٙس« ٕس»سعُٔخلةلتسٖٓسعُزوُِت؛سععٔ ٜسػُٔشسٓغزٝفسٝخبش ٛسصِٔتسكؼُِت.سٝعُذَُُسػِیسرُکس ٗة ٜسدخِجسػِیس
صِٔت سكؼُِت سكؼِ ٜسٓخظشف ساليوظذ سب ٚسعُذػ سٝٝهغ سبُ٘ ٜسٝبُٖ سعُضِٔت سعُٔزکٞسة سك طَ س ٞٛس«ُ»ٞ؛ سکٔ سٝسد سكيس
عُخ٘ضيَسعُؼضيض:س«ٕ ٝسُٞسععخو ٓٞعسػِیسعُطشيوتسألعوُ٘ ْٛسٓ سؿذهسس(عُضٖ:س)11سـسعُٔظغظ .س
.2سّ:سع بن.س
.3سٍ:س-س ٝسُْسيٌٖسٝس ية سٓ سً ٕسيِضّسعُوٍٞسب ألصُُت س ةٓ سإرعسً ٕ.س
.4سٍ:سعُغ ص ث.س
.5سٍ:س-سٝسرُيسعُغ ددسيخٞهقسػِیسع ددسآخش.س
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هبَس
الةسُثٌ ٕثسسهبِثٚسصٓ ٕسسكٌُٕٞاسس ثس
ٕسٓبذ سع ددسس1ٝسإ س
كٌَسسع ددسسيثغبمواٚسصٓ ٕسسكبلسيٌٕٞاسسُِضٓ مس
كوبَ 2سًَوس سصٓ ٕس سصٓ ٕس سال سإُی س ٝة ٍ س
ًَوس سصٓ ٕس سصٓ ٕ؛ سٛزع سخثِقس.سك ُضٓ ٕاس سُُظ سُ ٚسٓبذ س ثس
بضُٔغس
مس
ٕ سعُضٓ ٕثس س صُيس سكبل سيٌٕٞاس سعُؼ ُث اسْ س
ٕ س صُُةس.سٝإرع سرث ثبجثس س ةس
 ٕٞسعُضٓ مس
 ٞٛٝسعُٔشع اسد س مٖٓ س ثً مس
صضعئمٚسع درس .س
3
و
ٕ سعُؼ ُث ثسْ سٓغخ٘ذس سإُی سك ػَس سب إلخخُ س س  ٝسإُیس
انجٕاة .س[ ]1′س ةٓ سه :ُٚٞس«ال سٗاغِ اسْ س ةس
ٓٞصبس سب ُزعث سٝإٗةٔ سيٌٕٞاس سًزُي س ٕ سُ ٞس ثبـَُّـ٘خـاْ س ٗة ٚسٓغخ٘ اسذ سإُی سعُٔؤروش»؛ سهاِ٘  :سعُؼ ُ اسْس
ث
ة
ثسعُٔضخٔؼ مستسكيسعُٞص ٞمسدسالس
عسعٌُٔٔ٘ مس
ألٕسٓضٔ ٞثس
بسعُٞص ٞمسدسُمزعحم ٚس س
ٓغخ٘ذسسإُیسٓٞصٞدسسٝعص مس
ث سٝعصبس سُمزعحم.ٚسٝعُيحي سٛزٙس
ُٔغ سعٌُٔٔ٘ مس
س سػثٖ س ثص مس
ب ةسذ سُ ٜسٖٓ سػِةتس سخ سصتس سػث٘ ٜسٝعُخ س اس
عُخلظَُ.س س
مس
عُٔغيُ ستاسػِیس
ثسيثِضث اسّسعٗخل اسس صُُةخمٚس
عُٔٞصبسب ُزع مس
[]2′س ةٓ سه:ُٚٞس«ُم ثسْسهاِخاْسبيٗةٚسإرعسً ٕسٓغخ٘ذعسسإُیس
ث
عُبؼغ؟ سٝإٗةٔ سيثِضث اسّ سرُي س ٕ سُ ٞسُثْ سيثسظذاسس سٓ٘ ٚسٓ سيثٌٕٞاس سكؼِثٚس
ببؼغ س صضعئم ٚسدٕٝثس س
مس
م
4
ثس
ب سب ُزع مس
عُٔٞص مس
َ سح سةس سٝيثخشاىثس س خشی»؛ سهاِ٘ :سعُؼ ُث اسْ سإرع سً ٕ سٓغخ٘ذعس سإُی س
ب الخخُ مسس سُُثل ثؼ ثس
ث
5
اسسٓ٘ٚسٓ سيٌٕٞاسسكؼِثٚسب الخخُ مسسس ٝسالسيثظ اذسا؛س ٝيةسس ةٓ سً ٕثسسيثِضث اسّس مٖٓس
كبلسيخِٞسإ ةٓ س ٕسيثظذ ثس
ثسسكثؤلٗـَّٚسالسيخِٞسإ ةٓ س ٕسيثخٞهَّقثسس
طذ ثس
دٝع مٓٚسدٝع اسّسآر مس.ٙس ةٓ سإرعسُثْسيثظذاسسسكثِمٔ س ثٓ َّسش.س ٝةٓ سإرعس ث
ة 8
7
حيرُشٙسُ ٞسحٞهق سػِیسع ددسسكئ ةٓ س
ٍسٓغ ٍ س ةس
كؼِاٚسػِیسع ددسس ٝسالسيثخٞهَّقثس6.سٝعأل َّ ٝاس
ألٕس ث
د سٝال سػِی سػذ مٓ ٚسبؼ ثسذ سٝص ٞمد ٙس  ]ٝسػِی سٝص ٞمسدس
ٕ س ثيخٞهَّقثس س[ال سػِی سٝص ٞمسد سرُک سعُغ د مس
ٍ سٓغ ٍس سألٗة ٚسُ ٞسعٗخلی سعألٓشعٕ سٌُ ٕس
د س  ٝسػِی سػذ مٓ ٚسبؼ ثسذ سٝص ٞمد.ٙسٝعألٝة اس
رُي سعُغ د مس
10
9
ة
ة
َّ
َّ
حيرُشاٙسٓغخـُ٘س س[ػ٘ ]ٚسكبلسيٌٕٞاسس آخٞهلسسػُِ.ٚسك اؼِم ثسْ س ٗ سٚاسُٞسحٞهقسكئ ةٓ س ٕ سيخٞهقسػِیس
رُش ٙسُ ٞسسحث ثسٞسهَّقثس سػِی سٝص ٞمسدس
ٍ سٓغ ٍ؛ س ةس
ٝص ٞمسد ٙس  ٝسػِی سػذ مسٓ ٚسبؼ ثسذ سٝص ٞمسد .ٙسٝعألٝة اس
ألٕ سحي ث
د سٓخٞهةلس سػِی سٝص ٞمسد سع ددس سآخثس ثسش .سٌٛٝزع سإُیس
ع ددس سٌُ ٕ سرُي سعُخ رُ اسش سكی11سرُي سعُغ د مس
ثس
ع سٝصٞدع مس
ع سششعيط12ٚ؛ سكُثسِضثس اسّ سعصخٔ اس
د سعصخٔ اس
ؿُش سعُ٘ ٜي مست .سكُثسِضثس اسّ سٖٓ سٝص ٞمسد سعُغ د مس
مس
ُش سعُ٘ ٜي مست.سًَٝس سصِٔتسس
ُطبغ سإُی سؿ مس
مس
ع س ٓٞسس س آخشحةبتس سب
د سدكؼتس سٝععذةس؛ سكُثسِضث اسّ سعصخٔ اس
عُغٞعد مس
ة 13
س سػٖ سعُضِٔ مستس
ي سٓغخ٘ذةس سإُی سػِتس سخ سصتس سػ٘ . ٜسٝعُخ س اس
ٓش ةًبتس سٖٓ سآع دس سإٌٓ ُٗةتس سسكث مس ٜثس

.1سٍ:س-س.ٝسس
.2سٍ:سهبَُ.سس
.3سّ:سٓغ٘ذ.س
.4سٍ:سعُوبِت .س
.5سٍ:سع ةٓ  .س
.6سّ سس:س+سكؼِٚسػِیسع ددس ٝساليخٞهق.
.7سّ سس:س  .ٝس
.8سّ:سيخٞهقس(ٝػؼجسػُِٚسػبلٓتسس ) .س
.9سّ:سٓغخـ٘  .س
.10سّ سٍ سس:سػٖسٝصٞد .ٙس
.11سّ سس:س-سكي .س
.12سٍ:سششعيؾ .س
.13سٍ:س-سػِت .س
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عس
ب سعُٞص ٞمسد سُزعح ٚسكسُثِضثس اسّ سعٗوط اس
عٌُٔٔ٘ مست 1سٝعصبس سُزعح .2ٚسكخِي سعُضِٔ ستا سٓغخ٘ذةس سإُی سٝعص مس
ؿُشسعُ٘ ٜيت؛سٛزعس
ؿُشسعُ٘ ٜي مستسٝهذسسكث ثسشػ٘  ٛسٓخشسحةبتسسإُیس مس
عُخغِغَ سكبل سسحثٌٕٞاسسٓخشحةسبتسسإُیس مس
مس
عُٔؤرة اسش سٓغ سػذ مسٓ ٚسبغ ُتسس
خِقس .سٝعُز ٗي س يؼس س اسٓغ ٍ؛ سألٗة ٚسُ ٞسسحث ثسٞسهَّقثس سػِی سػذ مسٓ ٚسٌُ ٕ س س
د سبؼ ثسذ سٝص ٞمسد ٙسيغخِض اسّ سعُؼِة ستثس
ػذّ سرُي سعُغ د مس
عُٔؤرة اسش سٓغ س مس
ضباس سٝص ٞاسد سعُغ دد سكٌُٕٞاس س س
سيث مس
3
ددس طبلسسالعخغ ُ مستسعٗؼذعّ سعألرشسٓغسبو س
د سكسُثِضثس اسّس ٕسالسسيث٘ ثسؼ مسذ ثسّسعُغ اس
عُخ ةسٓ ستثسُٞص ٞمسد سعُغ د مس
عألرش سػِی سع ددس .سكثسُِضثس اسّ سٖٓس
عُٔؤرة مسش سكي س مس
ػِةسخم مس ٚسعُخ ةسٓ مست.سك اؼِم ثسْ س ٗة ٚسال سسيثض ٞاسص س ٕ سسيثسخثٞسهَّقثس سحيرُ اسش س س
عألرشسعُز ٗي س ِٛٝةسْسصشة عس سكسُثِض اسّس
رشٙسدٝع اسّس مس
دٝعّس مس
رش ٙسٖٓٝس مس
بسدٝع اسّس مس
عُٔٞص مس
ثس
دٝعّس[عُٔؤرة مسش]4س
مس
عُبؼغ .س
مس
ببؼغس صضعسئمٚسدٕٝثسس
مس
صُٔغسعآلر مسسسعُظ دسمسةسػ٘ ٚسكُثسِضثس اسّسعٗخل اسس صُُةتسعُؼ ُثس مسْس
مس
دٝع اسّس
يٞصذس سكي سعآلر مسس سعُظ دسمسة سٓ٘ ٚسصغْس سٓخغشو ىسس
ةٓ سهُٞا:ٚس«إٗةٔ سيثِضث اسّ سٓ س ار مً ثسش س ٕ سُ ٞسُثْ س ث
د»؛ سهاِ٘ :سعُؼ ُث اسْ سإرع سً ٕ سٓغخ٘ذعس سإُیس
عذٝد سعُغٞعد مس
اس
عُذٝعّ سٝيثِضث اسّ سٖٓ سعشًخم ٚس
مس
عبَُ س
ػِی س مس
بغُذ سيثِضث اسّ سٖٓس
اس
عُذٝعّ س
مس
عبَُ س
اس سٓ٘ ٚسصغْس سٓخغشو ىس سػِی س مس
ث سكئ ةٓ س ٕ سيثظذ ثس
ٓٞصبس سب ُزع مس
دس
عذٝد سشي س سٖٓ سعُغٞعد مس
ثس
ألٕ س
ٍ سٓغ ٍ س ةس
اس.سٝعألٝة اس
د س  ٝسال سيثظذ ثس
عذٝد سعُغٞعد مس
اس
عشًخم ٚس
ث س ٝس
ُ ٞسح ثثٞهَّقثس سػِی سعشً مست سصغْس سٖٓ سعألصغ مسّ سكئ ةٓ س ٕ سيثخ ثثٞهَّقثس سػِثسی سٝص ٞمسد سحِي سعُغشً مس
اسس
ُطشين سعُزي س ثٓ َّسش.سكبل سيثض ٞاسص س ٕ سيثظذ ثس
مس
ؽبلٕ سب
مس
ٕ سب
ػِی سػذ مٓ ٜسبؼ ثسذ سٝص ٞمد ٛ؛ سٝعُومغٔ مس
ة
د.سٝإرع سُثْ س-
عذٝد سعُغٞعد مس
اس
عُذٝعّ سٝيخٞهقثس سػِی سعشً حم ٚس
مس
عبَُ س
ٓ٘ ٚسصغْس سٓخغشو ىس سػِی س مس
رشٙس
ٓٞصبس سب ُزع مس
مس
يثظذاسس سٓ٘ ٚسصغْس سٛزع سشيٗا ٚسيثِضث اسّ س مٖٓ سدٝع مٓ ٚسػِی س
حوذيش س ثًٗٞم ٚس ث
ث سدٝع اسّ س م
5
صُٔغ سعآلر مسسس
مس
رش ٙسعُز ٗي سٛٝثِا َّسْ س ثصشةعس .سكثُثِضث اسّ سدٝع اسّ س
رش ٙسعألٝة مس
ٍ س ٝمٖٓ س مس
عألٝة مس
ٍ سدٝع اسّ س م
دٝعّ س م
ث
عُبؼغ .س
مس
ببؼغس صضعئمٚسدٕٝثسس
مس
عُظ دس مسةسٓ٘ٚ؛سكُثِضث اسّسعٗخل اسس صُُة مستسعُؼ ُ مسْس
إٕ سصِٔ ستث سٓ سيخٞهةقاس سػُِ ٚسٝص ٞاسد سعُؼ ُث مسْ سإ ةٓ س ٕ سيٌٕٞثس س صُُةس س  ٝسالس
[]3′س ٝةٓ سهُٞا:ٚس« ةس
إٕ سصِٔ ستث سٓ سيخٞهةقاس سػُِٚس
ٍ سبيصُُة مست سعُؼ ُث مسْ»؛ سهاِ٘  :س مُ ثسْ سهاِخاْ س ةس
يٌٕٞث س ٝيةس س ةٓ سً ٕثس سيثِضث اسّ سعُو ٞاس
ؼغسٓ سيخٞهةقاسسػُِٚسٝص ٞاسدس
إٕسبث ثس
ٝص ٞاسدسعُؼ ُث مسْ سُٞسُثْ سيثٌٖسس صُُةسسيثِضث اسّس صُُة ستاسعُؼ ُْ؟سه:ُٚٞس« َّس
ددسيخٞهةقسػِیسع ددس سآخث ثسشسٝيثِضث اسّسٓ٘ ٚسعُوم ثذ اسّ»؛سهاِ٘ :س
عُؼ ُث مسْ سعُ٘ئزس سيٌٕٞسع درسسٝرُي سعُغ اس
سا سحؼ ُی سُ ٚسإسعدةس س صُُةت سٝحِي سعإلسعدسةاسحثسوخؼيس
إٕ سعُب ثس
ٍ:س ةس
ال سٗغِة اْ سُٝم ثسْ سال س ثيض ٞاسص س ٕ سياو ثس
اد س مٖٓ سعإلسعد مسةس
اد سٓ٘ ٜسحشصة ظاس 6سإيض مسد سعُؼ ُث مسْ سكي سع ُتس سٓخظٞطت سكثُثغذ اس
ُزعحم ٜس ٕ سيثغذ ثس
ثؼشعاس سُمخِي سعإلسعد مة س
عذٝد سرُي سعُخشصة مس
اس
عألصُُ مست س
ظ سٝيخٞهةقاس سرُي سعُخشصظ سػِی سإػ كتس سح م
عذٝد س صغ ّس سالس
اس
ٛٝي سيخٞهةقاس سػِی سع ددس سآخث ثسش سٛٝثٌزع سإُی سؿُش سعُ٘ ٜيت سكبل سيثِضث اسّ سٓ٘ ٚس
ٍسُ ٜسكبلسيثِضث اسّس صُُة ستاسعُؼ ُث مْ؟ س
ٝة ثس
ة
ا
ا
َ سع ددس سيثغبموٚس
إٕ سً َّس
[ ]4′س ةٓ سه:ُٚٞس«عُضٓ ٕاس سدعئ اسْ سعُٞص ٞمسد» سهِ٘ :سال سٗاغِ اسْ.سه:ُٚٞس« ةس
ٗلظس
هبَسٝص ٞمدٙسٝحِيسعُوبُِة ستاسُُغجس ثس
َسع ددسسكثؼذ آٚس ثس
إٕسً َّس
صٓ ٕس» سهِ٘ :سالسٗاغِة اسْ.سهُٞا:ٚس« ةس
.1سس:سعُٔشکبت .س
.2سٍ:سٝعصبسإُیس ٗ .ٚس
.3سّ:سالٗؼذعّ .س
.4سس سّ سٍ:سعألرش .س
.5سٍ:س-سٖٓٝسدٝعّس رشٙسعأل .ٍٝس
.6سٍ:سيشصظ .س
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كئٕ س مٖٓس
د سحٌٕٞاس سٝصٞديت؟ س َّس
ػذّ سعُغ د مس
ٗلظ س مس
إٕ سعُوبُِة ستث سإرع سُثْ سحثٌٖس س ثس
ػذ مٓ »ٚسهاِ٘ :سُم ثسْ سهاِخاْ س ةس
د سٝال سحٌٕٞثس سٝصٞديةت؛ سُم ثسْ سهاِخاْ سإَّٗ سٚا سُُظس
ػذّ سعُغ د مس
ئض س ٕ سحٌٕٞثس سعُوبُِة ستا سصعئذةس سػِی س مس
عُض مس
ًزُي؟سالسب َّسذسُٚسٖٓسدَُُس .س
انًسأنت انخبَيت في أٌ انٕجٕ َد َفس انًبْيّت
ٕ سٝص ٞثسد س اًَوس س آٌٖٔس سٗثلظاس سٓ ُٛةخم ٚسعُخ سصُة مست.س
بٞعُغغٖ سعألشؼشيس سإُی 1س َّس
مس
ثب سعإلٓ اسّ س
ثر ٛثس
ٕ سٝص ٞثسد س اًَوس سٌٖٓٔس سصعئذس سػِی سٓ ُٛةخم ٚسعُخ سصُة مست .سُث٘ سكي سعُٔغيُ مست س ٕس
ج سعُٔؼخضُ ستا س َّس
ٝه ُ مس
عألٓشيٖ س :ٞٛٝسإ ةٓ س
ٗو :3ٍٞسُ ٞسً ٕثس سعُٞص ٞاسد سصعئذعس سػِی سعُٔ ُٛة مست سعُخ سصُة مست سُث مض ثسّ س ع اسذ س
ثس
م
ٓشةحُٖ.سًَٝسس
مس
عُٔلخوش سإُُ ٚسػٖ س ثًٗٞم ٚسٓخو ةذٓس سب ُٞص ٞمد س  ٝس ثًٕٞاس سعُٔ ُٛة مست سٓٞصٞدةس س
مس
سس
خش ٝاس
ٝععذس سٓ٘ ٜٔسٓٔخ٘غس.سكث ثُِضث اسّ س ٕ سال سيٌٕٞثس سعُٞص ٞاسد سصعئذعس سػِی سعُٔ ُٛة مست سعُخ سصُة مست.سٝإٗةٔ سهاِ٘ :س
سسس
ال سكي سعُٔ ُٛة مست سكي سعُخ مس
ألٕ سعُٞص ٞثسد سُ ٞسً ٕثس سصعئذعس سٌُ ٕثس سع ة س
عألٓشيٖ» س َّس
مس
«إٗة ٚسيثِضث اسّ س ع اسذ س
ٓلخوشعسسإُُ ٜسٝعُ٘ئزسسالسيخِٞسإ ةٓ س ٕسحٌٕٞثس4سعُٔ  ُٛستاسٓخو ةذٓتسسػِیسعُٞص ٞمسدسب ُٞص ٞمسد5س ٝسالس
حٌ .6ٕٞسكئٕ سُثْ سحث اٌٖس 7سٓخو ةذٓتس سػُِ ٚسك ٜٞس ع اسذ 8سعألٓشيٖ .سٝإٕ سً ٗج سٓخو ةذٓتس سػثُِ ٚسيثِضث ّسس
َسٝععذسسٓ٘ ٜٔسٓٔخ٘غس» س ةٓ س
إٕسً َّس
ٓشةحُٖ؛سٞٛٝسعألٓ اسشسعآلخث اسش.سٝإٗةٔ سهاِ٘ :س« ةس
ثًٗٞا ٜسٓٞصٞدةسس
م
9
َس
بيٕ سً َّس
ي سع طَس س َّس
كؤلٕ سعُ مؼِ ثسْ سعُؼشٝس َّس
عُٔلخوش سإُُ ٚسػثٖ س ثًٗٞم ٚسٓخو ةذٓس سب ُٞصٞد س ةس
مس
سس
خش ٝاس
ٓشةحُٖ سكٜٞس
مس
ٓ سيثلخثوم اسش سإُُ ٚسعُشي اس سك ٜٞسٓخو ةذّس سػثُِ ٚسب ُٞص ٞمد س ٝةٓ س ثًٕٞاس سعُٔ  ُٛمست سٓٞصٞدةس س
عُبطبلٕسب ُؼشٝس مسة .س
مس
ٓؼِ ٞاسّس
ٕس
ٗلظ سعوُوخم ٚسُم اٞصٙٞس .س عذا : ٛس ةس
فإٌ قي َم :سال سيثض ٞاسص س ٕ سيثٌٕٞثس سٝص ٞاسد سًَوس سشي س س ثس
ٗلظس
ث سٝعُٔ  ُٛستثسؿُشاعُٔشخشً مت سكبلسيٌٕٞاسسعُٞص ٞاسدس ثس
عُٞص ٞثسدسٓشخشىسسبُٖثسسع مس
ئشسعُٔٞصٞدع م
10
ثس
ألٕ سعُٔٞصٞدع مس
ث» س َّس
ئش سعُٔٞصٞدع مس
إٕ سعُٞص ٞثسد سٓشخشىس سبُٖثس سع مس
عُٔ ُٛة مست.سٝإٗ ةٔ سهاِ٘  :س« ةس
ُٔٞصٞدعث سًِ ٜسٓخش سًتس سكيس
اس
عُؼذّ س ٞٛسعُٞص ٞاد سك
عُؼذّ سٝسك اسغ س مس
ًَِّ ٜسٓخش سًتس سكي س مس
سكغ س م
عُٞص ٞمسد .س
ٗلظ سعُٔ ُٛة مست سُثٌ ٕثس سعُغٌ اسْ سػِی سعُغٞع مسد سبيٗة ٚسٓٞصٞدس سح سةسس
ٕ سعُٞص ٞثسد سُ ٞسً ٕثس س ثس
عُز ٗي:س ةس
 ٝثٓؼذّٝس س خشی سعٌٔس سػُِ ٚسبيٗة ٚسعٞعدس سح سةس سُُٝظ سبغٞعدس س خشی؛ سٝعُبلص اسّ سب ؽَ س
ك ُِٔض ٝاسّسٓزِا .ٚس
2

.1سس سّ:س-سإُی.سس
.2سٍ:سعُٞصٞد.سس
.3سٍ:سيو .ٍٞس
.4سّ سٍ:سيک.ٕٞ
.5سٍ:س-سب ُٞصٞد.س
.6سّ سٍ:ساليک.ٕٞ
.7سّ سٍ:سُْيکٖ.
.8سّ:س+س عذ.س
.9سٍ:سٖٓ.س
إٕسعُٞصٞدسٓشخشى.سس
.10سٍ:س-س ةس
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ٍ سعُ َّ
ي سبيٗة ٚسٓزِذ؛ سٝالس
شيوس سكي سٝص ٞمد ٙسعُخ سص وس
ذ سع ثس
ُذ:س ٗة سٗثغ اٌ اسْ سػِی س س
عُز اس
عُٔزِة م
ي سُثٌ ٕثسس
ٗلظ سعُٞص ٞمسد سعُخ سص وس
ذ س ثس
ٗثغ اٌ اسْ 1سػُِ ٚسبيٗة سٚا سٓٞصٞدس سكي سعُخ سس .س ُٞٝسً ٕثس سعُٔزَِّ اس
ٓغٌٓٞسسػُِٚسبيٗة سٚاسٓٞصٞدسسٝؿثُ اسشسٓٞصٞدسسكيسع ُتسسٝععذة؛سٛزعسخِق 2.س
َ سعُؼذ ثّ؛ سكٞص ٞاسد سعُغٞع مسد سؿُشاسس
َ سعُؼذ ثّ؛ سٝعُغٞع ثسد سيثوبث اس
ٕ سٝص ٞثسد سعُغٞع مسد سال سيثوبث اس
عُشعب اسغ:س ةس
عُٔوبٍٞس
مس
بَ سيثضخٔ اسغ سٓغ س
ألٕ سعُو ثس
َ سعُؼذ ثسّ» س ةس
إٕ سٝص ٞثسد سعُغٞع مسد سال سيثوبث اس
عُغٞع مسد .سٝإَّٗٔ سهاِ٘  :س« ةس
َس
ُِؼذّ» سألٗةٚسُٞسُثْس ثيوبث مس
إٕسعُغٞع ثسدسه بَسس مس
عُؼذّ.سٝإَّٗٔ سهاِ٘ :س« َّس
ٝٝص ٞاسدسعُغٞع مسدسالسيثضخٔ اسغسٓغس مس
عُؼذ ثسّسُثٌ ٕثسسٝعصبسسُزعحم ٚسُٞٝسً ٕثسسًزُيسٌُ ٕثسسؿثُ٘ةسسكيسٝص ٞمدٙسػٖسعُٔغَ؛سٛزعسخث ِقس .س
عُٔٞصٞدعث س اًِ ٜسٓخش سًتس سكي سعُٞص ٞمسد»؛ سهاِ٘ :سال سٗاغِة اسْ.سهُٞا:ٚس
اس
انجٕاة .س ةٓ سهُٞا:ٚس«
ألٕ سسك ثسغس
عُؼذّ س ٞٛسعُٞص ٞاسد»؛ سهاِ٘ :سال سٗاغِة اْ؛ سٛٝزع س ةس
عُؼذّ سٝسك اسغ س مس
سكغ س مس
«إٗة ٜسٓخش سًتس سكي س مس
ُٞعصّ س ٓٞسسس
مس
ُٞعصّ سعُٞص ٞمسد سٝعُشي اس سعُٞعع اسذ سص صثس س ٕ سيٌٕٞثس سٖٓ س
مس
عُؼذّ س ٓشس س ٞٛس مٖٓ س
مس
ث.س س
ئشسعُٔٞصٞدع مس
ٓخخِلت سكثبلسيثِضث اسّس ثًٕٞاسسعُٞص ٞمسدس ٓشعسسٓشخشًسسبُٖثسسع مس
ي س م ٛثي س ٌُٖٝسُٔ رع سيثِضث اسّ سٖٓ سٛزعس
عُذ س م ٛثس
ٕ سعُٞص ٞثسد سٓـ يشس سُِٔ ُٛة مست سٖٓ س اس
ُٝئٖ س ثعَِّٔ٘ س ةس
ألٕ سعُٔ  ُٛستث سهذ سحٌٕٞاس سرُ٘ٛةتس سٝهثذ سحٌ ٕٞسخ سصُةتس.س
ثًٗٞا ٚسٓـ يشعس سُِٔ ُٛة مست سعُخ سصُة مت؟ سٛٝزع س ةس
4
3
كض ص س ٕ سيٌٕٞثس سعُٞص ٞاسد سٓـ يشعس سُِٔ ُٛة مست سٖٓ سعُذ سٛي سٛي سک ثٌٗٞم ٚسٓـ يشعس سُِٔ ُٛة مستس
عُزُ٘ٛة مت سٝالسيٌٕٞثسسٓـ يشعسسُِٔ ُٛة مستسعُخ سصُة مت؟سُم ثسْسهاِخاْسإٗةٚسُُظسًزُي؟س س
لظس
ٕ سعُٞص ٞثسد سٓـ يشس سُ٘ مس
س سعُضٞعباس سػٖ سبوُة مست سعُٞص ٞمس 5.ٙسكئٗة ٜسحثذاٍس 6سػِی س ةس
ٝبمٜزع سخث ثش ثس
ألٕس
ُ٘لظ سعُٔ ُٛة مست سعُخ سصُة مت؛ سٛٝزع س ةس
مس
ي سكبل سيثِضث اسّ س ثکٗٞا ٚسٓـ يشعس س
ي س مس ٛثس
عُذ س مس ٛثس
عُٔ ُٛة مست سٖٓ س اس
7
ي .س س
يس مس ٛثس
عُذس مس ٛثس
عُٞص ٞثسدسػ٘ذيسٗلظاسسعُٔ ٛسُة مستسعُخ سصسُة مستسٝسٓـ يشسسُِٔ ُٛةتسٖٓس اس
بيٕسُٚسطٞسةسسكيس
ٝعاٌ أ٘ سػثِیسعُغٞع مسدسبيٗةٚسٓٞصٞدسسح سةسسٓٝؼذّٝسس خشیس اعٌْسسػُِٚس ةس
عُخ سسسح سةسسُُٝغجسُٚسطٞسةسسكيسعُخ سسس خشی.س س
سس س ٗة ٚسُُظ سبٔٞصٞدس سٓؼ٘ ٙس
ٝعاٌ أ٘ سػِی سعُٔزَِّ م
ذ سع ُ ستث سعُ َّشيوس سكي سٝص ٞمد ٙسكي سعُخ م
سس.س س
ٗةٚسُُغج8سُٚسطٞسةسسكيسعُخ مس
ظُش سُ ٚسطٞسةسس
َ سعُؼذ ثسّ سعاٌْس سػُِ ٚسبيٗة ٚسيأ مٌٖاس س ٕ سال سسحث ثس
ٝعاٌ أ٘ سػِی سعُغٞع مسد سبيٗة ٚسيثوبث اس
سس.س س
كيسعُخ مس
ة
ٕ سعُٞص ٞثسد سٓـ يشس سُِٔ ُٛة مستس
دعال سػِی س َّس
كُِظ سشي س سٓ ةٔ س ثر ثًشحأٞسٙا سٖٓ سعُٞصٞمس ٙس س
عُخ سصَُّت .س
س
.1سّ سٍ:سيغکْ.
.2سّ سٍ:س-سٛزعسخِق .س
.3سٍ:س+سٝسُکٖسُٔ رعسيِضّسٖٓسٛزع.سس
.4سٍ:سُک.ٚٗٞس
بسعصسٝصٞمسٙسبشص یٓ ٗذٙسبُشٕٝسآٓذ/بٚسدعجس
.5سحشصٔتسٛزٙسعُؼب سةسب ُل سعُتسٛکزع:س«ٝسبذيٖٝعُِٚسصٞع مس
آٓذ ٔٗ/ي ٕسشذ»سـسعُٔظغظ.
.6سٍ:سيذٍ .س
.7سّ:س-سكبليِضّسکٚٗٞسٓـ يشع...سٖٓسعُذسٛيسٛي.
.8سس سّ:سُُظ .س
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نيس بشيء
انًسأنت انخبنخت في أٌ انًعذٔ َو َ
سس سع ُ ستث سعُؼذّ سخبلكسس
ٕ سعُٔ ُٛة ستث 1سعٌُٔٔ٘ ستث سال سحثوثش ثسس سُ ٜسكي سعُخ مس
ن سعألًزشٕٝثس سػِی س َّس
عحَّل ثس
ُِٔؼخضُ مست.س س
2
عُؼذّ سيثِضث اسّ س ع اسذس
سس سع ُ ستث س مس
ٗو :ٍٞسُ ٞسً ٗج سٓخوشو سةس سكي سعُخ مس
ُ٘ سكي سعُٔغيُت س ٕ س ثس
 ٕٞسعُٔ ُٛة مست سٓٞصٞدةس سٓؼذٓٝتسس
 ٕٞسعُٞص ٞمسد سصعئذعس سػِی سعُٔ ُٛة مت س  ٝس ثً مس
عألٓشيٖ؛ س:ٞٛٝسإ ةٓ س ثً مس
م
3
سس سع ُتثسس
كي سع ُتس سٝععذة؛ س ٝاًَس سٝععذ سٜٓ٘أ س آ٘خق؛ سكثُثِضث اسّ سػذ اسّ سحوش مسس سعُٔ ُٛة مست سكي سعُخ مس
ألٕ سعُٞص ٞثسد سعُ٘ئزس سال سيخِ ٞسإ ةٓ س ٕ سيٌٕٞثسس
عألٓشيٖ» س َّس
مس
عُؼذّ .سٝإٗةٔ سهاِ٘  :س«إَّٗ ٚسيثِضث اسّ س ع اسذ س
مس
عألٓشيٖ؛سٝإٕسُثْسيث اٌٖسس
مس
صعئذعسسػِیسعُٔ ُٛة مستسعُخ سصُة مستس ٝسالسيٌٕٞثس.سكئٕسً ٕسصعئذعسسكٜٞس ع اسذس
صعئذعس سيثِضث ّس سًٕٞاس سعُٔ ُٛة مست سٓٞصٞدةس سع ُ ستث س ثًٗٞم ٜسٓؼذٓٝتس سكُثِضث اسّ سعألٓ اسش سعآلخث اسش .سٝإٗةٔ سهاِ٘ :س
َ سٝععذس سٓ٘ ٜٔس آ٘خقس» س ةٓ س ثًٕٞاس سعُٞص ٞمسد سصعئذعس سػِی سعُٔ ُٛة مست سكثِمٔ س ثٓ َّش س ٝةٓ س ثًٕٞاسس
إٕ سً َّس
« َّس
اطبلٕسب ُؼشٝسمسة .س
مس
عُٔ ُٛة مستسٓٞصٞدةسسٓٝؼذٓٝتسسكيسع ُتسسٝععذةسسكٜٞسٓؼِ ٞاسّسعُب
عُز ٖٛس
سس سٝإ ةٓ سكي س
عُؼذّ سإ ةٓ سكي سعُخ مس
فإٌ قي َم :سعُٔ ُٛة ستا سعٌُٔٔ٘ ستا سٓخوشو سةس سع ُ ستث س مس
م
عألٓشيٖسالصّس» سألٗة ٜسٓخُٔوضةسسبؼؼا ٜس
مس
إٕ س ع ثسذس
ٍ.سٝإٗةٔ سهاِ٘ :س« ةس
ٝعُز ٗي سب ؽَ سكثخث ثؼَُّٖثس سعألٝة اس
سسس
عسٓخُٔةضسسػٖسعُغٞع مسدسٝإٕسُثْسيث اٌٖسسُٚسٝصٞدسسكيسعُخ مس
ألٕسعُبُ ثس
عُؼذّ؛س َّس
ػٖسبؼغسسع ُ ستثس م
5
4
سس .سٝإٗةٔ س
عُز ٖٛس  ٝسكي سعُخ مس
مس
ث سًَٝس سٓخُٔوضس سك ٜٞسٓخوشو سس سإ ةٓ سكي س
ًٝزع سع ئ اسش سعُٔ ُٛة م
عُز ٖٛسيثِضث اسّس
مس
ع سُ ٞسعصخٔؼ سكي س
ألٕ سعُغٞع ثسد سٝعُبُ ثس
عُز »ٖٛس ةس
مس
هِ٘  :س«إٗة ٚسال سحوش ثسس سُ ٜسكي س
يٖسكيسٓغَسسٝععذ سٞٛٝس آغ ٍس .س
عسعُٔخؼ َّد مس
عصخٔ اس
6
ٔجّ َ
هبَ سٝص ٞمد ٛسٓغٌّٞس سػُِ ٜسبيٗة ٜسٌٓٔ٘ ستا سعُٞص ٞمسد .سٓٝخی سً ٕثسس
آخر :سعُٔ  ُٛستا س ثس
سس.سٝإَّٗٔ سهاِ٘ :س«إٗة ٜسٓغٌّٞس سػُِ ٜسبيٗة ٜسٌٓٔ٘ ستاسعُٞصٞد» س
ثًزُي سً ٗج سٓخوشو سةس سكي سعُخ مس
ع سعُٞص ٞمسد.س
ب سعُٞص ٞمسد س  ٝسب ٓخ٘ مس
ألٗة ٚسُ ٞسُثْ سيث اٌٖس سًزُي سُثٌ ٗج سٓغٌٓٞس سػُِ ٜسإ ةٓ سبٞص ٞمس
الة سُث مض ثسّ سعٗوبلباس سعُشي مس سٖٓس
الة سُثٌ ٗج سٓٞصٞدةس سدعئٔس.سٝعُز ٗي سب ؽَ سٝإ س
ٍ سب ؽَ سٝإ س
ٝعأل َّ ٝاس
عُزعحي س ٞٛٝس آغ ٍس .سكث اؼِم ثسْ س ٗة ٜسٓغٌّٞس سػُِ ٜسب إلٌٓ ٕ.س
عس
عُزعحي سإُی سعإلٓخ٘ مس
وس
ٕس
عإلٌٓ مس
و
8
7
و
ٝعإلٌٓ ٕاس سصعئذس سػُِ ٜ؛ سألٗة ٚس و
ٗلظ س
َ سال سيٌٕٞاس س ثس
ٝعُٔخيخ اسش سكي سعُخؼوة مس
ٓخيخشس سكي سعُخؼوة مَ س
عسعُزيسٞٛس
سس سألٗةٚسٓخُٔوضسسػٖسعإلٓخ٘ مس
عُٔ ُٛة مستسٝالسدعخبلسسكُ. ٜسكٜٞس ٓشسسٓٞصٞدسسكيسعُخ م
جس
ث .سٝإرع سً ٕثس سًزُي سً ٗ مس
َ 9سعإلٓخُ اسص سكي سعُ ثؼذثٓ مس
ظ اس
ثػذثّس س ثٓغغ سكثِ ٞسً ٕثس سػذُٓةس سسيثغ ا
سسس
ج سعُظل ستاسع طِتسسكيسعُخ مس
الةسُثٌ ٗث مس
عُؼذّ سٝإ س
عُٔ ُٛة ستاسعٌُٔٔ٘ ستاسٓخوشو سةسسكيسعُخ مس
سسسع ُ ستثس م
عُٔٞطٞف؛سٛزعسخث ِقس .س
ٓ٘ل ٌَّتسسػٖس
م
.1سّ:سعُٔ  ُٛث.س
.2سٍ:سُُِضّ.س
.3سّ سٍ:س-سٝععذ .س
.4سٍ:سٓخٔ يض .س
.5سٍ:سٝعٓ  .س
.6سٍ:س+س.ٝس
.7سس:سعُِؼوَ؛سٍ:سعُؼوَ.س
.8سٍ:سُِشي.س
.9سٍ:سُغظ.ٍٞس
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عُؼذّ.س
ٕسع ُ ستثس مس
ثسالسحوش ثسسسُ ٜسكيسعألر ٛمس
ٕسعُٔ ُٛة مس
انجٕاة.س ةٓ سعألٝة ٍا؛سهاِ٘ :سالسٗاغِو اسْس َّس
يٖ سكي سٓغَسس
ع سعُٔخؼ َّد مس
عُز ٖٛسيثِضث اسّ سعصخٔ اس
مس
ع سُ ٞسعصخث ثٔؼ سكي س
إٕ سعُغٞع ثسد سٝعُبُ ثس
هُٞا :ٚس« َّس
عس
ٝععذس»؛ سهاِ٘  :سال سٗاغِو اْ سٝإٗةٔ سيثِضث اسّ سرُي س ٕ سُ ٞسً ٕ سعُغٞع اسد 1سعُز٘ٛيس سٓؼ ةدعس سُِبُ مس
سس سالعخغ ُ مستس
َ سكي سعُخ مس
ظ اس
ألٕ سعُخؼ َّسد سبُٖثس سعُغٞع مسد سٝعُبُ مس
عُز٘ٛي .سٛٝزع س ةس
وس
ع سإٗةٔ سيثغ ا
عُزٖٛسكبل.س س
مس
عظُٞم ٜٔسكيسٓغَسسصغٔ ٗي؛س ٝةٓ سكيس
إٕ سإٌٓ ٕثسسعُٔ ُٛة مست س ٓشسسٝصٞديس»؛سهاِ٘ :سالسٗاغِو اسْ.سهُٞا:ٚس«إٗةٚسٓخُٔوضسسػٖس
أ ّيب قٕنّ :س« َّس
عألػذعّ»؛سهاِ٘ :سالسٗاغِو اْ سٝإَّٗٔ سيثِضث اسّسرُيس ٕس
مس
َسعإلٓخُ اسصسكيس
ظ اس
عإلٓخ٘ مس
عسكِٞسً ٕس ثػذثُٓةسسيثغ ا
ع سٝعإلٌٓ ٕثسس
ألٕ سعإلٓخ٘ ثس
سس سُُٝظ سًزُي .سٛٝزع س َّس
ع سٓخُٔوضعس سػ٘ ٚسكي سعُخ مس
ُ ٞسً ٕ سعإلٓخ٘ اس
2
ٕ.سُم ثسْ سهاِخاْس
ٕ سدٕٝثس سعألػُ مس
سس سٝحثٔ يا اض ٛسكي سعألر ٛمس
ن سُث ٜسكي سعُخ مس
عػخب سعثس سرَُّ٘ٛتس سال سح ثثغو ثس
ُظس ثًزُي؟سالسبا َّسذسُٚس مٖٓسدَُُس .س
إَّٗ سٚاسُث ثس
س
انًسأنت انرابعت في إحببث انعهى ببنصبَع تعبنی
3
ٗغ.سٝإَّٗٔ سهاِ٘ :س
ٗغ سكثزث ثبجثس سعُؼِ اسْ سب ُظ مس
عُؼِْ سب ُظ مس
ٗو:ٍٞس ا ٝمص ثسذ سِٓض ٝاسّ سٝص ٞمسد س مس
بشٗ ٛا سٚا س ٕ س ثس
عُؼِْس
«إَّٗ ٚس ا ٝمص ثسذ سعُِٔض ٝاسّ» سألٗة سال سٗث اشيس سكي سٝص ٞمسد سٓٞصٞد سٝٝصٞدا ٙسِٓضّٝس سُٞص ٞمسد س مس
ألٕ سرُي سعُٔٞص ٞثسد سإ ةٓ س ٕ سيٌٕٞثس سٝعصبس سُزعحم ٚس  ٝسٌٓٔ٘س سُزعحمٚ؛ س ٝيةس س ةٓ سً ٕثس سيثِضث اسّس
ٗغ.س َّس
ب ُظ مس
عُِٔض.ّٝس ةٓ سإرع سً ٕ سٝعصبس سُزعحم ٚسكظ ٛشس.س ٝةٓ سإرع سً ٕ سٌٓٔ٘س سُزعحم ٚسكؤلٗـَّ ٚسعُ٘ئزسس
مس
ٝص ٞاسد س
يثلخثوم اسشسإُیسٓؤروشس.سٝرُيسعُٔؤرو اسشسإٕسً ٕثسس و
ٓخيخشعسسُث مض ثسّسعُذٝسا سٞٛٝسٓغ ٍ؛سٝإٕسک ٕثسسٓخوذوٓسس
6
4سٝس5
ػُِٚسكئ ةٓ س ٕسيثکٕٞثسسٝعصبسسُزعحمٚس ٝسٓٔک٘س .سكئٕسک ٕثسسٝعصبسسُزعحمٚسُث مض ثسّسػ٘ٚسعُٔطِٞباس .س
7 ٝ
بس
ٓٞصذس سٝعص مس
س سٝإٕ سً ٕثس سٌٓٔ٘س سُزعحم ٚسعكخثوث ثسش سإُی سٓؤروشس سآخث ثسش.سٝال سب َّسذ سٖٓ سعإلٗخ ٜمس سإُی س م
ُٖ.س س
الةسُث مض ثسّسعُخغِغَا؛سٞٛٝس آغ ٍسسُم ثٞصٜث مس
عُٞص ٞمسدسُزعحمٚ؛سٝإ س
عُٔؼِ ٍٞسعُٔؼُ مسَّٖ سٝبثُٖثس س اًَوس سٝععذس سٖٓ سآع مسد سٓ س
مس
عذا: ٔٛس ٗة ٚسال سيخِ ٞسإ ةٓ س ٕ سيثٌٕٞثس سبثُٖثس س
 ٞٛسػِةتس سُ ٚسػَِس سٓخ٘ ُٛتس س  ٝسال سيٌٕٞاس.8سكئٕ سُثْ سيثٌٖ  9سً ٕثس سبثُ٘ث ٚسٝبُٖثس سػِةتس سٖٓ س مػِثِم ٚس مػِثَسس
يٖ؛سٛزعسخث ِقس.سٝإٕسً ٕسبثُ٘ثٚس ٝثبُٖثسسًَوسس
ؿُ اسشسٓخ٘ ُٛت؛سكٔ سالسيثخث٘ ٛیسٓغظٞسسسبُٖثسسع م
ط ثش م
ؿُشسعُ٘ ٜي مست .س
َسٓخشحةبتسسإُیس مس
جسعُؼِ اس
ٓ سٞٛسػِةتسسٖٓس مػِثِمٚس مػِثَسسٓخ٘ ُٛتسسكُِغ مس

.1سٍ:سعد.س
.2سٍ:س-سُ. ٜس
.3سس سّ:س-سب ُظ ٗغ.س
.4سّ:سـسٝسإٕسک ٕسٓخوذٓسسػُِٚسكئ ةٓ س ٕسيکٕٞسٝعصب سُزعحٚس ٝسٓٔک٘ .
.5سٍ:س+سكئٕسک ٕسٝعصب سُزعحٚس ٝسٓٔک٘ .
.6سّ:س-سكئٕسک ٕسٝعصبسسُزعحٚسُضّسػ٘ٚسعُٔطِٞب.
.7سٍ:س+س ٝسإٕ سک ٕ سٓٔک٘س سُزعح ٚس ٝس ي ٓ سک ٕ سيِضّ سٝصٞد سعُِٔض ّٝس ةٓ سإرع سک ٕ سٝعصبس سُزعح ٚسكظ ٛش س ٝس ةٓ سإرع سک ٕس
ٓٔک٘سسُزعحٚسُضّسػ٘ٚسعُٔطِٞب.
.8س ي:ساليکٕٞسػَِسٓخ٘ ُٛتسبَسػَِسؿُشٓخ٘ ُٛتسـسعُٔظغظ.
.9س ي:سكئٕسُْيکٖسػَِسٓخ٘ ُٛتسبَسک ٕسػَِسؿُشٓخ٘ ُٛتسـسعُٔظغظ.
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ج سعُضِٔ ستا سعُٔش ةًب ستا سٓ٘ ٜس
ؿُش سعُ٘ ٜي مت سٌُ ٗ مس
ث سإُی س مس
ج سعٌُٔٔ٘ اس
عُز ٗي :س ٗة ٚسُ ٞسحث ثغِ ثغِث مس
عُذ سٛي سصِٔتس سٓٝضٔٞع سإ ةٓ س ٕ سيٌٕٞثسس
ٌٓٔ٘ت؛ سكثِث ٜسٓؤروشس.سٝعُٔؤروشاس 1سكي سعُضِٔ مست سٖٓ س اس
ألٕس
ٍ سب ؽَ؛ س َّس
عُٔضٔٞع س  ٝس ٓشعس سدعخبلس سكُ ٚس  ٝس ٓشعس سخ سصس سػ٘ .ٚسٝعألٝة اس
ٗلظ سرُي س
ثس
م
ٗلغ.ٚس
ع سٖٓ س اس
عألرش سٝعُٔضٔ ٞاس
عُذ س ٞٛسٓضٔٞعس سال سيثخثوث َّذ اسّ سػِی س م
عُٔؤرو ثسش سيث مضباس سحوذ آ ٚسػِی س م
2
ٗلغٚ؛س
مس
ألٕسعُٔؤرو ثسشسكيس
ٝعُز ٗيس يؼسسب ؽَ؛س َّس
عُٔضٔٞعسُ ٞسً ٕثسسدعخبلسسكُٚسُثٌ ٕثسسٓؤروشعسسكيس م
3
عُٔضٔٞع سال سب َّسذ س ٕ سيٌٕٞثس سٓؤروشعس سكي سًَوس سصض س سٓ٘ .ٚسك ُٔؤروش سكي س
مس
ألٕ سعُٔؤرو ثسش سكي س
َّس
4
عس
ث سٝعصبس سُزعح .ٚسكثُثِضث اسّ سعٗوط اس
س سػثٖ سصِٔت سعٌُٔٔ٘ مس
عُٔضٔٞع سخ سسس سػث٘ سٚا .سٝعُخ س اس
مس
اَ.س س
حوذيشسعُخَّ ثغِغ مس
مس
اَسػِیس
عُخَّ ثغِغ مس
ب سعُٞص ٞمسد سُزعحم ٚسٞٛٝس
َ سب ؽَ سكبلب ةسذ سٖٓ سعإلٗخ ٜمس سإُی سٓٞصٞدس سٝعص مس
ٝعُخَّ ثغِ اغ اس
عُٔطِٞباس 5.س
األٔل :سال سٗاغِو اسْ س ٗة سٚا سإرع سُثْ سيٌٖس سبثُ٘ث ٚسٝبثُٖثس سًَوس سٓ س ٞٛسػِةتس سٖٓس
فإٌ قي َم سعهی انٕجّ ّ
6
ة
مػِثِمٚسػَِسسٓخ٘ ُٛت سً ٕسبثُ٘ثٚسٝبثُٖثسسػِتسسٖٓس مػِثِمٚس مػِثَسسؿُ اسشسٓخ٘ ُٛتس .سٝإٗةٔ سيثِضث اسّ سرُي س ٕس
إٕس
ٍ:س ةس
ضٞص س ٕ سياو ثس
ُ ٞسً ٕ سعُ مؼِثَاس سٓضخٔؼتس سكي سعُٞصٞد؛ 7سك مِ ثسْ سهاِخاْ سإٗة ٜسٓضخٔؼت؟ سُٝم ثسْ سال سيث اس
عُٔؼٍِٞسعٗ ثؼ ثذ ثسّسٝط ثسس8سعألر اسشسبؼ ثسذسٝص ٞمدٙسؿُ٘ةسسػٖسعُٔؤرو مش؟س س
ثس
ٝص ثسذس
عُٔؤرو ثسشسإرعس ث
9
ُٝئٖسعِةٔ٘ سرُي سٌُٖٝسُم ثسْسهاِخاْسإٗة ٚسإرعسً ٕسبثُ٘ثٚسٝبثُٖثسس اًَوسسٓ سٞٛسػِةتسسٖٓس مػِثِمٚسػَِسس
ئض س ٕ سيٌٕٞثس س ثبُ٘ث ٚس ٝثبُٖثس سًَوسس
كئٕ سٖٓ سعُض مس
ؿُش سعُ٘ ٜي مت؟ س ةس
ٖ سعُ مؼِثَاس سٓخشحوبتس سإُی س مس
ٓخ٘ ُٛت سُْسيث اٌ مس
ؿُشسٓخ٘ ُٛتس.س س
َس ثس
عسعُ مؼِث مس
ٓ سٞٛس[ػِةتس]سٖٓس مػِثِمٚسػَِسسٓخ٘ ُٛتسسٝيٌٕٞثسسٓضٔ ٞاس
إٕس
ٕ سعُٔؤرو ثسش سال سيثض ٞاسص س ٕ سيثٌٕٞثس سدعخبلس .سهُٞا :ٚس« َّس
ٔأ ّيب انٕجّ انخبَي سكبل سٗاغِو اسْ س ةس
َس
عُٔضٔٞع سٓؤروشس 10سكي سً وس
مس
ألٕ سعُٔؤرو ثسش سكي س
ٗلغ ٚس َّس
عُٔؤرو ثسش سُ ٞسً ٕثس سدعخبلس سُثٌ ٕثس سٓٞروشعس سكي س م
ئشس
ب سُزعحم ٚسٝع مس
ألٕ سعُضِٔ ستث سعُٔش ًَّب ستث سٖٓ سعُٞعص مس
صض س سٓ٘»ٚ؛ سهاِ٘  :سال سٗاغِو اسْ .سٛٝزع س َّس
و 11
ث سٌٓٔ٘تس سُزعحم ٜسالكخو مس ٛسإُی سعألصضع م سٝعُٔؤرشاس سكي سعُٔضٔٞع سدعخَس سكيس
عُٔٞصٞدع مس
عُضِٔ مستسٞٛٝسعُٞعصباسسُزعحم .ٚس
انجٕاة.س ةٓ سه:ُٚٞس« مُ ثسْ سهاِخاْ سإٗة ٚسإرع سُثْ سي اٌٖ سبثُ٘ث ٚسٝبثُٖثس سًَوس سٓ س ٞٛسػِةتس سٖٓ س مػِثِم ٚسػَِسس
ثس
َ سٝعُٔؼِٞال مس
عُؼِث ثس
ٓخ٘ ُٛت سً ٕ سبثُ٘ث ٚسٝبثُٖثس سػِةتس سٖٓ س مػِثِم ٚس مػِثَس سؿُ اسش سٓخ٘ ُٛت؟» سهاِ٘ :س َّس
ألٕ س م
ظ سعُٞص ٞمسد سبزعحم ٚسببل سػِةتس سٓٞصٞدةس .س ٓٝس
ي سعٌُٖٔٔاس سٓخشصو ثس
الة سُثبثوم ثس
ٓضخٔؼتس سكي سعُٞص ٞمد سٝإ س
يثخ ثثشصَّظاسسٝصٞداٙسػِیس ثػ ثذ مٓٚسبزع محٚسكُِظسٌٓٔ٘سسُزعحم.ٚسك ٌُٖٔٔاسسُزعحمٚسُُظسٌٓٔ٘سسُزعحمٚ؛سٛزعس
.1سٍ:سعُٔ.ٞس
.2سٍ:سع.ٝسس
.3سٍ:س.ٝس
.4سّ سٍ:سصُٔغ .س
.5سٛزعسحخ ةٔتسعُبشٕ ٛسػِیسٝصٞدسعُٞعصبسحؼ ُی سرکش ٛسبؼذٓ سعٗوطغسعُکبلّسُبُ ٕسبطبلٕسعُخغِغَسـسعُٔظغظ.
.6سٍ:س+سً ٕسبُ٘ٚسٝسبُٖسػِتسٖٓسػِِٚسػَِسؿُشسٓخ٘ ُٛت.س
.7سٍ:سٓضخٔؼُٖسرْسعُٞصٞد.س
.8سٍ:س-سعٗؼذّسٝسط س.س
.9سٍ:س-سُْسهِخْسإٗة.ٚس
.10سٍ:س+سكيسکَسٓضٔٞع.س
.11سّ:سعُٔضٔٞع.س
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عُٔؼِ ٍٞسٝبثُٖثس سًَوس سٓ سٞٛس
مس
َ سٓضخٔؼتس سكي سعُٞص ٞمد سٝال سيٌٕٞاس سبثُٖثس س
خثِقس.سٝإرع سً ٗج سعُؼِ اس
ة
ػِةتس سُ ٚس مػِثَس سٓخ٘ ُٛت سً ٕثس سبثُ٘ث ٚسٝبثُٖثس سػِتس سٖٓ س مػِثِم ٚس مػِثَس سؿُشاس سٓخ٘ ُٛت سكٔ سال سيخ٘ ٛیس
طشيٖ؛سٛزعسخِق .س
ٓغظٞسسسبُٖثسسع
م
ٖس
 ٝةٓ سهُٞا:ٚس«كثِم ثسْسهاِخاْسإٗةٚسإرعسً ٕسبثُ٘ثٚسٝبثُٖثسسًَوسسٓ سٞٛسػِةتسسُٚس مػِثَسسٓخ٘ ُٛت سُثْسيث اٌ مس
عُؼِث مَ؛س
ع سيغخِض اسّ س اً َّس
إلٕ سعُٔضٔ ٞثس
ؿُش سعُ٘ ٜيت؟» سهاِ٘ :س ةس
َ سٓخشحوبتس سإُی س مس
عُؼِ اس
َ سٝععذس سٖٓ سآع مسد س م
عُٔؼِ ٍٞسٝبثُٖثس س اًَوس سٝععذس سٖٓ سآع مسد س مػِثِم ٚسـ س يس سٝععذس سً ٕ سـ س مػِثَس سٓخ٘ ُٛت؛س
مس
ٕ س ثبُٖثس س
م س َّس
ٝط ثذ ثس
ث
ث
ا
ث
ث
و
ا
ؿُشسعُ٘ ٜي مست .س
َسٓخشحبتسسإُیس مس
ٖسعُ مؼِ اس
َسٓخ٘ ُٛت؛سكِْسيثٌ مس
عسعُ مؼِ مس
كٔضٔ ٞس
ا
و
و
ا
ٕ سعُٔؤر ثسش سال سيثض ٞاسص س ٕ سيٌٕٞثس سدعخبلس»؛ سهِ٘ س
ةٓ سه ُٚٞسػِی سعُٞص مس ٚسعُز ٗي:س«ال سٗاغِ اسْ س َّس
عُٔضٔٞع سًَٝس سٓ س ٞٛسدعخَس سكيس
نس
ألٕ سعُٔشع ثسد سٖٓ سعُٔؤرو مسش س ٞٛسعُؼِة ستا سعُخ ةٓ ستا سُمخ ثثغو مس
َّس
م
2
1
عُٔضٔٞع سػِی سًَوس سٝععذس سٖٓس
مس
ق س
عُٔضٔٞع سُمخ ثثٞه مس
مس
نس
عُٔضٔٞع سُُظ سػِةتس سح ةٓتس سُمخ ثثغو مس
عألصضع مس .س
3
و:ٍٞسُم ثسْسالسيثض ٞاسصس ٕسيٌٕٞثسسعُٔؤرو اسشسعُخ ّسسٞٛسعألصضع اسسًِ ٜسًٔ س
ُٝو ئَسس ٕسسيثؼ ٞثسدس ٝسيث ثس
4
ث سُ ٚسٓؤروشس سح ّس سٞٛٝس
ئش سعُٔٞصٞدع مس
ب سُزعحم ٚسٝع مس
ب سٖٓ سعُٞعص مس
ع سعُٔش ًَّ ثس
ٕ سعُٔضٔ ٞثس
ًٔ س َّس
طَسٖٓس
عُٔضٔٞعسعُغ مس
مس
كئٕسعُٔؤرو ثسشسعُخ َّسّسكيس
ئنسعُٔش ًَّب مت؛س ةس
عألصضع اسسًِ ٜسًٝزعسع ئشاسسعُغو مس
َسصِٔتسسٓش ًَّبتسسٖٓس
ٕس اً َّس
ٗو:ٍٞسإٗة سٗثؼِث اسْسب ُؼشٝسمسةس َّس
صضعئمٚسٞٛسعألصضع اسسًِ. ٜسٝصٞعباٚس ٕس ثس
س سػٖس
آع دس سًَس سٝععذس سٓ٘ ٜسٌٖٓٔس سُزع مح ٚسكئٗة ٜسٓغخ صتس سإُی سػِةتس سخ سصتس سػ٘ ٜ؛ سٝعُخ س اس
ثسٝعصبسسُزعحم.ٚس س
صُٔغسعٌُٔٔ٘ مس
مس
5
ة
ث
َّ
ٗغ سٝإٗٔ سرًشٗ سعُغضة تثسس
ٝعُخؼٞي اس
َسػِیسعُغضة مستسعألُٝیسعُخيسهشة سٗ  ٛسكيسإرب ثسعُظ م
6
عُذهُن .س
مس
ذس
اؼشفثس سٓ سكُ ٜسٖٓسعُبغ مس
عُغضة ستثسعُز ُٗ ستثسُمُ ث
س
انًسأنت انخبيست في أٌّ ٔجٕ َد انببرئ َفس حقيقتّ
سا سٗلظاس سعوُوخم ٚس مخبلكس سُِٔؼخضُ مست.س
ٕ سٝص ٞثسد سعُب مس
عُغغٖ سعألشؼشيس سإُی س َّس
مس
ثب سعإلٓ اسّ سعب ٞس
ثر ٛثس
7
ثسؿُ اسشسصعئذسسػِیسعو ئسوم ٜسعُخ سصُة مست .س
ٕ سٝص ٞثسدسعٌُٔٔ٘ مس
أحذْبسٓ سٓ َّسشسٖٓس َّس
ُ٘ سٝصٙٞس:س َ
ٕسعُٞص ٞمسدسصعئذعسسػِیسعُغوُو مستسٓ٘خلُت سكبلسيٌٕٞاسسٝصٞداٙسصعئذعسسػِیس
انخبَي.سالصٓ ستاس ثً ٞمس
 ٕٞسعُٞص ٞمسد سصعئذعس سػِیس
ُٞعصّ س ثً مس
مس
ألٕ س مٖٓ س
إٕ سعُبلصٓ ستث سٓ٘خلُتس» س َّس
عوُوخم .ٚسٝإٗةٔ سهِ٘  :س« َّس
9
8
عوُوخم ٚس ٕ سال سيٌٕٞثس سعُٞعصباس سُزعحم ٚسٝعصبس سُزعحم.ٚسألٗة ٚسُ ٞسً ٕ سٝعصبس سُزعحم ٚس يؼس سكئ ةٓ س ٕس
.1سٍ:س-سٝسًَسٓ سٞٛسدعخَسكيسعُٔضٔٞع.س
.2سٍ:سُُخٞهق.س
.3سّ:س-سيؼٞدس.ٝس
.4سٍ:سُٖٔ.س
.5سٍ:سٝسإٗة  .س
.6سٍ:سُخؼشف .س
.7سس سّ:س-س ٕ .س
.8سٍ:سعٕ.س
.9س«عيؼس» سكي سٗغخت سٍ سش عبت سعُِ ٕٞسب ُ٘غبت سإُی سعُکِٔ ث سعألخشی.سٝب ُضِٔت سيبذٝع س ٕ سحک ٕٞسصعئذعس س  ٝسبٔؼ٘یس
«ٔٛچ٘ ٕ»سعُل سعُتسالس«ٔٛچُٖ٘»سـسعُٔظغظ .س
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بيعش ٛسب ؽِتس.س
ٕ سيٌٕٞثس سعُٞعصباس سُزعحم ٚسعوُوخث ٚس  ٝسٝصٞدث ٙس  ٝسعُٔش ًَّ ثس
ب سٓ٘. ٜٔسٝعألهغ اسّ س م
كؤلٕسعوُوخثٚس آغخ ثصتس1سكيس ثًٗٞم ٜسٓٞصٞدةسسإُیسعُٞص ٞمد س ٝاًَسسٓ سٞٛس آغخ سسسكيس
ٍس َّس
ةٓ سعألٝة اس
2
كؤلٕسعُٞص ٞثسدسٓلخوشسسإُیسعُٔ ُٛة مت س
ؿُشٙسكث ٜثساٞسٌٖٓٔسسُزعحم. ٚس ٝةٓ سعُز ٗيس ةس
ثًٗٞمٚسٓٞصٞدعسسإُیس م
ع سٓغخ سس سإُی سعألصضع مس سعَُّخيس
ؤلٕ سعُٔضٔ ٞثس
ُذ سكث َّس
عُـُش سٌٖٓٔس سُزعحم.ٚس ٝةٓ سعُز اس
مس
ٝعُٔلخو اسش سإُی س
عُـُشسٌٖٓٔسسُزعحم .ٚس
مس
سسإُیس
يسٓـ يشةسسُ ٜسٝعُٔغخ اس
مس ٛثس
عألٓشيٖ سٞٛٝسإ ةٓ سعكخو ساٙس
ٕسٝصٞدثٙسُٞسً ٕسصعئذعسسػِیسعوُوخمٚس ثيِضث اسّس ع اسذس
ُ.س َّس
انخبنج اس
م
هبَ سعُٞص ٞمسد.سًَٝس سٝععذس سٓ٘ ٜٔس آ٘خثق؛س
عُـُش سٝإ ةٓ س ثًٕٞاس سٓ ُٛةخم ٚسٓٞصٞدةس س ثس
مس
كي سٝص ٞمد ٙسإُی س
ة
ة
ألٕ سٝصٞدثٙس
عألٓشيٖ» س َّس
مس
كثبل سيٌٕٞاس سعُٞص ٞاسد سصعئذعس سػثِی سعوُوخم.ٚسٝإٗٔ سهِ٘ :س«إٗ ٚسيثِضث اسّ س ع اسذ س
عُ٘ئزس سيٌٕٞاس سٓلخوشعس سإُی سعُٔ ُٛة مت سكٌُٕٞاس سٌٓٔ٘س سُزعحم ٚسكُثغخ ساس سإُی سعُٔؤرو مسش.سٝعُٔؤرو اسش سكُٚس
إ ةٓ س ٕ سيٌٕٞثس س ٞٛسعُٔ ُٛة ستا س  ٝسشُئس س آ٘لظبلس .سكئٕ سً ٕثس سشُئس س آ٘لظبلس 3س ثيِضث اسّ سعكخو سا ٙسكيس
عُـُش س ٞٛٝس ع اسذ سعألٓشيٖ؛ سٝإٕ سً ٕ س ٞٛسعُٔ ُٛةتا سٝعُٔؤرو اسش سكي سعُشي مس سيث مضباسس
ٝص ٞمد ٙسإُی س
م
هبَسعُٞص ٞمد سٞٛٝسعألٓ اسشسعآلخث اسش .س
عألرش سكُثِضث اسّس ثًٕٞاسسعُٔ ُٛة مستسٓٞصٞدةسس ثس
حو ةذ آٚسب ُٞص ٞمسدسػِیس م
ٗلظ سعوُوخم ٚسكئ ةٓ س ٕ سيٌٕٞثس سػِی سٝصٚس سال سيٌٕٞاس سٝص ٞاسدس
فَهَئٍ 4سقي َم:سُ ٞسً ٕ سٝصٞدا ٙس ثس
ؽبلٕ .س ةٓ س
مس
ٕ سب
ث سصعئذعس سػِی سعو ئوم ٜسعُخ سصُة مست س  ٝسػِی سٝصٚس سيٌٕٞاس .سٝعُومغٔ مس
عٌُٔٔ٘ مس
ٗلظس
ٍ سػذ مٓ ٚسٓغٌّٞس سػُِ ٚسبيٗة ٚسُُظ سبٔٞصٞد س ُٞٝسً ٕ سعُٞص ٞاسد س ثس
كؤلٕ سعُغٞع ثسد سع ثس
ٍ س َّس
عألٝة اس
6
5
ٍسػذ مٓٚسٓغٌٓٞس سػُِٚسبيٗةٚسُُظسبغٞعدس.سٝعُبلص اسّسب ؽَسس
سسسُثٌ ٕثسسعُغٞع اسد سع ثس
عُغٞع مسدسعُخ مس
7
كؤلٕ سعُٞص ٞثسد سعُ٘ئزس سال سيخِ ٞسإ ةٓ س ٕ سيٌٕٞثس سٓشخشًس سبُٖثسس
ك ُِٔض ٝاسّ سب ؽَس .س ٝةٓ سعُز ٗي س َّس
8
ٝعٌُٖٔٔ س
بس
ث س  ٝسال سيٌٕٞثس .سال سعبَُ سإُی سعُز ٗي سألٗة سٗاوث وغ أ ٚسإُی سعُٞعص مس
عُٔٞصٞدع مس
م
ثس
غُٖٔ؛سك ُٞص ٞاسدسٓشخشىس سبُٖثس سعُٔٞصٞدع مس
مس
ٞس اسدس
عُخوغُْسيث مضباس س ٕسيٌٕٞثس سٓشخشًسسبثُٖثسسعُوم
م
 ٝثٓ م
عُٞعصبيسبٔ ُٛة مستسعُٞص ٞمسدس ٝسبيٓشسسصعئذس.سكئٕسً ٕس
وس
ًِو. ٜسٝعُ٘ئزسسإ ةٓ س ٕسيٌٕٞثسسحضشة اسدسعُٞص ٞمسدس
ثسػ سػسسُِٔ ُٛة مت؛سكُثِضث اسّسبطبلٕاسس
ب ُٔ ُٛة مت سًَٝسسٝصٞد9سٓضشة د سكبلسيٌٕٞاسسٝص ٞاسدسعٌُٔٔ٘ مس
ٓؼٍِٞسعببسس
ثس
ٓؼٍِٞسعُٔ ُٛة مستس ٝس
ثس
عُوغْ.سٝإٕسً ٕسبيٓشسسصعئذسسكزُيسعُضعئ اسذسإ ةٓ س ٕسيٌٕٞثسس
ٛزعس مس
الة سُثٌ ٕثس سعُٞعصباس سُزعحم ٚسٓغخ صس سكي سحوش مسس سٞٛيةخم ٚسإُیس
عبَُ سإُی سعُز ٗي سٝإ س
ٓ٘لظَس .سال س ثس
بس
عُٔٞص مس
عألٓش س
ثس
غخِض اسّ س
ثس
ؿُش ٙس ٞٛٝس آغ ٍس.سكثخث ثؼَُّٖثس س ٕ سيٌٕٞثس س
م
ٓؼِ ٍٞسعُٔ ُٛة مست.س ٝاًَةس سٝصٞدس سيث م
م
ث؛ سكُثِضث اسّس
ث س ثس
ُخضشة مسد سعُٞص ٞمد؛ سكٌَس سٝصٞدس سٓضشةد؛ سكٞص ٞاسد سعٌُٔٔ٘ مس
ُُظ سػ سػس سُِٔ  ُٛم
عبَُسإُیس ثًٗٞمٚسٓضشة دعس .س
غُٖٔ سكبلس ثس
بطبلٕاسسٛزعس مس
عُوغْ.سكث اؼ مِ ثسْس ٗةٚسالسعبَُسإُیسٝععذسسٖٓسعُوم
م

.1سٍ:سٓغخ س.س
.2سٍ:سبزعح.ٚس
.3سٍ:س-سشُئسس آ٘لظبلس.سس
.4سٍ:سك ٕ.س
.5سٍ:سعٞعد.س
.6سٍ:سٓغک.ّٞس
.7سٍ:س-سك ُِٔضّٝسب ؽَ.س
.8س ي:سعُٞص ٞثسد.
.9سس سّ:سٝععذ.س
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ٗلظ سعوُوخم ٚسكئ ةٓ س ٕ سيٌٕٞثس سػِی سٝصٚس سالس
إٕ سٝصٞدث ٙسُ ٞسً ٕثس س ثس
انجٕاة.س ةٓ سهُٞا :ٚس« َّس
ثسصعئذعسسػِیسعو ئوم ٜسعُخ سصُة مستس ٝسػِیسٝصٚسسيٌٕٞاسسصعئذعس»؛سهاِ٘ :سُم ثسْس
يٌٕٞاسسٝص ٞاسدسعٌُٔٔ٘ مس
ٍ س ثػ ثذ مٓ ٚسٓغٌّٞسس
إٕ سعُغٞع ثسد سع ثس
ال سيثض ٞاسص س ٕ سيٌٕٞثس سػِی سٝصٚس سال سيٌٕٞاس سصعئذع؟ س ةٓ سه:ُٚٞس« ةس
ٗلظ سعُغٞع مسد سُثٌ ٕثس سعُغٞع اسد سع ٍ س ثػ ثذ مٓ ٚس ثٓغٌٓٞسس
ُُظ سبٔٞصٞد سكِ ٞسً ٕثس سعُٞص ٞاسد س ثس
ػُِ ٚسبيٗة ٚس ثس
عُز ٖٛسٓغٌٓٞس سػُِ ٚسبيٗةٚس
مس
ػُِ ٚسبيٗة ٚسُُظ سعٞعدعس»؛ سهاِ٘  :سال سٗاغِو اْ سبَ سيٌٕٞاس سعُغٞع اسد سكي س
ع سكُ.ٚسٝإٕ سٗثضث ُ٘  1سػٖ سٛزع سعُٔو مسّ س ٌُٖٝسُم ثسْ سهاِخاْ سإَّٗ سٚا سال سيثض ٞاسص س ٕس
ُُظ سبخ سصيس سٝال سعٓخ٘ ثس
ا 2
ٝعٌُٖٔٔ»؛س
مس
بس
ث؟سه :ُٚٞس«ألٗة سٗاوغةٔٚسإُیسعُٞعص مس
السيٌٕٞثسسعُٞص ٞاسدسٓشخشًسسبُٖثسسعُٔٞصٞدع م
ٓشيٖ:س ع مذ ٔٛسٓ س
مس
عث سعُٞصٞد سػِی س
ٓشيٖ 3سٝإَّٗٔ سٗاو ةغ اسْ سُل س
مس
هاِ٘  :سال سٗاغِو اسْ س ٗة سٗاوغةٔ ٚسإُی س
ثس
ى سعُٔٞصٞدع مس
عٌُٖٔٔ.سٝال سيثِضث اسّ سٖٓ سٛزع سعشخشع اس
مس
ب سٝعُز ٗي سٓ سيثذاٍس سػِی س
يثذاٍس سػِی سعُٞعص م
4
ٕس
عُٔٞصٞدعث سٓخش سًتس سكي سعُٞص ٞمسد سً ٕ س آشعداٗ س ةس
اس
كي سٓؼ٘یسعُٞص ٞمسد.سٝعػِثْس س ٗة سإرع سهاِ٘ :س
ػٞعسػ ٜسً ٗجسٓخش سًتسس
ثسإرعسط سثسٓخظٞة سةسسإ ةٓ سبزعحم ٜس ٝسبؼ سعسسٖٓس
عُٔٞصٞدع مس
م
ٕسعوُوخثٚسع طِتسس
مسػِیسًَوسسٝععذسسٓ٘ ٜس َّس
ط ثذ ثس
عُؼوَس َّس
كيس مس
بيٕسُ ٜسطٞسةسسكيسعألػُ مٕ س يس ث
ٕ سعُٔ ُٛة ستث سعُخ سصُة ستث سعُةخيس
إٕ سعُٞص ٞثسد سؿُ اسش سعُٔ ُٛة مست سً ٕ س آشعداٗ س َّس
سس؛ سٝإرع سهاِ٘ :س َّس
كي سعُخ م
ي سه ث ذ س
ي س مس ٛثس
عُذ س مس ٛثس
كئٕ سعُٔ ُٛة ستث سٖٓ س اس
ي؛ س ةس
ي س مس ٛثس
عُذ س مس ٛثس
ي سٗلظاس سعُٞص ٞمسد سٓـ يشةس سُِٔ ُٛة مست سٖٓ س اس
مس ٛثس
عُزٖٛسٝيٌٕٞاسسٓـ يشةسسُِٔ ُٛة مستسعُخ سصَُّ مست .س
مس
َسكيس
ظ اس
يثغ ا
س
انًسأنت انسبدست في تٕحيذِ
ي سعُٞص ٞمسد سيثِضث اسّ سٓ٘ ٚسعُ أغ ٍا؛ سًَٝس سهٍٞسس
ٝعصبث مس
ٍ سبٞص ٞمسد سٓٞصٞد مس
بشٗ ٛا ٚس ٕ سٗو:5ٍٞسعُو ٞاس
ثيٖ س م
ٍ» سألٗة سُ ٞسكث ثشػ٘ س
ٍ سكث ٜثسا ٞس آغ ٍس .سٝإٗةٔ سهاِ٘  :س«إٗة ٚسيثِضث اسّ سٓ٘ ٚسعُ أغ اس
يثِضث اسّ سٓ٘ ٚسعُ أغ اس
ُٖ سكي سعُٔ ُٛة مست س  ٝسال سيٌ . ٗٞسكئٕ سً ٗ س
ي سعُٞص ٞمسد سكئ ةٓ س ٕ سيٌ ٗٞسٓخش س ثً مس
ٝعصبث مس
ٓٞصٞد مس
ثيٖ س م
6
عألٓٞس س مالعخمغ ُ مستس
مس
سًُٖ سكي سعُٔ ُٛة مست سً ٕ س عذا ٔٛسٓٔخ صعس سػٖ سعآلخث مسش سبيٓشس سٖٓ س
مس
ٓخش
7
ٓؼِ ٍٞس
ثس
بذ ٕٝسعالٓخُ مسص.س ُٞٝسً ٕ سًزُي سكٔ سب ٚسعالٓخُ اسص سإ ةٓ س ٕ سيٌٕٞثس س
عظ ٍٞسعإلرُُ٘٘ة مست س مس
مس
ٓؼِ ٍٞسعُٔ ُٛة مست سً ٕ سٓ سب ٚسعالٓخُ اسص سع طبلسس
ثس
ٓؼِ ٍٞسعببس سٓ٘لظَس.سكئٕ سً ٕ س
ثس
عُٔ ُٛة مست س  ٝس
ٓؼٍِٞسعببسسٓ٘لظَ س
ثس
ٌَُوسسٝععذسسٓ٘ ٜٔ؛سكبلسيٌٕٞاسسعُُٔٔو اسضسُٓٔوضع؛سٛٝزعس آغ ٍس.سٝإٕسً ٕس
سس سإُی سعببس سٓ٘لظَ؛ س ٞٛٝس آغ ٍ.س
ً ٕ سعُٞعصباس سُزعحم ٚسٓغخ صس سكي سحوش مسس سٞٛيةخم ٚسكي سعُخ مس
ُٖ سكي سعُٔ ُٛة مست سكئ ةٓ س ٕ سيٌٕٞثس سعالخخبلفاس سبثُ٘ث ٜٔسبخٔ مسّ سعُٔ ُٛة مست س  ٝسالس
ٝإٕ سُثْ سيٌ ٗٞسٓشخش ثً مس
يٌ.ٕٞسكئٕ سُثْ سيٌٖس سبخٔ مسّ سعُٔ ُٛة مست سً ٗج سٓ ُٛة ستا سًَوس سٝععذس سٓ٘ ٜٔسٓش ًَّبتس سٓ ةٔ سب ٚسعالٓخُ اسصس
ي سٓـ يشةس سُ.ٚسٝعُ ألخثوم اسش سإُیس
ى.سًَٝس سٓش ًَّبس س آلخثومشس سإُی س صضعئم ٚسعُةخي س م ٛثس
 ٓٝةٔ سب ٚسعالشخشع اس
.1سّ:سح٘ضُ٘ .س
.2سٍ:سهِ٘ .س
.3سّ سٍ:سعألٓشيٖ .س
.4سٍ:سٓخش سک.س
.5سّ:سيو.ٍٞ
.6سٍ:س-س ٝساليٌ ٗٞسكئٕسً ٗ سٓخش سًُٖسكيسعُٔ ُٛت.س
.7سٍ:سعُٔؼِ.ٍٞس
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عُـُش سٌٖٓٔس سُزعحم.ٚسكث ُٞعصباس سُزعحم ٚسٌٖٓٔس سُزعحمٚ؛ س ٞٛٝس آغ ٍس.سٝإٕ سً ٕ سعالخخبلفاس سبُ٘ ٜٔس
مس
بخٔ مسّسعُٔ ُٛة مستسً ٕثسسٝصٞباسسعُٞص ٞمسدسػ ثثشػُةسسُِٔ  ُٛمستسخ سصسسػث٘. ٜسُٞٝسً ٕسًزُيسٌُ ٕسُٚس
ٝصٞبس
ثس
ألٕ س
ب سعُٞص ٞمد؛ س ةس
ٓؤروشس.سٝعُٔؤروشاس سإٕ سً ٕ س ٞٛسعُٔ ُٛةتث سً ٗج سٓخو ةذٓتس سػُِ ٚسبٞص ٞمس
ؿُش ٙسً ٕ سٝصٞباسس
مس
ب سٝص ٞمسد س
ٝص ٞمسد سعُؼِةت سيث مضباس سحوذ آ ٚسػِی سٝص ٞمس
عُٔؼِ .ٍٞسٝإٕ سً ٕ س ث
عُوٍٞس
ثس
ٕس
ُـُش ٙس ٞٛٝس آغ ٍس .سك اؼِم ثسْ س ةس
بـُش ٙسكٌ ٕ سعُٞعصباس سُزعحم ٚسٝعصبس س م
ٝص ٞمد ٙسع طبلس س م
يسعُٞص ٞمسدسهٍٞسسيثِضث اسّسٓ٘ٚسعُ أغ اٍ سكٌُٕٞاسس آغ الس.س س
ٝعصبث مس
بٞص ٞمسدسٓٞصٞد مس
ثيٖس م
1
ٝصٞبس
ثس
إٕس
فإٌ قيم:سُم ثسْسالسيض ٞاسصس ٕسيٌٕٞثسسعالخخبلفاسسبُ٘ ٜٔسبخٔ مسّسعُٔ ُٛة مست ؟سهُٞا:ٚس« ةس
عُٞص ٞمسدسعُ٘ئزسسيٌٕٞاسسػ سػسسُِٔ ُٛة مستسكٌُٕٞاسسُٚسٓؤروشس»؛سهاِ٘ :سالسٗاغِو اْ؛سٝإٗةٔ سيثِضث اسّسرُيس ٕس
ُ ٞسً ٕ سٝصٞباس سعُٞص ٞمسد س ٓشعس سٝصٞدية سُٝم ثسْ سال سيثض ٞاسص س ٕ سيٌٕٞثس سٝصٞباس سعُٞص ٞمسد سعػخب سعسس
عُز .ٖٛس
مس
الةسكيس
نسُٚسإ س
عُـُش؟سٝالسحغوة ثس
عِبُةسسٞٛٝسػذ اسّسعالكخو مسسسإُیس
م
انجٕاة.سهاِ٘ :سٝصٞباس سعُٞص ٞمسد سال سيثض ٞاسص س ٕ سيٌٕٞثس س ٓشعس سػذُٓة ؛ سألٗة ٚسُ ٞسً ٕثس سػذُٓةسس
صُٔغس
مس
ب سعُٞص ٞمسد سٓخو ةذّس سػِی س
ب سعُٞص ٞمد سٝٝص ٞاسد سٝعص مس
ٌُ ٕ سػذٓس سٓخخظة ظس سبٔ ُٛة مست سٝعص مس
بس
ب سعُٞص ٞمسد سٓخو ةذٓس سػِی سٝص ٞمس
ٝط كم مس ٚسعُٞصٞدية مست س 2ٝسعُؼذُٓة مت سكٌُٕٞاس سٝص ٞاسد سٝعص مس
ب سٝص ٞمد ٙس ٞٛٝس آغ ٍس .سكٞصٞباس سعُٞص ٞمسد سُُظ س ٓشعسس
هبَ سٝص ٞمس
عُٞص ٞمد سك ٜٞسٓٞصٞدس س ثس
و
ػذُٓة سبَسٞٛس ٓشسسٝصٞديس.سكِٞسً ٕسصعئذعسسػِیسعُٔ ُٛة مستسٌُ ٕسٓلخوشعسسإُیسعُٔؤر مش سٝيثِضث اسّس
ٍسػِیسٓ س ثٓ َّسش3سحوشي اسشسعُغاضة مست4.س س
ٓ٘ٚسعُ أغ اس
ٔطریق َ
ب سعُٞص ٞمد سكِ ٞسً ٕ سكي سعُٞص ٞمسدس
ٝصٞب سعُٞص ٞمسد سٗلظاس سٓ ُٛة مست سٝعص مس
ثس
ٕس
آخر :س َّس
5
ٖ .س ٓٝسبٚس
ٝعصب سعُٞص ٞمد سيثِضث اسّ سعشخشع اًٜأ سكي سعُٔ ُٛة مست سٝعشخشعؽٜأ سب ُسخَّ ثسؼُس مس
مس
ٓٞصٞدعٕ س م
ى سؿُشاس سٓ سب ٚسعالٓخُ ص.سكُثِضث اسّ سعُخشًُباس.سكثِثئمٖ سهاِجثس:سكِم ثسْ سال سيثض ٞاسص س ٕ سيٌٕٞثس سعُخؼُةٖاسس
عالشخشع اس
ِج :سعُخؼُةٖاس سكي س ع مذ ٔٛسال سب َّسذ س ٕ سيٌٕٞثس سٝصٞدية سكُثِضث اسّ سعُخشًُباس سكي س ع مسذس
ػذُٓة ؟ سها اس
عُطشكُٖ سكٌُٕٞاسسعُٞعصباسسُزعحمٚسٌٓٔ٘سسُزعحم ٚسٞٛٝس آغ ٍس .س
م
س
انببرئ تعبنی فبعم ببالختيبر
انًسأنت انسببعت في أٌّ
َ
سا سحؼ ُی سك ػَس سب الخخُ مس سخبلكس سُِلبلعل مت؛ سكئَّٗ ْٜسه ُٞع:س
ٕ سعُب ثس
ن سػِی س َّس
َ سعُغ وس
عسحةلن س  ٛاس
7
6
ثسٝالسيث٘لثيسسٝص ٞاسدسعُؼ ُث مسْسػٖسٝص ٞمدٙسٞٛٝسٓخو ةذّس سػُِ ٚسحو ةذ ثسّ س
ٓٞصبس سب ُزع مس
عُب سااسسحؼ ُی س ث
عُٔؼِ .ٍٞس
مس
عُؼِة مستسػِیس
ث سٓ٘خلُت سكُث٘خثليس
ٓٞصبثس سب ُزع مس
 ٕٞسعُب مس
ٗو:ٍٞسالصٓ ستا س ثً مس
ُ٘ سكي سعُٔغيُ مست س ٕ س ثس
سا سحؼ ُی س ث
ا
ٓٞصبثسس
مس
ألٕ سٖٓ س
إٕ سعُبلصٓ ستث سٓ٘خلُتس» س َّس
ث 8.سٝإٗةٔ سهِ٘  :س« َّس
ٓٞصبس سب ُزع مس
ُٞعصّ س ثًٗٞم ٚس ث
ثًٗٞا ٚس ث
.1سٍ:س-سعُٔ ُٛت.س
.2سٍ:س-س.ٝس
.3سٍ:س+سٖٓ.س
.4سّ:س+سٝسؽشينسعُغضةت.
.5سس سّ سٍ:سعشخشعک ٜٔس(كيسٗغختسّسٝػؼجس«ؽ»سػِیسعُک ف).س س
.6سٍ:س+سبؼذ.س
.7سٍ:س-سحوذّ.س
.8سس سّ:س-سب ُزعثس.س
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بؼغس
مس
عُٔؼِ ٍٞس  ٝسهم ثذ اسّ س
مس
بذ ٕٝس
ب سعُخ وسّ س مس
عُٔٞص مس
ٍس
ث 1س ع ثسذ سعألٓٞس س ٞٛٝسإ ةٓ سعظ ٞاس
ب ُزع مس
م
2
عذٝد سعُب سا سحؼ ُی.سًَٝس سٝععذس سٓ٘ ٜسٓ٘خق سكُثِضث اسّ سعٗخل اس سعُبلصٓ مست .س
اس
صضع مس سعُؼ ُث مسْ س  ٝس
3
ث سكئ ةٓ س ٕ سيٌٕٞثسس
ٓٞصبثس سب ُزع مس
مس
إٕ سٖٓ سُٞعص مٓ ٚس ع ثسذ س
ٝإٗةٔ سهاِ٘ :س« ةس
عألٓٞس» سألٗة ٚسُ ٞسً ٕ س ث
4
بذ ٕٝسٝص ٞمسد سٓؼُِٞم ٚسيثِضث ّسس
بذ ٕٝسٝص ٞمسد سٓؼُِٞم ٚس  ٝسال سيٌٕٞثس.سكئٕ سً ٕ سٓٞصٞدعس س مس
ٓٞصٞدعس س مس
ا
بذٕٝسٓؼُِٞم.ٚسٝإٕسُثْسيث اٌٖسسٓٞصٞدعسسكئ ةٓ س ٕسيٌٕٞثسسٓؼُِٚٞس صُُةسس ٝس
بسعُخ وسّس مس
عُٔٞص مس
ٍس
عظ ٞاس
م
عذٝدس
اس
بؼغ س صضع مس سعُؼ ُث مسْ.سٝإٕ سُثْ سيث اٌٖس س صُُةس سيثِضث ّس س
مس
ال سيٌٕٞثس.سكثئٕ سً ٕثس س صُُةس س ثيِضث ّس سهم ثذ اسّ س
5
خبلف سٛزعس
مس
بذ ٕٝسٝص ٞمسد سٓؼُِٞمٚ؛ سٗٝغٖاس سٗثخث ثٌَِّ اسْ سػِی س
الة سٌُ ٕثس سٓٞصٞدعس س مس
عُب سا سحؼ ُی سٝإ س
6
ا
ة
َسٝععذسسٓ٘ ٜسٓ٘خقس» س ةٓ سعظٍٞاسس
إٕسً َّس
عُخوذيش.سكث اؼِم ثسْس ٗةٚسيثِضث اسّ س ع اسذسعألٓٞس.سٝإٗٔ سسهِ٘ :س« َّس
مس
ي سعُٔؼٍِٞاسس
عُٔؼِ ٍٞسُثبثوم ثس
مس
بذ ٕٝس
عُٔٞصباس سعُخ ّس س مس
َس
ظ ثس
مس
بذ ٕٝس
ب سعُخ وسّ س مس
عُٔٞص مس
عُٔؼِ ٍٞسكئٗة ٚسُ ٞس ثع ث
م
م
ٌٓٔ٘سسُزعحمٚسٓغخ صسسإُیسٓشصو ظسسكبلسيٌٕٞاسسعُٔؤرو اسشسعُخ ّسسع طبلسسٝهذسكث ثشػ٘ سٙاسع طبل؛سٛزعس
عذٝد سعُب سا سحؼ ُی سكؤلٗـَّ ٚسٝعصبسس
اس
ببؼغ س صضعئم ٚسكثِمٔ س ثٓ َّسش.س ٝةٓ س
مس
خثِقس.س ٝةٓ سهم ثذ اسّ سعُؼ ُث مسْ س
عُغذٝد .س
اس
َسػُِٚس
ُزعحمٚسكثُثغخثغُ اس
فإٌ قي َم :سالصٓ ستا س ثًٗٞم ٚسحؼ ُی سك ػبلس سب الخخُ مسس س آ٘خثلمُت سكثُث٘خثلي س ثًٗٞا ٚسحؼ ُی سك ػبلسس
ألٕ سٖٓ سُٞعصّ س ثًٗٞم ٚسك ػبلس سب الخخُ مسس س ع اسذس
إٕ سعُبلصٓ ستث سٓ٘خلُتس» س َّس
ب الخخُ مسس.سٝإٗةٔ سهاِ٘ :س« ةس
ببؼغ س صضعئم ٚس ٝس
مس
عُٔؼِ ٍٞس  ٝسهم ثذ اسّ سعُؼ ُث مسْ س
مس
بذ ٕٝس
ب سعُخ وسّ س مس
عُٔٞص مس
ٍس
عألٓٞس س ٞٛٝسإ ةٓ سعظ ٞاس
م
م
عألٓٞس» سألٗةٚس
مس
عذٝد سعُب سا سحؼ ُی س ٝاًَس سٝععذس سٓ٘ ٜس آ٘خقس.سٝإٗةٔ سهاِ٘ :س«إٗة ٚسيثِضث اسّ س ع اسذ س
اس
7
بذ ٕٝسٝص ٞمسد سعإلسعدمسة س  ٝسال سيٌٕٞثس.سكئٕس
ُ ٞسً ٕ سك ػبلس سب الخخُ مسس سكئ ةٓ س ٕ سيٌٕٞثس سٓٞصٞدعس س مس
ألٕ سرعحث ٚسً كُتس سكي سطل حمٚس
عُٔؼٍِٞ؛ س ةس
بذ ٕٝس
ب سعُخ وسّ س مس
عُٔٞص مس
ً ٕ سٓٞصٞدعس سيثِضثسّس سٝص ٞاسد س
م
م
9
8
بذٕٝس
يٞص ثسذ سرعحا ٚس ٝسإسعدحا ٚس مس
ؿُش.ٙسٝإٕ سُثْ سيٞصاذس سكئ ةٓ س ٕ س ث
العخغ ُ مست سععخ٘ مسد سطل حم ٚسإُی س م
يٞصذسسكئ ةٓ س ٕس
مس
بذٕٝس
بس مس
عُٔٞص مس
يٞص ثسذ.سكئٕس ا ٝمص ثسذسيثِضثّسسٝص ٞاسدس
عُٔؼِ.ٍٞسٝإٕسُثْس ث
ٓؼُِٞمٚس ٝسال س ث
م
ببؼغس صضعئم.ٚسٝإٕ سُثْ س-
مس
يٌٕٞثسسٓؼُِٞا ٚس صُُةسس ٝسالسيٌٕٞثس.سكئٕسً ٕس صُُةسسيثِضث ّسسهم ثذ اسّسعُؼ ُث مسْ س
بذ ٕٝسٓؼُِٞمٚ؛ سٗٝغٖاس سٗثخث ثٌَِّ اسْ سػِیس
الة سُث مض ثسّ سٝصٞدا ٙس مس
عذٝد سعُب سا سحؼ ُی سٝإ س
اس
يث اٌٖس س صُُةس سيثِضث ّس س
ٖ سٓ س ثر ثًشحاْ سكثُثِضث اسّ س ٕ سالس
خبلكم.ٚسكث اؼِم ثسْ س ٗة ٚس ثيِضث اسّ س ع اسذ سعألٓٞس سًَٝس سٝععذس سٓ٘ ٜسٓ٘خقس سبم ثؼُ مس
يٌٕٞثس10سعُب ساسحؼ ُیسك ػبلسسب الخخُ مسس .س
عُٔؼٍِٞسيثِضث اسّس
مس
بذٕٝسٝص ٞمسدس
ُ.سهاِ٘ :سإٗةٚسُم ثسْسهاِخاْسإَّٗ سٚاسُٞس ا ٝمص ثسذ[ث]سرعحاٚسٝإسعدحاٚس مس
انجٕاة اس
جسعإلسعدسةاسسحثوخثؼيسٝص ٞثسدس
عُٔؼٍِٞ؟سٝإٗةٔ سيثِضث اسّسرُيس ٕسُٞسً ٗ مس
بذٕٝس
بسعُخ وسّس مس
عُٔٞص مس
ٝص ٞاسدس
م
م
ألٕسٖٓسُٞعصّسًٚٗٞسٓٞصب سب ُزعث.س
إٕسعُبلصٓتسٓ٘خلُتس ةس
.1سٍ:س-سٝسإٗةٔ سهِ٘ س ةس
.2سّ:سعُٔبلصٓت.
.3سٍ:سُٞعصّ .س
.4سس سّ:س-سٝصٞد .س
.5سٍ:س-سبذ.ٕٝس
.6سٍ:س-سيِضّ.س
.7سٍ:س-سُٞسک ٕ.س
.8سّ:سعع٘ د.س
.9سّ:س .ٝس
.10سس:سيک .ٕٞس
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ألٕسعإلسعدسةثسػ٘ذثٗ سطلتسس صُُةتسسسحثوخثؼيسُٔ ُٛةخم ٜسعُٔخظٞط مستس
عإلؽبلم.سٛٝزعس َّس
مس
عُؼ ُث مسْسػِیس
ثؼشعاس سُ ٜسٝص ٞثسد سعُؼ ُث مسْ سكي سع ُتس سٓخظٞطتس سػِی سعُٞص مس ٚسعُزي سرًشٗ ٙ؛س
مس
بششؽ سإػ كتس سح م
عُٔؼِ .ٍٞس
مس
بذٕٝس
بسعُخ وسّس مس
عُٔٞص مس
كبلسيثِضث اسّسٝص ٞاسدس
م
ثس
ٓٞصبثس سب ُزع مس
مس
ٕ سٖٓ س
ث :س َّس
ٓٞصبس سب ُزع مس
ُٞعصّ س ثًٗٞم ٚس ث
طریقت أخری كي سإبط ٍ س ثًٗٞم ٚس ث
بضُٔغ س صضعئمٚ؛س
مس
ظ سٝإ ةٓ سهم ثذ اسّ سعُؼ ُث مسْ س
بذ ٕٝسعُٔشصو مس
عُخشصُظ س مس
مس
عألٓشيٖ س ٞٛٝسإ ةٓ سعظٍٞاس س
ع اسذ س
م
ث.سٝإٗ ةٔ سهاِ٘  :س«إٗة ٚسيثِضث اسّ س ع اسذس
ٓٞصبثس سب ُزع مس
ٝععذس س مٜٓ٘أ س آ٘خثق؛ سكثُثِضث اسّ س ٕ سال سيٌٕٞثس س ث
 ٝاًَس س م
ب س  ٝسال سيثذ ٝثسّ.س
عُٔٞص مس
بذ ٕٝس
ٍ س مس
ث سكئ ةٓ س ٕ سيثذ ٝثسّ سعُٔؼِ ٞاس
ٓٞصبثس سب ُزع مس
مس
عألٓشيٖ» سألٗـَّ ٚسُ ٞسً ٕ س ث
م
ظ.سٝإٕ سدع ثسّ سُث مض ثسّ سدٝع اسّ سٓؼِٞسُم ٚسٝيثِضث اسّ س مٖٓس
بذ ٕٝسعُٔشصوس مس
عُخشصُظ س مس
مس
ٍس
كئٕ سُثْ سيثذاّس سيثِضثّس سعظ ٞاس
صُٔغسعآلر مسسسػ٘ٚسبذٝع مٓ ٚسكُثِضث اسّسهم ثذ اسّسعُؼ ُث مسْس
مس
ٓؼٍِٞسٓؼُِٞم ٚسكثُثِضث اسّسدٝع اسّس
مس
دٝعّسٓؼُِٞمٚسدٝع اسّس
مس
1
ثسػِیس
يسعألٓ اسشسإُیسٓؼٍِٞس سٓخغشة ىسسب ُزع مس
بضُٔغس صضعئم.ٚسكثِثئمٖسهاِجثس:سُم ثسْسالسيثض ٞاسصس ٕسيث٘خث م ٜثس
مس
د؟سهاِ٘ :سهثذ س ثصب٘ سػٖسٛزعسعُغؤعٍس
عُذٝعّسٝحٌٕٞثسس ثع ثشًخاٚسعببسسُغذ ٝمس
مس
بَُ س
ػِیس ثع مس
دسعُغٞعد م
كيسعُٔغيُ مستسعألُٝیسكبلسٗاؼُذا .ٙس
س
انًسأنت انخبيُت في صفبث انببرئ تعبنی
ثس
بضُٔغ سعُٔٞصٞدع مس
مس
ث سكؤلٗـ َّ سٚاسُ ٞسُثْ سيث اٌٖس سػ ُمٔس س
بضُٔغ سعٌُِةُة مس
مس
ةٓ س ثًٗٞا ٚسعبنًب س
ث سٝعُضاضئُة م
طذعس سإُی سإيض د سٓ سُُظس
ٓٞصبثس سب ُزع مس
يثِضث اسّ س ثع اسذ س
عألٓشيٖ س ٞٛٝسإ ةٓ س ثًٗٞا ٚس ث
ث س  ٝس ثًٗٞا ٚسه م
م
عألٓشيٖ س آ٘خثق سكثُثِضث اسّ س ثًٗٞا سٚا سػ ُمٔس .سٝإٗةٔ سهاِ٘  :س«إٗة ٚسيثِضث اسّ س ع اسذس
مس
بٔؼِّٞس .سًَٝس سٝععذس سٖٓ س
ثس  ٝسك ػبلسسب الخخُ مسس.سكئٕسً ٕس
ٓٞصبثسسب ُزع مس
مس
عألٓشيٖ» سألٗةٚسعُ٘ئزسسالسيخِ ٞسإ ةٓ س ٕسيٌٕٞثسس ث
ث سك ٜٞس عذ سعألٓشيٖ سٝإٕ سً ٕ سك ػبلس سب الخخُ مسس سُث مض ثسّ سًٗٞا ٚسه طذعس سإُی سإيض دس
ٓٞصبثس سب ُزع مس
ث
َ سٝععذس سٓ٘ ٜٔس آ٘خثقس» س ةٓ س ثًٗٞاٚس
إٕ س اً َّس
ٓ سُُظ سبٔؼِّٞس س ٞٛٝسعألٓ اسش سعآلخث اسش.سٝإٗةٔ سهاِ٘ :س« ةس
ُُظ سبٔؼِّٞس سكثِم ثٌٗٞم ٚسٓؼِ ٞثسّس
ث سكِمٔ س ثٓ َّش س ٝةٓ س ثًٗٞا ٚسه طذعس سإُی سإيض د سٓ س ثس
ٓٞصبثس سب ُزع مس
ث
عُبطبلٕسب ُؼشٝسمسة .س
مس
 ٝةٓ س ثًٗٞا ٚسقبدرا ،سكثؤلٗـَّ ٚسٓؤروشس سكي سعُؼ ُث مسْ سكثُثِضث آ ٚسعُٔؤروشيةت؛ سٝال سٗؼ٘ي سب ُوذسمسة سعٞیس
طل مستسعُٔؤروشية مست .س
بذٕٝسعإلسعدمسةس آغ ٍس.س س
َسب الخخُ مسسس مس
ةٓ سإرادتّ 2سكِمٔ سبَُّ٘ة س ٗـَّٚسك ػَسسب الخخُ مس سٝعُلؼ اس
 ٝةٓ س ثًٗٞاٚسحيب،سكؤلٗـَّٚسػ ُمْسسًَٝسسػ ُمْسسكث ٜثساٞسعي سٝعُؼِ اسْسبٚسػشٝسيس .س
ثس
ذسًس سُِٔغٔٞػ مس
 ٝةٓ س ثکٗٞا ٚسسًيعب سبصيرا ،سكؤلٗـَّ ٚسػ ُمْس سب ُضضئُة مس
ث سكُثٌٕٞاس س آ م
عُوذس .س
ثسعُضضئُة مت؛سٝالسٗؼ٘يسبم ثٌٗٞمٚسعُٔؼسسبظُشعسسعٞیسٛزعس مس
بظشع مس
ٝعُ أ ث
بس
ظا سعٌُخ مس
ئش سٓ سيثذاٍس سػُِ ٚس ُل س
ٝعُٜ٘ي سٝع مس
مس
عألٓش س
مس
يس
كؤلٕ سٓؼ ٗم ثس
 ٝةٓ س ثًٗٞا ٚسيتكهًِّب س َّس
ئن؛ سٝال سٗؼ٘ي سبم ثٌٗٞم ٚسٓخٌِؤس سعٞی س ٗـَّٚس
مس
ذسًس سُ
وس
ضُٔغ سعُغو م
عإلُٜي سه ئٔتس سبزعحم ٚسُم ثٌٗٞم ٚس آ م
ثلظ .س
بٌبلّسعُ٘ مس
آخٌِوْسس مس
.1سٍ:س-سٓؼٍِٞس(ٓٞػؼٚسك سؽ) .س
.2سٍ:سعسعديت .س
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ثسُثٌ ٕثسسه ببلس سُخِيس
فإٌ قي َم:س[].1سُٞسً ٕسعُب سا سحؼ ُیسٓٞطٞكسسبشي سسٖٓسعُظل مس
عُظل مستسك ػبلسسُ ٜسكٌُٕٞاسسعُشي اسسعُٞعع اسذسك ػبلسسألرشسسٝه ببلسسُ ٚسٞٛٝس آغ ٍس.س س
ٓشيٖس
مس
ِْ سٝعُوذسمسة سُثٌ ٕثس سرعحا ٚسٓبذ س م س
أل
ٝألٕ سعُب سا سحؼ ُی سُ ٞسً ٕ سٓٞطٞكس سب ُؼ مس
[].2س َّس
ٕ سُثٌ ٕثسس
ثسسعر٘ مس
طذ ثس
ألٕسعُٞعع ثسذسالسيثظ اذ اسسسٓ٘ٚسإ س
يشيٖ؛سٞٛٝس آغ ٍ س َّس
ٓخـ
الةسعُٞعع اسذ.سألٗـَّٚسُ ٞس ث
م
ة
ة
و
و
ٓؤرشعس سكي سٛزع سٓٝؤرشعس سكي سرُي؛ سٝعُغُزُة ستاسعُخي سب ٜسعُخيرُ اسش سكي سٛزع سؿُ اسش سعُغُزُة مست سعُخي سب ٜس
ثُٖ س  ٝسإعذع ٔٛسدعخِتس سكي سٓ ُٛة مستس
ٕ سإٕ سً ٗثخ سدعخِخ مس
عُخيرُش 1سكي سرُي؛ 2سك ٜح ٕ سعُغُزُةخ مس
ثُٖ سً ٕ سٓظذسعس سُ ٜٔسك ثٌٗٞا ٚسٓظذسعس سإلعذع ٔٛس
عُٔؤروش سُث مض ثسّ سعُخشًُبا سٝإٕ سً ٗخ سخ سصخ مس
دعخُِٖ س  ٝس عذا ٔٛسدعخبلس سُث مض ثسّس
مس
ٕ سإٕ سً ٗ س
كٜزعٕ سعُٔل ٜٓٞمس
مس
ؿُ اسش س ثًٗٞم ٚسٓظذسعس سُؤلخشی .س
عُخشًُبس
ثس
َسكُث٘خثٜيسإُیسٓ سيثِضث اسّس
سصُٖسً ٕسٓظذسعسسُ ٜٔسٝالسيخغِغ اس
مس
عُخشًُبا ؛سٝإٕسً ٗ سخ
ٞٛٝس آغ ٍس.س س
ث سُث ثؼِم ثسْ س ثًٕٞثس سصيذس سص ُغس سكي سٛزع سعٌُٔ ٕ؛س
ٝألٕ سعُب سا سُ ٞسً ٕ سػ ُمٔس سب ُضضئُة مس
[].3س َّس
خشٝص ٚسػ٘ ٚسإٕ س ثػِم ثسْ س ثًٗٞث ٚسص ُغس سكُ ٚسُث مض ثسّ سعُض ٜاَ سٝإٕ سُثْ سيثؼِثْس سُث مض ثسّ سعُخـُ اسش سكيس
كثبثؼ ثسذ س
م
ثسللاسحؼ ُیسٞٛٝس آغ ٍس .س
طل مس
ٕس ثًٕٞثسسعُشي مسسعُٞعع مسذسك ػبلسسٝه ببلسس آغ ٍس.سٛٝزعس
انجٕاة.س ةٓ سعألٝة اٍ سهاِ٘ :سالسٗاغِو اسْس ةس
بَ سُِشي مس س ٞٛسعُزي سال سئخ٘ اسغ 3سعحةظ كا ٚسبزُي سعُشي م سٝعُل ػَ سُِشي مس س ٞٛسعُزيس
ألٕ سعُو ثس
ةس
يخشصَّظاس سب ٚسٝص ٞاسد سعُشي مس سػِی سػذ مٓٚ؛ سٝص صثس س ٕ سيٌٕٞثس سعُشي اس سعُٞعع اسذ سبغ ُتس سال سئخ٘ اسغس
ظسبٚسٝص ٞاسدسعُشي مسسػِیسػذ مٓٚ؛سكثِم ثسْسهاِخاْسإٗةٚسُُظسًزُي؟س س
عحةظ كاٚسب ُشي مسسٝيخش َّص اس
ٕ سعُغُزُة ستث سعُخي سب ٜسعُخيرُ اسش سكي سٛزع سؿُ اسش سعُغُزُة مست سعُخي سب ٜس
 ٝةٓ سعُز ٗي سكبل سٗاغِو اسْ س ةس
الة س ٗـَّ ٜسإرع س مخ ثزث س ثٓ ثسغس
كئٕ سػ٘ذثٗ سٛز ٙسعُغُزُة ستا سبم ثؼُ٘م ٜسٛي سحِي سعُغُزُة ستا سإ س
عُخيرُ اسش سكي سرُي؛ س َّس
ع سعألٝة ٍاسس
عألرش سً ٕ سعُٔضٔ ٞاس
ؿُش سرُي س مس
عألرش سرا َّسْ س مخ ثزث س ثٓ ثسغ سإػ كخم ٜسإُی س مس
إػ كخم ٜسإُی سٛزع س مس
ةخُٖ.س س
عُٔضٔٞػُٖسحـ يشاسسعُغُزُ مس
مس
يشس
ُِٔضٔٞعسعُز ٗيسٝالسيثِضث اسّسٖٓسحـ مس
مس
ٓخـ يشعسس
و
 ٝةٓ سعُز ا
ُذ سكبل سٗاغِ اسْ س ٗة ٚسيثِضث اسّ سعُخـُشا؛ سٝإٗةٔ سيثِضث اسّ سرُي سُ ٞس ثع ثذرثج سكي سرعحم ٚسطلتسس
ٕس
ألٕ سصيذعس سإرع سً ٕ سص ُغس سكي سٛزع سعٌُٔ مس
ٝصعُثج سػ٘ ٚسطلتس .سكث مِ ثسْ سهاِخاْ سإٗة سٚا س ثًزُي؟ سٛٝزع س َّس
نس
َ سحؼِ اس
بـُش سحِي سعإلػ ك مست سٝبثطث ثس
س سػ٘ ٚس مس
ِْ سللام سٝإرع سخث ثش ثس
ع سُ ٚسإػ ك ستا سعُٔؼُِٓٞة مست سب مؼ مس
ػ ثثش ثس
4
ة
ة
ث سللامسس
ث سعُخي سال سحوش ثسس سُ ٜسكي سرع مس
ث سٝعُخؼِو مس
ِْ سب ٚسك ُخـُشاس سإٗةٔ سيثوث اسغ سكي سعإلػ ك مس
عُ مؼ مس
للامسحؼ ُیسٝطل حم .ٚس
ثس س
ٍسعُخـُ مسةشسكيسرع مس
حؼ ُی سٝالسيثِضث اسّسٖٓسرُيسعظ ٞاس
ٕسعُب ساسُُظسُٚسطلتسسحثخثوث َّش اسسسكيسرعحم ٚسٝعُؼ ُمُٔة ستاسٝعُو دسية ستاس
جسعُٔؼخضُ ستا5سإُیس ةس
 ٝثرٛثب مس
ُؼشٝس مة؛س
عُبطبلٕ سب
مس
يٞطقاس سبٚس عٞعٍسسالسٓٞصٞدةسسٝالسٓؼذٓٝت.سٞٛٝسٓؼِ ٞاسّس
ث
ٝع ئ اسشسٓ س ث

.1سس:س-سٛزعسؿُشسعُغُزُةتسعُةخيسب ٜسعُخيرُش .س
.2سٍ:س+سك ٜح ٕسؿُشسعُغُزُتسعُخيسب ٜسعُخ رُشسكيسرُک.س
.3سٍ:سالسئ٘غ .س
.4سّ سٍ:س-سب .ٚس
.5سٍ:سرٛبُتسعُٔشخشکت .س
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سسس ٝسال.سك ُٔظُشاسس
َ سٓؼوٍٞسسكئ ةٓ س ٕسيٌٕٞثسسٓخغوووسسكيسعُخ مس
ٕسً َّس
عُؼوَس َّس
ألٗـ َّ سٗثؼِث اسْسببذي ٜمستس مس
طَسُ .ٚس
ٕسعُؼ ُمُٔة ستثسٝعُو دسيَّ ستثس عٞعٍس1سالسٓٞصٞدةسسٝالسٓؼذٓٝت سالسع ثس
إُیس َّس
س
2
انًسأنت انتبسعت في أٌّ صفبث انببرئ تعبنی ال یَجٕز أٌ تَكٌٕ سحبدحت
عُخشصُظس
مس
ٍس
عألٓٞس س ٞٛٝسإ ةٓ سعظ ٞاس
ٕ سشُئس سٖٓ سطل حم ٚسُ ٞسً ٕثس سع درس سيثِضث اسّ س ثع اسذ س
بشٗ ٛا سٚا س َّس
م
3
ؿُش سٓغخ٘ذةس سإُی سرعحم ٚس  ٝسعكخو اسس سعُب سا سحؼ ُی سكيس
د س ثس
عذٝد سعُغٞعد مس
اس
ظس ٝس
بذ ٕٝسعُٔشصوس مس
مس
شي سسٖٓسطل حٚسعإلُُٜتسإُیسؿُش.ٙسًَٝسسٝععذسسٓ٘ ٜسٓٔخ٘غ سكثُثِضث اسّس ٕسالسيٌٕٞثسسشي سسٖٓس
اد سكي سرعحمٚس
ألٕ سعُظل ستثسعُةخي سحثغذ اس
عألٓٞس» س ةس
مس
طل حم ٚسع درس.سٝإٗةٔ سهاِ٘ :س«إٗة ٚسيثِضث اسّ سٓ٘ ٚس ع اسذ س
ظِثجسالسبٔؤروشسسُث مض ثسّسعُخشصُظاسسببلسٓشصو ظس.سٝإٕس
إ ةٓ س ٕسحثغظ ثس
اَسبٔؤروشسس ٝسالسبٔؤروشس.سكئٕس ثع ث
ظ سببلس
ؿُش .ٙسكئٕ سً ٕ سرعحث ٚسُث مض ثسّ سعُخشصُ اس
ظِثج سبٔؤروشس سك ُٔؤرو اسش سإ ةٓ س ٕ سيٌٕٞثس سرعحث ٚس  ٝس ث
ثع ث
عُبؼغسيٌٕٞاسسحشصُغسس
مس
عألعٞعٍسدٕٝثسس
مس
بؼغس
مس
عذٝدسحِيسعُظل مستسػٖسرعحمٚسكيس
ثس
ألٕس
ٓشصو ظ س َّس
ؿُش ٙسكئ ةٓ س ٕ سيٌ ٕٞسطلتس سٖٓ سطل حم ٚس  ٝسعببس سٓ٘لظبلس.سكئٕ سً ٕس
ببل سٓشصو ظس.سٝإٕ سً ٕ س ث
ظ سببلس
طلتس سٖٓ سطل حم ٚسكئ ةٓ س ٕ سحٌٕٞثس سهذئتس س  ٝسع درتس .سكئٕ سً ٗج سهذئتس سُث مض ثسّ سعُخشصُ اس
ٓشصو ظس.سٝإٕ سً ٗج سع درتس سكئ ةٓ س ٕ سيخٞهةقثس سػِی سع ددس سآخث ثسش س  ٝسال سيخٞهةقاس.سكئٕ سُثْ سيخٞهةقسس
٘خٜي سإُی سرعحم ٚس  ٝسال سيث٘خٜي.سكئٕ سُثْ سيث٘خ مسٚس
ظ سببل سٓشصو ظس.سٝإٕ سحٞهةلج سكئ ةٓ س ٕ سيث ثس
ُث مض ثسّ سعُخشصُ اس
ظ سببل سٓشصو ظس .سٝإٕس
ؿُش سٓغخ٘ذس سإُی سرعح .ٚسٝإٕ سعٗخٜی سُث مض ثسّ سعُخشصُ اس
د س ثس
عذٝد سعُغٞعد مس
اس
ُث مض ثسّ س
ؿُش.ٙسك اؼِم ثسْ س ٗة ٚسيثِضث اسّس
ً ٕ سعببس سٓ٘لظبلس سُث مض ثسّ سعكخو اسس سعُب سا سحؼ ُی سكي سطل حم ٚسعإلُُٜة مست سإُی س م
د.س س
بلسُِغٞعد مس
ٝععذسسٓ٘ ٜسٓٔخ٘غس4؛سكُثِضث اسّس ٕسالسيٌٕٞثسس ثٓ ثغ ة س
ع اسذس
عألٓٞس؛س ٝاًَسس م
م
ٝعصب سعُٞص ٞمسد سُزعحم ٚسال سيثض ٞاسص س ٕ سيٌٕٞثس سٓلخوشعس سإُی سعُض ٜمستس
ثس
إٕ س
َٔقٕل أیضب :س ةس
5
ٕسسيثکٕٞاسسٓلخوشعس س
عُٔلخوشسإُیسعُض ٜمستسٝسعُٔک مس
ثس
كؤلٕس
السكيسٓغَس.س ةٓ سعألٝة ٍس َّس
ٕسٝالسع ة س
ٝعُٔک مس
6
عُـُش سكبل سسيثٌٕٞاس سٓلخوشعس سإُی سعُـُش .س ٝةٓ سعُز ٗيس
مس
إُی سعُـُ مش سٝعُٞعصباس سُزعسحم ٚسؿ٘يس سػٖ س
7
ا
ٍسعُِٚٞسكُ ٚس ٝس
يسػٖسعُشي مسسععخغ ثس
ألٕسعُـث٘ َّس
ٍسكيسعُشي مسسٓلخوشسسإُیسعُٔغَة س َّس
كؤلٕسعُغ َّس
ةس
عُـُش سكبلسيٌٕٞاسسكيسٓغَس.س س
عُٞعصبسُزعحٚسُُظسٓلخوشعسسإُیس
م
س
8
انًسأنت انعبشرة في جٕاز رؤیت هللا تعبنی
ثسللاسحؼ ُیسإدسعکسسح ةٓسس
عُبظشسإدسعکاسسرع مس
مس
طس
اَسػ٘ ثسذسعٗلخ مس
ٝعُٔشع اسدسٓ٘ سٚاس ٗـ َّ سٚاسيأ مکٖاسس ٕسيثغظ ثس
ثو:ٍٞسُ ٞسعٓخث٘ث ثسغ سسؤي ستا سللا سحؼ ُی سُثِث مض ثسّس
ک شلس 9سػٖ سٞٛيةخم ٚسعُٔخظٞط مست.سٝعُغضة ستا سكُ ٚس ٕ سٗ ثس
.1سٍ:سععٞعال.س
.2سٍ:سيک .ٕٞس
.3سّ:سؿُشسٓغخ٘ذ .س
.4سّ:سئخ٘غ .س
ٕسيکٕٞسٓلخوشعس .س
كؤلٕسعُٔلخو ثسشسإُیسعُض ٜمستسٝسعُٔک مس
السكيسٓغَس.س ةٓ سعألٝةٍس َّس
.5سّ:س-سإُیسعُضٜتسٝعُٔک ٕسٝالسع ة س
.6سٍ:س-سٝعُٞعصبسُزعحٚسؿ٘يسػٖسعُـُشسكبلسيٌٕٞسٓلخوشعسسإُیسعُـُش .س
.7سٍ:س-س.ٝس
.8سس:س+سٓ٘ .ٚس
.9سٍ:سعدسعک ح سک شل .س
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يس ٝسإٓک ٕاسس
عسعُزعح وس
يسإُیسعالٓخ٘ مس
ٕسعُزعح وس
عألٓشيٖ سٞٛٝسإ ةٓ سعٗوبلباسسعُشي مسسٖٓسعإلٓک مس
ع اسذس
م
حوذيش سعٓخ٘ مػ. ٜسٝکَس سٝععذس سٓ٘ ٜٔسٓٔخ٘غ؛ سكثِث مض ثسّ سصٞع اسص سعُشؤي مست.سٝإٗةٔ سهاِ٘ :س
مس
عُشؤية مست سػِی س
للاا سحؼ ُی:س
عُذ سه ٍ س س
ععخوشعس سعُضبَ س اس
مس
ألٕ سعُشؤي ستث سٓؼَِّوتس سػِی س
عألٓشيٖ» س ةس
مس
«إَّٗ ٚسيثِضث اسّ س ع اسذ س
1
﴿كئٕ سععخثوث َّسش س ثٓک ٗث ٚسكث ثغٞفثس سحشعٗي﴾ ؛ سكبل سيثخِ ٞسإ ةٓ س ٕ سيکٕٞثس سععخوشعساس ٙسٓٔخ٘ؼس سُزعحم ٚسكيس
هبَ سرُک سٓٔک٘س سُزعحم ٚسكُثِضث ّسس
عُ٘ظش سإُُ ٚس  ٝسال سيکٕٞثس.سكئٕ سک ٕ سٓٔخ٘ؼس سُزعحم ٚسٝک ٕثس س ثس
مس
ٕس
صٓ مس
ي؛سٞٛٝس ثع اسذسعألٓشيٖ.سٕ ٝسُْسيث اکٖسس
عسعُزعح وس
يسإُیسعالٓخ٘ مس
ٕسعُزعح وس
عٗوبلباسسعُشي مسسٖٓسعإلٓک مس
ن سبٔ سال سئخ٘ اسغ سُزعحمٚس
ؿُش سٓٔخ٘غس سُزعحم ٚسٝعُٔؼَِّ اس
ج سعُشؤي ستا سٓؼَِّوتس سبششؽس س مس
ٓٔخ٘ؼس سُزعحم ٚسک ٗ مس
حوذيش سعٓخ٘ مػ ٜ؛ س ٞٛٝسعألٓ اسش سعآلخث اسش .سك اؼِم ثسْس
مس
ؿُ اسش سٓٔخ٘غس سُزعحم ٚسكُثِضث اسّ سإٓک ٕاس سعُشؤي مست سػِی س
عألٓشيٖ سٝکَسسٝععذسسٓ٘ ٜٔسٓٔخ٘غس سكُثِضث اسّسصٞع اسصسعُشؤي مست.س س
مس
ٗـَّٚسيثِضث اسّس ع اسذس
2
عُبظشس
ثس
إٕ س
ٍ س َّس
ذس اک سٚا سعألبظ اسس﴾ سكبل سيث مش اسد سػُِ٘ ؛ سألٗة سال سٗثو ٞاس
 ٝةٓ سه ُٚٞسحؼ ُی:س﴿ ٝسال سحا م
اذسکاس؛سكبلسيکٕٞاسسٓ س ثر ثکشحأٙٞسعضة تسسػُِ٘  .س
عُبظشسي مس
مس
عبس
إٕسط ثس
اذس اک ٚسٝإٗةٔ سٗوٍٞس َّس
ي م
س
3
انًسبنت انحبدیتَ عَش َرةَ في انجْٕر انفرد
أحذًْب:س ٗة ٚسُ ٞسُثْس
 4ٞٛسعُٔخغُ اسوض سعُةزي سال سيثوبث اس
ُٖ س َ
َ سعُومغٔ ستث.سٝعُغ َّض ستا سػِی سإرب حم ٚسٖٓ سٝصٜث م
عألٓٞس 5س ٞٛٝسإ ةٓ س ثػ ثذ اسّ سعُ٘وط مست س  ٝسإٗوغ آ ٜس  ٝسٝص ٞاسدس
مس
يٞص مسذ سعُض ٛٞاسش سعُلش اسد سيثِضثس اسّ س ع اسذ س
ث
عُضٛٞش سعُلش مسد.س
مس
حوذيش سػذ مٓ.ٚس ٝاکَةس سٝععذس سٓ٘ ٜسٓ٘خق؛ سكُثِضث اسّ سٝص ٞاسد س
مس
عُضٛٞش سعُلش مسد سػِی س
مس
ألٕ سعُ٘وط ستث سال سيخِ ٞسإ ةٓ س ٕ سحکٕٞثس سٓٞصٞدةس س  ٝسالس
عألٓٞس» س ةس
مس
ٝإَّٗٔ سهاِ٘  :س«إَّٗ ٚسيثِضث اسّ س ع اسذ س
ٞس.سٝإٕ سک ٗج سٓٞصٞدةس سكئ ةٓ س ٕ سحکٕٞثس سكيس
حک.ٕٞسٝإٕ سُثْ سح اکٖس سٓٞصٞدةس سك ٜٞس ع اسذ سعألٓ مس
عُضٛٞشسعُلش مسدس
مس
ٓغَسس ٝسالسحک.ٕٞسكئٕسُثْسسحث اکٖسسكيسٓغَسسک ٗجسٓخغُوضةسسبزعحم ٜسكُثِضث اسّسٝص ٞاسدس
ؿُش سٓ٘وغْس.سكئٕس
حوذيش س ثػ ثذ مٓ.ٚسٝإٕ سک ٕ سكي سٓغَس سكئ ةٓ س ٕ سيکٕٞثس سٓغِ ٜسٓ٘وغٔس س  ٝس ثس
مس
ػِی س
ٍ سكي س ع مسذ سصضئثُ مس ٚسؿُ اسش سعُغ ٍوس سكي سعآلخث مسش.سٝإٕس
ألٕ سعُغ َّس
ک ٕثس سٓ٘وغٔس سيثِضث اسّ سعٗوغ اسّ سعُ٘وط مت س ةس
عألٓٞس.س
مس
عُضٛٞش س[عُلش مسد].سك اؼِم ثسْ س ٗة ٚسيثِضث اسّ س ع اسذ س
مس
ٍ سبٞص ٞمسد س
ؿُش سٓ٘وغْس سُث مض ثسّ سعُو ٞاس
ک ٕثس سٓغِ ٜس ثس
6
كؤلٕ سعُ اک ثشسةث سإرع سالهثج سعطغسس
َ سٝععذس سٓ٘ ٜسٓ٘خقس» س ةٓ سٝص ٞاسد سعُ٘وطت س َّس
إٕ سک َّس
ٝإٗةٔ سهاِ٘ :س« ةس
الةسُک ٕس
ٍسب ؽَسسٝإ س
ؿُشس آ٘وثغْس.سٝعألٝة اس
ٓغخؤُسسكئ ةٓ س ٕسيکٕٞثسسٓٞػ اسغ سعُٔبله مسةسٓ٘وثغٔسس ٝس ثس
كي سعُ اک ثشمسة سخؾس سٓغخوُْ س ٞٛٝسٓغ ٍ؛ سكٔٞػ اسغ 7سعُٔبله مسة سؿُ اسش سٓ٘وغْس سكُثِضث اسّ سٝص ٞاسد سعُ٘وط مست.س
عُبطبلٕسب ُؼشٝسمسة .س
مس
شعٕسك ٜٔسٓؼِ ٓٞس
عألٓشعٕسعآلخث مس
مس
 ٝةٓ س
عسعُٞص ٞمسدس
عألٓشيٖ سٞٛٝسإ ةٓ سعصخٔ اس
يٞص مسذسعُض ٛٞاسشسعُلش اسدسيثِضث اسّس ع اسذس
انخبَي:س ٗـَّٚسُٞسُثْس ث
م
8
عُٔ٘وغْ .سٝکَس سٝععذس سٓ٘ ٜٔسٓ٘خقس سكُثِضث اسّ سٝص ٞاسدس
مس
ؿُش س
عُٔ٘وغْ سػِی س مس
مس
مس
ٝعُؼذّ س  ٝسعٗطب اس
مس
.1سعألػشعف س.143
.2سعألٗؼ ّ س.103
.3سس سّ سٍ:سعُغ ديتسػشش .س
.4سٍ:س+س.ٝسس
.5سٍ:سععذسعُ٘ٞسد.س
ٍسػِیسعٗخل سعألٓشسعألٝةٍسـسعُٔظغظ.
.6سعُزيسيذ ةس
.7سٍ:سكيسٓٞػغ .س
.8سّ:سب ؽَ .س
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يٞص مسذ سعُض ٛٞاسش سعُلش اسدس
مس
عُضٛٞش سعُلش مسد.سٝإٗةٔ سهاِ٘  :س«إٗة 1ٚسيثِضث اسّ س ع اسذ س
مس
عألٓشيٖ» سألٗة ٚسُ ٞسُثْ س ث
ؿُشسٓ٘وغٔتس.سكئٕسک ٗجسٓ٘وغٔتسسک ٕسبؼغاسس
عُغ ثشک ستاسعُغ ػشسةاسٓ٘وغٔتسس ٝس ثس
كئ ةٓ س ٕسحکٕٞثسس ث
ع سعُٞص ٞمسدس
صضعئم ٜس آخوؼو ُس سالعخغ ُ مست سعصخٔ ع س صضع مس سعُغشک مست سكي سعُٞص ٞمد سك ثُِضّ سعصخٔ اس
ؿُشس
م س مس
ؿُش سٓ٘وغٔتس سٛٝي سٓط بوتس سُِٔغ ك مست سعُٔ٘وغٔ مت سكُثِضث اسّ سعٗطب اس
ٝعُؼذّ .2سٝإٕ سک ٗج س ثس
مس
عُٔ٘وغْ س ٞٛٝسعألٓ اسشسعآلخث اسش.سك اسؼِم ثسْس ٗةٚسيثِضث اسّس ع اسذ سعألٓشيٖ.سٝکَسسٝععذسسٓ٘ ٜٔس
عُٔ٘وغْسػِی س
مس
م
آ٘خقس 3سك ثُِضث اسّسعُضض اسسعُزيسالس ثيخ ثثض َّسضی .س
عألٓشيٖ س
صضئُٖ سيثِضث اسّ س ع اسذ س
مس
ش سعُٔ٘کش ٕٝسبٞص ٙٞسأحذْب :س ٗـَّ ٚسُ ٞس ا ٝمص ثسذ سبُٖثس س
ٝععخ َّس
م
ة
عُضٛٞشس
مس
يخضضی؛سٝکَسسٝععذسسٓ٘ ٜٔسٓ٘خق؛سكُثِضث اسّسعٗخل اسس
َس ٝسعٗوغ اسّسٓ سالس س
ٛٝأ سإ ةٓ سعُخذعخ اس
ألٕ سعُٞععط ستثسعُ٘ئزس سال سيخِ ٞسإ ةٓ س ٕ سيکٕٞثسس
عألٓشيٖ» س َّس
مس
عُلش مسد.4سٝإٗ ةٔ سهاِ٘ :س«إٗة ٚسيثِضث اسّ س ع اسذ س
ٕ س  ٝس عذا ٔٛس
عُطشكُٖ س  ٝسُثْ سيث اکٖس.سكئٕ سُثْ سيث اکٖس سيثِضث اسّ س ٕ سيکٕٞثس سعُطشك مس
مس
ٓ ٗؼس سٖٓ سحبلهي س
عُٞعؾ.سٝإٕسک ٕسٓ ٗؼسسک ٕسٓ سبٚسيثِسوثیس عذا ٔٛسؿُشاسسٓ سبٚسيثِسوثیسعآلخث شا سكُثِضث اسّس
مس
دعخبلسسكيس
َسٝععذسسٓ٘ ٜٔسٓ٘خق سكزُکسٓؼِّٞسسب ُؼشٝسمسة .س
ٕسک َّس
يخضضی.س ٝةٓ س َّس
عٗوغ اسّسٓ سالس ةس
عُشٔظسكئ ةٓ س
مس
عس
يخضضیسكث مؼ٘ ثسذسعسحل مس
ٕسعُٔغ ك ستثسُٞسک ٗجسٓش َّکبتسسٖٓس صضع سسالس ةس
انخبَي:س ةس
يخضضی س  ٝس کز اسش س  ٝس هَس.سكئٕس
عألسع سصض س سال س ةس
مس
ض س مٖٓ س مظَوس سعُخث ثشبث مست سعُٔـشٝصمسة سكي س
ٕ سيث٘وا ثس
عُشٔظ س ٞٛٝس آغ ٍس.سٝإٕس
عس
ٓزَ سؿ ي مست سعسحل مس
ٍ سعُظَوس س ثس
يخضضی سک ٕ سؽ ٞاس
عٗخوض سصض س سال س ةس
م
يخضضی .س
ٗوضسُث مض ثسّسعٗوغ اسّسٓ سالس ةس
ثس
ؽ.ٍٞسٝإٕسک ٕس
ثس
ضس کز اسشسک ٕسعُظَسس
عٗخثوث ثس
انخبنج:سعُٔغ ك ستاسُٞسک ٗجسٓش َّکبتسسٖٓس صضع سسالسيخض َّسضیسكئرعسهث ث
جسعُغشک ستاسعُغشيؼ ستاس
ط ثؼ مس
کزشس
َ.سكئٕ سهثطث ثؼج سٓزِث ٚس  ٝس ثس
کزش س  ٝس ه َّس
صض عس سال سيخض َّسضی سكئ ةٓ س ٕ سسحثوطث ثسغ سعُبطُئ ستا سٓزِث ٚس  ٝس ثس
َ سُث مض ثسّس
ٓزَ سعُغشيؼ مست سكي سعُغشػ مست س  ٝس عشعث؛ سٛزع سخث ِقس .سٝإٕ سهثطث ثؼج س ه َّس
ج سعُبطُئ ستا س ثس
ک ٗ مس
يخضضی .س
عٗوغ اسّسٓ سالس ةس
مسعألػظ اسْس
يخضضیسكثئرعسهثطث ثسغسعُط ٞاس
ٕسعُٔغ ك ستثسُٞسک ٗجسٓش َّکبتسسٖٓس صضع سسالس ةس
انرابع:س َّس
َ.س
کزش س  ٝس ه َّس
م سعألطـ اسش سٓ٘ ٜسإ ةٓ س ٕ سيثوطث ثسغ سٓزِث ٚس  ٝس ثس
يخضضی سك ُط ٞاس
َّعی سصض عس سال س ةس
ٖٓ سعُش ثس
5
ٓزَ سعُذعئش مسةس
م سعُظـُ اسش س ثس
ک سػُِ ٜسعُط ٞاس
ج سعُذعئشسةا سعُةخي س ثيخ ثثغ َّش اس
کزش سک ٗ مس
كئٕ سهثطث ثسغ سٓزِث ٚس  ٝس ثس
َسٓ٘ٚسيثِضثّسعٗوغ اسّس
مسعُؼظُ اسْس ٝس ػظ ثْ؛سٛزعسخث ِقس.سٝإٕسهثطث ثسغس ه َّس
عُةخيسيخغشة ک6سػُِ ٜسعُط ٞاس
يخضضی .س
ٓ سالس ةس
مس ث
عألئٖسصض عسسالس
مس
ؽ ثشكمٚس
انخبيس:س ٗة سُٞسسكث ثشػ٘ سخطةسس آش ةکبسسٖٓس سبؼ مستس صضع سسٝك ٞثس
عُٞعؾ سعشکتس سٓخغ ٝيتسس
مس
عأليغش سصض عس سال سيخض َّسضی سٝحغشَّک سٓؼس سإُی س
مس
يخض َّسضی سٝحغجثس سؽث ثشكم ٚس
كبلسبا َّسذس ٕسيظُشس عذا ٔٛسٓغ ريسسُآلخث مسش.سٝالسيثض ٞاسصس ٕسيکٕٞثسسعُٔغ رعسةاسػِیسعُضض مسسعُز ٗيس

.1سٍ:سٝإٗة.ٚ
.2سٞٛٝس عذسعألٓشيٖ .س
.3سّ:سب ؽَ.س
.4سس سّ:س-سعُلشد.س
.5سّ:سک ٕ .س
.6سس سّ:س-سيخغشک .س
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عُغشکخُٖ س عشع سكُثوث اسغ سعُٔغ رعسةا سػِی س آِخثسوثی سعُز ٗيس
مس
الة سُک ٗج سإعذی س
عُطشكُٖ سٝإ س
مس
ٖٓ س ثع مسذ س
ٝعُز ُذ سكُثِضث اسّسعٗوغ اسّسعألصضع مسسکِو . ٜس
2
بسٛزٙسعُٞصٞمس .ٙس
يسعُضض مسسبغب مس
ٛٝز1ٙسعُٔغيُ ستاس ثيغخ مثغنسسعُخٞهقاسسكُ ٜس  ٝسعالػخشعفاسسب٘ل مس
س
3
َ
ٔانصٕرة
انًسأنت انخبَيت عَش َرة في إبطبل انٓيٕنی
َ
صٛٞشيٖ س عذا ٔٛسع ٍس سكيس
مس
َ سٓخغُوضس سك ٜٞسٓخَّظَس سٝععذس س آش َّکبس سٖٓ س
إٕ س اک َّس
ج سعُلبلعل ستا:س َّس
ه ُ مس
ٍ سُ ٚسعُُُٜٞی .سٞٛٝس
عآلخث مش سٝياو ٍاس سُ ٚسعُظٞس سةا سعُضغَُّٔتا سٝعُز ٗي س ثٓ ثغَس سُآلخث مش سٝياو اس
َ سٓخغُةضس سُ ٞسک ٕثس س آش ةکبس سٖٓ سعُُُٜٞی سٝعُظٞسمسة سيثِضث اسّ سٓ٘ ٚس ٓشس سٓٔخ٘غ س ٓٝس
ألٕ س اک َّس
ب ؽَ؛ س َّس
ألٕ سعُظٞسسةث سعُ٘ئزسس
يثِضث اسّ سٓ٘ ٚسعُٔٔخ٘ اسغ سكث ٜٞسٓٔخ٘غس.سٝإَّٗٔ سهاِ٘ :س«إَّٗ سٚا سيثِضث اسّ سٓ٘ ٚسعُٔٔخ٘ اسغ» س َّس
إ ةٓ س ٕ سحکٕٞثس س آلخثومشةس سإُی سعُُُٜٞی س  ٝسال سحکٕٞثس .سكئٕ سُثْ سسحث اکٖس سٓلخوشةس سإُُ ٜسيثِضث ّس س ٕ سالس
ٍ سعُِٞا ٚسكُ .ٚسٝإٕ سک ٗثج سٓلخوشةس سإُُ ٜس
ي سػٖ سعُشي مس سععخغ ثس
ألٕ سعُـ٘ َّس
حکٕٞثس سع َُّتس سكُ ٜس َّس
عُٔلخوش سإُُ ٚسال سبا َّسذ س ٕ سيکٕٞثس س آخثو ةذٓسس
ثس
ألٕ س
ج سعُُُٜٞی سٓخو وذ ثٓتس سػِی سعُظٞسمسة سب ُٞص ٞمد س َّس
ک ٗث مس
هبَ سعُظٞسمسة س  ٝسال سحکٕٞثس.س
ب ُٞص ٞمسد.س ُٞٝسک ٗج سٓخثو ةذٓتس سب ُٞص ٞمسد سكئ ةٓ س ٕ سحکٕٞثس سٓخغُةضةس س ثس
هبَ سعُظٞس مسة 4سُثْ سيث اکٖس س اکَس سٓخغُةضس سٓش ةکبس سٖٓ سعُُُٜٞی سٝعُظٞس مسة س
كئٕ سک ٗج سٓخغُوضةس س ثس
ٗٝغٖ سٗخکِة اسْ سػِی سخبلف سٛزع سعُخوذيش سكُثِضث اسّ سٓ٘ ٚسعُٔٔخ٘ اسغ .سٝإٕ سُثْ سحث اکٖس سٓخغُةضةس سكث مؼ٘ ثسذس
اَ.سكئٕ سُثْ سيثغظاَس سيثِضث ّسس
اَ سكي سعُوضس 5سٓؼُةٖس س  ٝسال سيثغظ ثس
عهخشعٕ سعُظٞسمسة سب ٜسإ ةٓ س ٕ سيثغظ ثس
مس
ظِثج سكي سعُوضس سٓؼَُّٖس سک ٕس
مس
ٝص ٞاسد س
عُضغْ سدٕٝثس سعظُٞم ٚسكي سعُغُ موض سك ٜٞسٓٔخ٘غس .سٝإٕ س ثع ث
ؿُشٙسحشصُغسسببلسٓشصو ظ سٞٛٝسٓٔخ٘غ.س س
عظُٞا ٜسكيسرُکسعُغُ مسوضسدٕٝثسس م
بيٕ سعُضغ ثسْ سُُظ سٖٓ س صضع س سال سيخض َّسضی سُمٔ س ثٓ َّسش.سكکَس سصغْسس
ش سعُ أزبمخٕٞثس سُُُِٜٞی س َّس
ٝععخث َّس
ٍ سُثٔ سک ٕ سشي س سٖٓس
ك ٜٞسٓخةظَس سٝععذس س ٞٛٝسٓٔکٖس سعالٗلظ ٍ .سإر سُ ٞسعٓخث٘ث ثسغ سعالٗلظ اس
ٍس
َ سعالٗلظ ثس
عُضغْ سشي س سيثوبث اس
مس
عألصغ مسّ سه ببلس سُبلٗلظ مٍ س ٞٛٝسب ؽَس.سٝال سب ةسذ س ٕ سيکٕٞثس سكي س
بَ سال سب ةسذ س ٕ سيکٕٞثس سٓٞصٞدعس س ثٓ ثسغس
ألٕ سعُو ثس
ٍ سال سيثوبثَاس 6سعالٗلظ ثٍ؛ س َّس
ٍ .سٝعالحةظ اس
ٝعالحةظ ثس
ٍ.سٝعُضغ اسْسالسب ةسذس
عُٔوب ٍٞسٝعالحةظ ٍسالس ثيبویس ثٓ ثسغسعالٗلظ مٍ سكبلسيکٕٞاسسٞٛسه ببلسسُبلٗلظ مس
م
ة
شُئُٖ س عذا ٔٛسعُظٞس سةسا
مس
ٍ .سك ُضغْ سٓشکبس سٖٓ س
َ سعالٗلظ ثس
 ٕ ٝسيکٕٞثس سكُ ٚسشي س سيثوبث اس
ٍ .س
َسُبلٗلظ مس
ٝعُز ٗيسعُو ب اس
ٍ.سٝإٗةٔ س
َسعالٗلظ ثس
عُضغْسشي سسيثوبث اس
مس
ٝعُضٞعبا ؛سهاِ٘ :سالسٗاغِو اسْس ٗـَّٚسال سب ةسذس ٕ سيکٕٞثسسكيس
ألٕس
ٍ س ٓشعس سٝصٞديةس سٓلخومشعس سإُی سه بَس سيثغاَس سكُ.ٚسٛٝزع س َّس
يکٕٞاس سکزُک س ٕ سُ ٞسک ٕثس سعالٗلظ اس
7
س سإُی سٓغَس.سكئٕ سهَُ :سعالٗلظ ٍاسس
ٍ سٝرُک س ٓشس سعِبيس سكبل سيثغخ اس
ٍ سػذ اسّ سعالحةظ مس
عالٗلظ ثس
.1سّ:سكٜزٙ؛سٍ:سٛٝزع.س
.2سّ سٍ:س .ٝس
.3سس سّ سٍ:سعُز ُٗتسػشش .س
.4سٍ:س-س ٝسالسحکٕٞسكئٕسک ٗجسٓخغُةضةسهبَسعُظٞسة .س
.5سس سّ:سصض .س
.6سٍ:سالسيو.ٍٞس
.7سٍ:سهبَ.س
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1
ظَ سك ٜٞسػذّس سٓخخظة ضس سب ُٔغَو سكبل سب ةسذ س ٕ سيکٕٞثسس
ػذ اسّ سعالحةظ مس
ٍ سػ ةٔ س مٖٓ س ثشيٗم ٚس ٕ سيخَّ ث
صٛٞشيٖ سُمسسُثزسباجثسس
مس
ُ ٚسه بَ سهاِ٘  :سٓغِةْ 2سُٝکٖ سُثٔ سيثِضث اسّ س ٕ سيکٕٞثس سعُضغ اسْ سٓش ةکبس سٖٓ س
ظذحأ .ٙٞس
عُٔطِٞباسسعُزيسهث ث
ثو :ٍٞسُ ٞسک ٕثس سعُضغ اسْ سٓش ةکبس سٖٓس
ٍ سعُُُٜٞی سٝعُظٞسمسة س ٕ سٗ ثس
ؽشيوتس س خشی سكي سإبط مس
ٕ سُُٞٛی س ع مسذس
عُضغْ سيثِضث اسّ سعٗوغ اسّ سعُُُٜٞی سػشٝسسةث س َّس
مس
عُُُٜٞی سٝعُظٞس مسة 3سكث مؼ٘ ثسذ سعٗوغ مسّ س
ي سه بِتس سُبلٗلظ مٍ س
ي س مس ٛثس
عُذ س مس ٛثس
ُٖ سؿُ اسش سُُٞٛی سعآلخث مسش .سكُکٕٞاس سعُُُٜٞی سٖٓ س اس
عُضغ ثسٔ مس
عُٞص مسٚسعُةزيس ثر ثکشحمٔٞسٙا.سٝيکٕٞاسسرُکسعُٔغَسس يؼسسه ببلسسُبلٗلظ مٍ س
كثُثغخثذػيس ة س
ٓغبلسػِیس ث
ؿُشس
ع س ٓٞسس سٓخشحةبتس سإُی س مس
ؿُش سعُ٘ ٜي مست .سكُثِضث اسّ سعصخٔ اس
ٓغبل سآخث ثسش .سٛٝکزع سإُی س مس
كُغخذػي س ة س
عُ٘ ٜيت سٞٛٝسٓغ ٍس .س

انًسأنت انخبنختَ َعش َر َة 4في َ
انخ َل
ش سعُ أزبمخٕٞس
ٕ سٝال سيکٕٞثس سبُ٘ث ٜٔسصغْس سيابلهُ ٗم .ٚسععخث َّس
ٕ سال سيثخثبلهُ مس
يٞص ثسذ سصغٔ مس
 ٛٝثسا ٞس ٕ س ث
بٞص ُٖٜسأحذًْب:س ٗـَّ ٚس ا ٝمص ثسذ سِٓض ٝاسّ سعُخؤل سكثزثبثجثس سعُخؤل.سٝإٗةٔ سهاِ٘ :س«إٗة ٚس ا ٝمص ثسذ سعُِٔض »ّٝس
م
5
ة
َسٖٓسعُوضسسإُیسعُوضس سآخث ثش؛سٝرُکسِٓضّٝسسُٞص ٞمسدسعُخؤل سألٗٚسالس
ألٕسٖٓسعألصغ مسّسٓ سيث٘خثوم اس
َّس
ٍ.س
َ سإُی سٓک ٕس سك سؽس س  ٝسإُی سٓک ٕس س ثِٓٔ ٞس.سٝعُز ٗي سب ؽَ سكثخث ثؼـَُّٖثس سعألٝة اس
يخِ ٞسإ ةٓ س ٕ سيث٘خثوم ثس
َ سإُی سٓک ٕس سِٓٔ ٞس سك ُضغ اسْ سعُزي سكي سرُکس
إٕ سعُز ٗي سب ؽَس» سألٗة ٚسُث مس ٞسعٗخثوث ثس
ٝإٗةٔ سهاِ٘ :س« ةس
الة سُث مض ثسّس
ٍ سب ؽَ سٝإ س
عُضغْ س  ٝسإُی سٓک ٕس سآخث ثسش.سٝعأل َّ ٝاس
مس
ٕ سٛزع س
َ سإُی سٓک مس
ٕ سإ ةٓ س ٕ سيث٘خثوم ثس
عُٔک مس
ة
ا
ث
صُٔغ سعألصغ مّ س ٞٛٝسٓؼِ ٞاسّس
مس
ال سُ مض ثسّ س مٖٓ سعشک مست سعُخث شدُ مست سعشک ست س
عُذ ٝاسس.سٝعُز ٗي سب ؽَ سٝإ س
َسإُیسٓک ٕسسك سؽ سٞٛٝسعُٔطِٞباس .س
اطبلٕسب ُؼشٝسمسة.سكثخث ثؼـَُّٖثسس ٕسيث٘خثوم ثس
مس
عُب
ٕسعُضغ ثسْسعُ أٔ طَّسسُضغْسسآخث ثسشسهذسيثشحثلم اسغسػ٘ٚسدكؼتسسٝععذةس.سٓٝخیسک ٕسکزُکس
انخبَي:س ةس
كؤلٕ سعُضغ ثسْس
ٕ سعُضغ ثسْ سعُ أٔ طَّس سُضغْس سآخث ثسش سهذ سيثشحثلم اسغ سػ٘ ٚسدكؼت س َّس
ع سعُخؤل .س ةٓ س َّس
ُث مض ثسّ سٝه ٞاس
م سكيٗة ٚسيثشحثلم اسغس
َّک س ػبل ٙسإُی سك ٞثس
ظ سإرع سک ٕ سٓ٘طبوس سػِی سصغْس سآخث ثسش سٝح ثثغش ثس
ِب سعألِٓث ثس
عُظ ثس
کسبؼؼا ٜس
عُضغْسعُٔخغشة مس
مس
کس صضع مسس
الةسُث مض ثسّسعٗلک اس
عُٔ٘طبنسػُِ ٚسٝإ س
مس
ُِضغْس
مس
عُغطظاسسعُ أٔ طسس
عُضغْس
مس
عظ ٍٞس
ثس
ألٕ س
ع سعُخؤل » س َّس
ػٖ سبؼغس.سٝإٗةٔ سهاِ٘ :س«إٗة ٚسٓخی سک ٕ سکزُک سيثِضث اسّ سٝه ٞاس
عُطشف سالس
مس
ٍ سٓ سيکٕٞاس سعُضغ اسْ سػِی س
ب .سكغ ثس
س سإُی سعشکتس سٖٓ سعُضٞعٗ مس
عُٞعؾ سيثغخ اس
مس
كي س
عُٞعؾ.س س
مس
عسعُخؤلسكيس
عُٞعؾ.سكثُثِضث اسّسٝه ٞاس
مس
يکٕٞاسسكيس
إٕ سعُضغ ثسْس
َ سإُی سٓک ٕس سِٓٔ ٞ؟ سهُٞا :ٚس« َّس
ٍ :سُم ثسْ سال سيثض ٞاسص س ٕ سيث٘خثوم ثس
هَُ سػِی سعألٝة مس
كئٕ س ثس
و
ا
َ سإُی سٓک ٗم ٚس  ٝسإُی سٓک ٕس سآخث ثسش» سهِ٘ :سال سٗاغِ اْ؛ سُٝم ثسْ سال سيثض ٞاسص س ٕس
عُزي سكُ ٚسإ ةٓ س ٕ سيث٘خثوم ثس
ألٕ سعُضغ ثسْ سػ٘ذثٗ سٓش ةکبس سٖٓس
ٍ :سإٗة ٚسيثخثک رثقاس سعُضغ اسْ سعُزي سكي سرُک سعُٔک ٕ؟ سٛٝزع س َّس
ياو ثس
اد سكُ ٜس
عُضغْ س ثيغذ اس
مس
ٍس
ديش سعُٔخخِل ستث .سكث مؼ٘ ثسذ سعٗخو مس
َ سعُٔو ثس
عُُُٜٞی سٝعُظٞسة .سرا َّسْ سعُُُٜٞی سيثوبث اس
.1سٍ:سعٓ .سس
.2سٍ:سٗغِْ.س
.3سٍ:س-س ٕسٗوٍٞسُٞسک ٕسعُضغْسٓشکب سٖٓسعُُُٜٞیسٝسعُظٞسة.س
.4سس سّ سٍ:سعُز ُزتسػشش .س
.5سٍ:سٖٓسعُٖسعُیسعُٖ.س

134

فةؼفٍ ي کالم اػالمی ،ػال چُل ي َفتم ،ؿماسٌ ايل ،بُاس ي تابؼتان 1393
Philosophy and Kalam, Vol.47,No.1, Spring/Summer 2014

ظَاس سكُ ٜسٓوذعسس س ػظ اسْ س مٖٓس
طَ سها ةذع ثسّ 1سعُٔخغشو مس
عُٔوذعس سعُغ مس
مس
ٓوذعسس س طـ اسش سٖٓ س
ک سٝيثغ ا
عُٔوذعسسعُزيسخث ِقث سكبلسيثوث اسغسعُخؤل.س س
مس
س سإُی سعشکخم ٚسٖٓس
عُٞعؾ س ثيغخ اس
مس
عُضغْ سكي س
مس
عظ ٍٞس
ثس
ألٕ س
 ٝةٓ سػِی سعُز ٗي سكبل سٗاغِة اْ؛ س َّس
َس
ظ اس
ٕ سعُةزي سيثخ ثثغشَّکاس سعُضغ اسْ سإُی سك ٞثس
إٕ سكي سعُضٓ مس
ٍ:س ةس
عُطشف سُٝم ثسْ سال سيثض ٞاسص س ٕ سياو ثس
م سيثغ ا
م
عُخخِخَ؟س س
بطشينس
مس
عُٞعؾس
مس
عُضغ اسْسكيس
م
ٕ سعُضغ ثسْ سال س ثيض ٞاسص س ٕ سيکٕٞثس سٓش ةکبس سٖٓ سعُُُٜٞی سٝعُظٞس مة س
ٝعُضٞعباس سػ٘ ٚسٓ س ثٓ َّسش س َّس
ٝهٞعسعُخؤل .س
مس
َسٝعُخک رقا ؛سكبلسبا َّسذسٖٓس
ظظسسعُخخِخ اس
كبلسيث م
ة
ش سعُٔ٘کش ٕٝسبٞص ٙٞسأحذْب :س ٗ ٚسُ ٞس ا ٝمص ثسذ سعُخؤل سُثک ٕثس سه ببلس سُِضي دمسة سٝعُ٘وظ مٕ؛س
ععخث َّس
عُٔذي٘خُٖ.س ُٞٝسک ٕ س صي ثسذ سكئ ةسٓ س ٕس
مس
عُضذعسيٖ س هَس سٖٓ سعُخؤل سكُٔ سبُٖثس س
مس
ألٕ سعُخؤل سكُٔ سبُٖثس س
َّس
ٍ سب ؽَس سُمٔ س ثٓ َّش سكثخث ثؼـَُّٖثس سعُز ٗي.س
يخضضی س  ٝسال سيکٕٞثس.سٝعألٝة اس
يکٕٞثس سٓش ةکبس سٖٓ س صضع س سال س ةس
ؿُش سٓخ٘  ٙسألٗـَّٚس
كُکٕٞاس سٓوذعسعس؛ سكئ ةٓ س ٕ سيکٕٞثس سٓخ٘ ُٛس س  ٝسال سيکٕٞثس.سال سص ئضس س ٕ سيکٕٞثس س ثس
2
ألٕ سبُٖثس سٛزٙس
ؿُش سعُ٘ ٜيت س ٞٛٝسٓغ ٍ.س َّس
ؿُش سٓخ٘ ٙس سُث ا ٞمصذثث سعُزُة ثس سٓخشحةبتس سإُی س مس
ُ ٞسک ٕ س ثس
4
3
ثسعُٔخشحةب مستسإ ةٓ س ٕسحکٕٞثسسعُزُة ثسسٓخ٘ ُٛتس س ٝس
عُغُزُة مستسعُٔؼُةس٘ مست سٝبُٖثسسکَوسسٝععذسسٖٓسعُغُزُة مس
ٖس
ث سعُزُة ثس سٓخ٘ ُٛتس سُثْ سسحث اک مس
الحکٕٞثس .سكئٕ سُثْ سح اکٖس سبُ٘ث ٜسٝبُٖثس سعُزُةتس سٖٓ سحِک سعُغُزُة مس
5
ؿُش سعُ٘ ٜي مست.سٝال سص ئضس س ٕ سيکٕٞثس سٓخ٘ ُٛس سألٗسـ ة ٚسُ ٞسک ٕ سٓخ٘ ُٛسس
ث سٓخشحةبتس سإُی س مس
عُغُزُة اس
ج سعُٔو دي اسش سکِ ٜسٓخش کِتسس
ديش سک ٗ مس
ُک ٕ سُ ٚسشکَس .سٝرُک سعُشکَاس سإٕ سک ٕ سُمطبُؼ مست سعُٔو مس
ٝعُٞطَ سكک ٕثسس
ُِلظَس
مس
بشکَسسٝععذس.سٝإٕسک ٕسبغببسسٓ٘لظَسسک ٕسعُٔوذع اسسسعُخث ِثئيسسه ببلسس
م
ٍ سك ٜٞسكي سٓغَس سٝهذ سک ٕس
ؼشعاس سُ ٚسعالٗلظ اس
ٕ سک َّس
ال سكي سعُٔغَوس سُمٔ سبثَُّـ٘ة س ةس
ع ةس
َ سعحةظ ٍس سيث م
ٓضشةدع؛سٛزعسخث ِقس .س
ي٘لظَ.سكئٕس
ثس
ي٘لظَس ٝسال س
ثس
عُضغْسكُٚسإ ةٓ س ٕس
مس
عظٍٞس
مس
ُسكث مؼ٘ ثسذس
انخبَي:سُٞس ا ٝمص ثسذسعُخؤلس اس
7
الس
ٝعُٞطَ سكک ٕثس سع ة س
ُِلظَ س
مس
عٗلظَ سک ٕ سه ببلس س
ثس
َ سعألبؼ مسد.سٝإٕ س
ُثْ سي٘لظَس 6سيثِضثّس سحذعخ اس
م
ُٓؤل؛سٛزعس آغ ٍس .س
كيسٓغَ سكک ٕثسسعُخؤلس اس
بؼغس
مس
صس
ألٕ سعخخظ ثس
ُ س ثالٓخث٘ث ثسغ س ٕ س ثيغ اکٖثس سكُ ٚسعُضغ اْ؛ س َّس
انخبنج:س ٗة ٚسُ ٞس ا ٝمص ثسذ سعُخؤل س اس
8
عُبؼغ سحشصُظسسببلسٓشصو ظ؛سٞٛٝس آغ ٍس .س
مس
ُِضغْسدٕٝثسس
مس
صٞعٗبمٚسبيٕسيکٕٞثسسٓطِٞبسس
ة
ة
للااس
اع سعألدُ مست.س ٝس
ب سحثؼ س مس
ٛٝز ٙسعُٔغيُ ستا س يؼس سٖٓ سصِٔ مست سٓ سيثغخ مثغنس سعُخٞهقثس سكُ ٜسبغب مس
عُ ٜدي .س
س

.1سٍ:سعهذّ.
.2سٍ:سحبُٖ .س
.3سّ:س-سعُٔؼسُة٘ت .س
.4سس سّ:سٓخشحةبت .س
.5سس:سؿُشسٓخ٘  ُٛ؛سّ:سٓخ٘  .ٙس
.6سٍ:س-س ٝسالسي٘لظَسكئٕسُْسي٘لظَ .س
.7سٍ:سٝسه ٍسيلظَسک ٕسه ببلسسُِلظَسٝسعُٞطَ .س
.8سٍ:سعُخؼُٖ .س
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انًسأنت انرابعتَ عَش َر َة 1في َخهق األفعبل
َ سعُوذس سةاس
عُلؼَ سبث مس
عُغغٖ سعألشؼشيس:س َّس
مس
ٍ سعإلٓ اسّ س ب ٞس
ه ثس
إٕ سهذسسةث سعُؼب مسذ سؿُ اسش سٓغخوِةتس سبئيض مسد س م
3
2
إٕ سهذسسةث سعُؼب مسذ سٓغخوِةتسس
ج سعُٔؼخضُ ستا:س َّس
ذعٕ سإُی سعُب سا س سحؼ ُی.سٝه ُ مس
َ س مکبلٛأ س آغخ٘ مس
ٝعُلؼ اس
5
4
٘ذعٕ سكيس
عُلؼَ سٝعُوذس مسة س آغخ مس
َ سٝععذس سٖٓ س مس
ٕ سک َّس
عُلؼَ .سٝعُغنس سكي سٛز ٙسعُٔغيُ مست س َّس
بئيض مسد س مس
َ سٝععذس سٓ٘ ٜٔسٓٔکٖس سُزعحم ٚسٝکَس سٓٔکٖس سُزعحمٚس
ألٕ سک َّس
سا سحؼ ُی؛ س َّس
عِغِ مست سعُغ ص مست سإُی سعُب مس
ساس
ألٕ سعُب ثس
عُضبشا؛ س َّس
كئَّٗ ٚسيث٘خثٜي سكي سعِغِ مست سعُغ ص مست سإُی سٝعص مس
ب سعُٞص ٞمسد سُزعحم.ٚسٝعُغنس س ٞٛس ث
ٝعصبس
ثس
ن سک ٕ س
َ سعُؼب مسذ س  ٝسُثْ سيثخِانس.سكئٕ سخث ِث ثس
ن سصِٔ ستثسٓ سيثخثٞهَّقاس س[ػُِ]ٚسكؼ اس
حؼ ُی سإ ةٓ س ٕ سخث ِث ثس
عُِض ّٝسكبل سيثخث ثٔ َّکٖاس سعُؼب اسذ س مٖٓ سحثش مک.ٚسٝإٕ سُثْ سيثخِانس سک ٕثس سعُلؼَاس سٓٔخ٘ ثسغ سعُٞص ٞمد سالعخغ ُ مستس
م
َسعُؼب مسذ .س
بذٕٝسٓ سيثخ ثثٞهَّقاسسػُِٚسكؼ اس
عظُٞمٚس مس
ٝرُک سهثبُظ؛ سهاِ٘ :س
ثس
مس
هَُ:سُ ٞسک ٕثس سعُضب اسش سعوةس سُک ٕثس سعُخک ُُقاس سحکُِلس سبٔ سال سياط اس
كئٕ س ثس
كئٕس
زُک؟ س َّس
ال سٗاغِو اسْ.سٝإَّٗٔ سيثکٕٞاس سکزُک س ٕ سُ ٞسک ٕ سعُغاغٖاس سٝعُواب اس
وَ؛ سكِم ثسْ سهاِخاْ سإَّٗ سٚا س ثک ث
ظ سب ُ ثؼ م
عُغ ثغٖاسسٓ س ثع َّ
ع .س
ظسٓ سهثب ثَّغ سٚا6سعُشش اس
عسٝعُوبُ اس
غ٘ث سٚاسعُشش اس
ػ٘ذثٗ س ث
س
7
انًسأنت انخبيستَ عَش َرةَ في إعبدة ان ًَعذٔو
عُٔؼذ ّٝسبمؼُ٘م ٚسص ئض سخبلكس سُمِلبلعل مست.سُ٘ سكي سعُٔغيُ مست س ٕس
مس
ٕ سإػ دةثس س
ن سػِی س َّس
َ سعُغ وس
ن س  ٛاس
عحَّلث ثس
ٕ .سٝعُز ٗي سر بج س
ٕ سٝص ٞمد ٙسٓ ةٔ سال سيثضخث مٔؼ مس
عُٔؼذ ّٝس مبؼُ٘م ٚسٓغ سإٓک مس
مس
ع سإػ دمسة س
ٗو :ٍٞسعٓخ٘ اس
ثس
ألٕ سٝصٞدث ٙسإ ةٓ س ٕ سيکٕٞثس سٓٔک٘سس
ٕ» س َّس
ٍ.سٝإَّٗٔ سهاِ٘ :س«إٗة ٜٔسال سيثضخث مٔؼ مس
كثُثِضث اسّ سعٗخل اس سعألٝة مس
ع.س ةٓ سإرعس
عألعٞعٍ س  ٝسال سيکٕٞثس.س ٝيةس س ةٓ سک ٕ سيثِضث اسّ سػذ اسّ سعالصخٔ مس
مس
ُزعحم ٚسكي س اکَوس سع ُتس سٖٓ س
ک ٕثسسٓٔک٘سسُزعحم8ٚسكؤلٗـَّ ٚسعُ٘ئزسسيثِضث اسّسإٓک ٕاسسٝص ٞمد ٙسبؼ ثسذسػذ مٓ ٚسكُثِضث اسّسإٓک ٕاسسػث ٞمد.ٙس ٝةٓ س
الةسُث مض ثسّسعٗوبلباسس
إرعسُثْسي اکٖسسٓٔک٘سسُزعحمٚسكيسکَوسسع ُتسسكؤلٗـَّٚسعُ٘ئزسسالسيکٕٞاسسٓٔک٘سس طبلسسٝإ س
ي؛ س ٞٛٝسٓغ ٍس .سكُثِضث اسّ س ٕ سال سيکٕٞثس سٝصٞداٙس
ع سعُزعح وس
ي سإُی سعالٓخ٘ مس
ٕ سعُزعح وس
عُشي مس سٖٓ سعإلٓک مس
ع.سك اؼِم ثسْ س ٗـَّ ٜٔسال سيثضخث مٔؼ ٕ.سٝعُز ٗي سر بجس .سكُثِضث اسّ سعٗخل اسس
ٓٔک٘س سُزعح .ٚسكُثِضث اسّ سػذ اسّ سعالصخٔ مس
ٍ .س
عأل َّ ٝمس
إٕ سٝصٞدث ٙسإٕ سک ٕ سٓٔک٘س سكي سکَوس سٝهجس سيثِضثّس سإٓک ٕاس سػث ٞمدٙ؟س
فإٌ قيم:س[]1سُم ثسْ سهاِخاْ س َّس
9
عؼٞس س
مس
هُٞا:ٚس«ألٗـ َّ سٚا سعُ٘ئزس سيثِضث اسّ سإٓک ٕاس سٝص ٞمد ٙسبؼ ثسذ سػذ مٓ»ٚ؛ سهاِ٘ :سُم ثسْ سهاِخاْ سإٗة ٚسيثِضث اسّ سٖٓ س
ألٕ سػثٞدث ٙسػب سةس سػٖ سعُٞص ٞمسد سعُز ٗيس
إٓک ٕ سٝص ٞمد ٙسبثؼ ثسذ سػذ مٓ ٚسإٓک ٕاس سػث ٞمدٙ؟ سٛٝزع س َّس
م سكي سحِک سعُغ ُ مست سإٓک ٕاس سعُٞص ٞمسد سعُز ٗي؛ سكِم ثسْس
ٝإٓک ٕاس سٝص ٞمد ٙسبؼ ثسذ سػذ مٓ ٚسٓؼ٘  ٙس ٗة ٚسيثظ اذ اس
.1سس سّ سٍ:سعُشعبؼتسػشش .س
.2سس:سٓغخ٘ذع؛سٍ:سٓغخ٘ذ.س
.3سٍ:سه ٍ .س
.4سس:سٝعُلؼَ .س
.5سس:سٓغخ٘ذع.س
.6سٍ:س-سٓ سهبةغ.ٚس
.7سس سّ سٍ:سعُخ ٓغتسػشش .س
.8سس سٍ:س-سُزعح.ٚس
.9سٍ:سعظ .ٍٞس
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إٕسٝصٞدثٙسٓٔکٖسسكيسحِکسعُغ ُ مت سإٓک ٕاسسعُٞص ٞمسدسعُز ٗي؟س
ذمسهُٞم٘ :س َّس
ط مس
هاِخاْسإَّٗٚسيثِضث اسّس مٖٓس م
عُشخض سعُزي س اػ مذ ثسّ سٓ ٝکٖ سإػ د سةاس
مس
عُٔؼذ ّٝس ثألٓ ثکٖثس سإػ د سةاس
مس
[]2سر َّسْ سٗثوٍٞاس:1سُ ٞس ٓ ثکٖثس سإػ دسةاس
َسٛزعس ثيِضث اسّسٓ٘ٚسعُٔغ ٍاسس
ظ ثس
جسعُزيس ا ٝمص ثسذسكُٚ؛سٛٝزعسعُٔضٔ ٞاس
عُٞه مس
عسؿُ اسشسٓٔکٖ سألٗـَّٚسُٞس ثع ث
كُثکٕٞاس س آغ الس.سٝإٗةٔ سهاِ٘ :س«إَّٗ ٚسيثِضث اسّ سٓ٘ ٚسعُ أغ ٍاس» سألٗـَّ ٚسعُ٘ئزس سيثِضث اسّ س ٕ سيکٕٞثس سعُشخضاسس
ٝألٕسعُٔؼذ ٝثسّسٗثليسسٓغغسسكبل سيکٕٞاسس
آؼ دعسسٓٝبخذ سُسسكيسع ُتسسٝععذة سٞٛٝس آغ ٍس.س[]3س َّس
ث؛ سٝإرع سُثْ سيث اکٖسس
مس
فس
ٕ سعُؼٞد سالعخغ ُ مست سعحةظ مس
ٓٞطٞكس سبئٓک مس
عُٔؼذ ّٝسبشي س سٖٓ سعُظل م
طلثخثٚسكبلسيأ مکٖاسسػثٞدا .ٙس
إٓک ٕاسسعُؼ ٞمسدس م
ا
ا
عُؼذّ سإٓک ٕاسس
ٕ سٝص ٞمد ٙسبؼ ثسذ س مس
انجٕاة .س[ ]1′س ةٓ سه :ُٚٞس«ُم ثسْ سهِخاْ سبيٗـَّ ٚسيثِضث اسّ سٖٓ سإٓک مس
عألعٞعٍ سيثِضث اسّ سإٓک ٕاسس
مس
ألٕ سٝصٞدث ٙسإرع سک ٕ سٓٔک٘س سكي سکَوس سع ُتس سٖٓ س
ٝص ٞمسد ٙسعُز ٗي؟» سهاِ٘ :س َّس
ألٕ سٝص ٞثسد س اکَوس سشي سس
ألٕ سٝصٞدث ٙسعُز ٗي سال سياخ ُمقاس سعُٞص ٞثسد سكي سعوُوخم ٚس َّس
ٝص ٞمد ٙسعُز ٗي؛ س َّس
عُٔؼذ ّٝسبم ثؼُ٘م ٚسكُثِضث اسّس
مس
 ٞٛسٗلظاس سعوُوخم ٚسُمٔ س ثٓ َّسش.سكُثکٕٞاس سعوُو ستا سعُٞص ٞمسد سعُز ٗي س ٞٛسٓ ُٛة ستث س
ٕسٝص ٞمدٙسكيسکَوسسع ُتسسإٓک ٕاسسٝص ٞمد ٙسعُز ٗي.س[]2′س ةٓ سه:ُٚٞس«ُ2ٞس ٓ ثکٖثسسإػ د سةاس
مٖٓسإٓک مس
ج سعُزي س ا ٝمص ثسذ سكُ ٚسٛٝزع سعُٔضٔٞعس
عُشخض سعُزي س اػ مذ ثسّ سٝإػ دسةا سعُٞه مس
مس
عُٔؼذ ّٝس ثألٓ ثکٖثس سإػ دسةاس
مس
عُذس
َ سيثِضث اسّ س ٕ سيکٕٞثس سعُشخضاس س آؼ دعس سٖٓ س اس
ظ ثس
ؿُ اسش سٓٔکٖس»؛ سهاِ٘ :سال سٗاغِو اسْ.سهُٞا:ٚس«ُ ٞس ثع ث
ؿُش س آؼ دس سٛٝزعس
يٞص اسذ سكي سٝهجس س مس
ٗـَّ ٚس آبخذ ؛س» سهاِ٘ :سال سٗاغِو اسْ.سٛٝزع س َّس
ألٕ سعُٔبخذ س ٞٛسعُةزي س ث
ٕس
عُذ س ٗـَّ ٚس آؼ دس .سُٝثئمٖ س ثعَِّٔ٘ س َّس
يکٕٞاس سٓٞصٞدعس سكي سٝهجس س آؼ د سكبل سيکٕٞاس سٓبخذ سٖٓ س اس
عُذ س ٞٛسٓضٔٞعس سـ س آغ ٍ سُٝکٖ سُٔ رع سيثِضث اسّ سععخغ ُ ستاس اکَوس سٝععذسس
عُٔضٔٞع سـ سٖٓ س اس
مس
عظ ٍٞس
ثس
ا
ا
َّ
ع س آغ الُس سٝيکٕٞثس سکَس سٝععذسس
ئض س ٕ سيکٕٞثس سعالصخٔ اس
عُذ س ٞٛسٞٛ؛ سكئٗ ٚسٖٓ سعُض مس
ٓ٘ ٜٔسٖٓ س س
ٕس
يٞطقاس سبئٓک مس
ٗلغ.ٚس[]3′س ةٓ سهُٞا:ٚس« َّس
إٕ سعُٔؼذ ٝثسّ سٗثليس سٓغغس سكبل س ث
ٓ٘ ٜٔسٓٔک٘س سكي س م
3
عُؼذّ سالس
بيٕ سإٓک ٕثس سعُؼٞد سإرع سُثْ سيث اکٖس سطلتس سع طِتس سُ ٚسع ُ ستث س مس
ٝص ٞمد»ٙ؛ سهاِ٘  :سُم ثسْ سهاِخاْ س َّس
يأکٖاسسػثٞداٙ؟سُٝم ثسْسالسيثض ٞاسصس ٕسيکٕٞثسسإٓک ٕاسسعُ ثؼ ٞمسدسطلتسسع طِتسسُٚسع ُ ستثسعُٞص ٞمسدسكُکٕٞثسس
4
کزُک؟ س
ُظس
عُؼذّ؛سُم ثسْسهاِخْسإَّٗٚسُث ثس
ث
ع ُ ستثسعُٞص ٞمسدسٓٞطٞكس سبيٗـَّٚسٓٔکٖسسػثٞداٙسبؼ ثسذس م
س
5
انًسأنت انسبدستَ َعشرةَ في انُفس انُبطقت
ي سصغْس س  ٝسصغٔ ُٗةت س  ٝسُُغج سبضغْس سٝالس
ثلظ سعإلٗغ ٗسُة ستث س َٛس مس ٛثس
ٕ سعُ٘ ثس
عخخثِثقثس سعُ٘ طاس سكي س َّس
عإلعبلّسإُیس ٗـَّ ٜسُُغجسسبضغْسسٝالسصغٔ َُّٗتس.س س
مس
ثبسعإلٓ اسّسعاضة ستاس
صغٔ َُّٗت؟س ثر ٛثس
6
ئؾ سٓٝخیسک ٗجسکزُکسُثْ سحث اکٖسس
ثس
ٕس
بشٗ ٛاٚسٖٓسٝص ٙٞسأحذْب:س َّس
عُ٘لظسػ ُمٔتس سب ُبغ م
ثؼشفاس سعُٞعذةثس سٝعُ٘وطتثسس
صغٔس سٝال سصغٔ ُٗةتس.سٝإَّٗٔ سهاِ٘ :س«إٗة ٜسػ ُٔتس سب ُبغ مس
ئؾ» سألٗـَّ ٜسح م
الة سُک ٕس
ث سعُٔش ةکب مست سكخثکٕٞاس سػ ُٔتس سببغ ئط ٜسٝإ س
ٛٝي سبغ ئؾا؛ سٝألٗـة ٜسػ ُٔتس سب ُٔ ُٛة مس
.1سٍ:سيو .ٍٞس
.2سٍ:س  .ٝس
.3سّ:سعُٞصٞد .س
.4سس:سٓٞطٞف؛سّ:سٓٞطٞكت .س
.5سس سّ سٍ:سعُغ دعتسػشش .س
.6سٍ:سػ ُْ .س
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ٓش ةکبس سٓؼوٞالس سبذ ٕٝسبغ ئطٚ؛ سٛزع سخث ِقس.سٝإٗةٔ سهاِ٘  :س«إَّٗ ٜسٓخی سک ٗثج س ثکزُک سُثْ سح اکٖ1س
يس
صغٔسسٝالسصغٔ ُٗةتس» سألٗـة ٜسُٞسک ٗجسصغٔسس ٝسصغٔ ُٗةتسسُک ٗجسٓ٘وغٔتسسُمٔ س ثٓ َّسشسكيسٗل مس
ب سعٗوغ مسّ سعُغ ٍوس سب ٗوغ مسّس
ئؾ سٓ٘وغٔس سُٞص ٞمس
عُضض مس سعُزي سال سيثخ ثثض ةسضی سكُکٕٞاس سعُؼِ اسْ سب ُبغ مس
ٓغِوٚ؛سٛزعسخث ِقس .س
ئش سٓ سال سيثٔخث٘م اسغ سكُٚس
ئن سعُکِةُة مت سک إلٗغ ُٗة مست سٝعُلشعُة مست سٝع مس
انخبَي:س ٗـة ٜسػ ُٔتس سب ُغو مس
ال سكيس
عُکِةيس سع ة س
الة سُک ٕ س س
ي سك ٜٞسُُظ سبضغْس سٝال سصغٔ ٗيس سٝإ س
عُکِة َّس
عُششک ستا .س ٓٝسيثؼِث اسْ س س
ٝهٞعس
مس
ٓوخشٗس سبٔوذعسس سٓخظٞصس سٝٝػغس سٓخظٞصس سكُکٕٞاس سٓ ٗؼس سٖٓ س
مس
عُضغْ سكُثکٕٞاس س م
ة
عُششک مستسكُ ٚسكبلسيکٕٞاسسکُِةس .س
ؿُش سعُ٘ ٜي مت س
عُ٘لظ سُ ٞسک ٗج سصغٔس س  ٝسصغٔ ُٗةتس سُک ٗج سٓ٘وغٔتس سإُی س مس
ثس
ٕس
انخبنج :س َّس
عُٔؼوٞالثس
اس
جس
ؿُش سعُ٘ ٜي مست سُک ٗ مس
ثضضی.س ُٞٝسک ٗج سٓ٘وغٔتس سإُی س مس
الةسُث مض ثسّ سعُضض اس سعُزي سال س ثيخ ةس
ٝإ س
ؿُش سعُ٘ ٜي مست .س ُٞٝسک ٗج سکزُک سكئ ةٓ س ٕس
عُؼٞعسع سعُـشيب مست سٓ٘وغٔتس سإُی س مس
مس
عُٔ٘خضػ ستا سػٖ س
ؿُش سٓخش بٜتس .سكئٕ سعٗوغٔج سإُی س صضع سس
ي٘وغ ثسْ سإُی س صضع س س آخش بٜتس س  ٝسإُی س صضع س س مس
ألٕ سعألصضع ثس سعُٔخش ب ٜستث سٛيس
عُٔؼوٞالث سٓوخشٗتس سبٔوذعسس سٓخظٞص؛ س َّس
اس
جس
ٓخش بٜتس سک ٗ مس
عألصضع اسسعُٔوذعسية ستاسالسؿُ اسش.سٝإرعسک ٗجسٓوخشٗتسسبٔوذعسسسٓخظٞص سالسيکٕٞاسسٓضشة دةسسػٖس
عُٔؼوٞالثس
اس
جس
ؿُشسٓخش بٜت سک ٗ مس
عُؼٞعسعسعُـشيب مت؛سٛزعسخث ِقس.سٝإٕسعٗوغٔجسإُیس صضع سس مس
مس
ؿُشس
ؿُش سٓخ٘ ُٛت س ٞٛٝسٓغ ٍ؛ سألٗـة ٜسُ ٞسک ٗج سٓش ةکبتس سٖٓ س صضع س س مس
ٓش ةکبتس سٖٓ س صضع س س مس
َسٓ سالسٗ ٜي ستثسُ .ٚس
ٓخ٘ ُٛتسسُثٔ سط سثسٓؼوُٞتسسالعخغ ُ مستسحؼو مس
عألٓشيٖ س ٞٛٝسإ ةٓ س ثکٗٞا ٜس
عُ٘لظ سُ ٞسک ٗج سصغٔس س  ٝسصغٔ ُٗةتس سيثِضث اسّ س ع اسذ س
ثس
ٕس
انرابع:س َّس
م
ة
عألٓشيٖس آ٘خق س
مس
َ.س ٝاکَسسٝععذسسٖٓس
ُِؼؼٞسعُزيسٞٛسٓغِ ٜس ٝسدعئٔ ستثسعُبلسحؼوة مس
مس
َس
دعئٔ ستثسعُخؼوة مس
ألٕس
عألٓشيٖ» س َّس
مس
كُثِضث اسّ س ٕ سال سيثکٕٞثس سصغٔس سٝال سصغٔ ُٗةتس .سٝإَّٗٔ سهاِ٘  :س«إٗة ٚسيثِضث اسّ س ع اسذ س
2
ظِثجس سػ٘ذث ٛسإ ةٓ س ٕ سال سحکٕٞثس سک كُتس سكي سحؼوةِم ٜس  ٝسحکٕٞثس  .سكئٕس
طٞسسةث سٓغِو ٜسعُةخي س ثع ث
َسُ.ٚسٝإٕسُثْسحث اکٖسسک كُتسسععخ صج3سكيسحؼوةِم ٜسُٚسإُیسطٞسةسس
ک ٗجسک كُتسسک ٗجسدعئٔ ستثسعُخؼوة مس
ٗٞع سعُٔغَوس سالعخغ ُ مستس
َ سكي سٓغِو ٜسطٞسةس س خشی س مٖٓ س مس
ٍ س ٕ سيثغظا ثس
خشی .س ٝمٖٓ سعُ أغ مس
عألٓشيٖ س ٝاکَس سٝععذسس
َ.سك اؼِم ثسْ س ٗـة ٚسيثِضث اسّ س ع اسذ س
ُٖ سكُثِضث اسّ س ثکٗٞا ٜسدعئٔ ستث سعُبل سحؼو مس
عصخٔ مس
م
ع سعُ مٔزِث م
ٓ٘ ٜٔس آ٘خق سكُثِضث اسّس ٕسالسسحثکٕٞثسسعُ٘لظاسسصغٔسسٝالسصغٔ ُٗةتس .س
4
سا سحؼ ُی سكيس
ٖ سعُ٘لظاس سصغٔس سٝال سصغٔ ُٗةتس سُک ٗثجس سٓش سکتس سُِب مس
فإٌ قي َم:سُ ٞسُثْ سسحث اک مس
6
5
عُٞطق سُک ٗثجسس
مس
ثکٗٞم ٜسُُغج سصغٔس سٝال سصغٔ ٗسُةتس ؛ س ُٞٝسک ٗج سٓش سکتس سكي سٛزع س
ٓخخِلخُٖ سٞٛٝس آغ ٍ.س
خُٖس
الةسُثک ٕثسسٛزعسعُٞطقاسسٓؼَِّبلسسبؼِة مس
ٓش سکتس7سكيسحٔ مسّسعُٔ ُٛة مت سٝإ س
م
.1سٍ:سُْسيکٖ .س
.2سس:سالسحک .ٕٞس
.3سٍ:سععخضج.س
.4سّ:سٓخش سکت.س
.5سس سّ:س-سٝالسصغٔ ُٗت .س
.6سّ:سٓخش سکت .س
.7سّ:سٓخش سکت .س
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ألٗـَّ ٚسإ ةٓ س ٕ سيثکٕٞثس سُزعحم ٚسٓغخ صس سإُی سحِک 1سعُؼِة مست سعُٔؼُة٘ مست س  ٝسال سيکٕٞث ؛ س ُٞٝسُثْ سيث اکٖسس
ٓغخ صس سإُُ ٜسُزعحم ٚسُک ٕثس سؿُ٘ةس سػ٘ ٜسُزعحم ٚسُ ةٔ سک ٕ سٓؼِٞالس سُ ٚس[ ٝس ٞٛسٓغ ٍ]؛ سكثخث ثؼَُّٖثس س ثکٗٞاٚس
ٍسعظُٞاٚسبذٗٝم .2ٚس
ٓغخ صسسإُُٚسُزعحم ٚسك عخغ ثس
انجٕاة .سهاِ٘  :سال سٗاغِو اسْ س ٗـَّ ٚسُ ٞسُثْ سيث اکٖ س آش مسکس سُ ٚسكي سحٔ مسّ سعُٔ ُٛة مست سُک ٕثس سٛزعس
ألٕ سٛزعس
ػِةت؛ سٛٝزع س َّس
خُٖ .سٝإَّٗٔ سيثِضثس اسّ سرُک س ٕ سُ ٞسک ٕ سعُٞطقاس سُ ٚس س
عُٞطقاس 3سٓؼَِّبلس سبؼِة مس
عُٞطقس ٓشسسػذٓيسسكبلسيکٕٞاسسٓؼِةبلسسبؼِةت.4سُٝئٖسٗثضثسُ٘ 5سػٖسٛزعسعُٔو مسّسُٝکٖس مُ ثسْسهاِخاْسإَّٗٚس
إرعسُثْ سيث اکٖسسٓغخ صسسإُیسحِکسعُؼِة مستسُزعحمٚسيثکٕٞاسسؿُ٘ةسسػ٘ ٜسُزعحمٚ؟سبَ سيکٕٞسُزعحمٚسٓغخ صسس
ثؼشعاس6سُ ٚسعُغ ص ستاسإُی سٛز ٙسح سةس سٝإُیس
إُی سإعذع ٔٛسٝيثکٕٞاس س اکَس سٝععذةس سٓ٘ ٜٔسػَِّتس سُ ٚسكثخ م
حِکس خشی .س
س
8
7
سهَ َکٓب األقذيٌَٕ يٍ انًتکهًّيٍَ ٔکيفيّت
انًسأنت انسببعتَ عشرةَ في انطرائق انّتي َ
االعتراض عهيٓب
ٕ سعُؼ ُث ثسْ سٓٔکٖس سُزعحم .ٚس ٝاکَسس
ٝص ُٖٜسأحذًْب :س َّس
ةٓ سطریقتٓى في حذٔث انعبنَى سكٖٔ س
م
عُؼذّس
حيرُشسعُٔؤرو مسشسكُٚسإ ةٓ س ٕسيکٕٞثسسع ُ ستثسعُٞص ٞمسدس ٝسع ُ ستثس مس
ألٕس ثس
ٓٔکٖسسُزعحٚسكٜٞس آغذثدس.س َّس
9
عُخيرُش سع ُ ستث سعُٞص ٞمسد سيثکٕٞاس س
ثس
ألٕ س
ٍ سب ؽَ س َّس
عُؼذّ .سٝعأل َّ ٝاس
 ٝسال سع ُ ستث سعُٞص ٞمسد سٝال سع ُ ستث س مس
عُؼذّس
عُخيرُش سع ُ ستث س مس
ثس
ألٕ س
طَ س ٞٛٝس آغ ٍس.سٝعُز ٗي سب ؽَ س َّس
إيض دعس سُِٔٞص ٞمسد سٝحغظُبلس سُِغ مس
ٝعُؼذّ .سكثخث ثؼَُّٖثس س ٕ سيثکٕٞثس سال سع ُ ستث سعُٞص ٞمسد سٝال سع ُ ستث سعُ ثؼذ مسثّ.س
مس
يکٕٞاس س ثصٔؼس سبُٖثس سعُٞص ٞمسد س
د.سكکَسسٓٔکٖسسع ددس .س
كُکٕٞاسسع ُ ستثسعُغاذ ٝمس
عألصٍ س  ٝسع ک٘تس.س
مس
ٕ سعألصغ ثسّ سإٕ سک ٗج س صُُةتس سكئ ةٓ س ٕ سحکٕٞثس سٓخغشة کتس سكي س
انخبَي:س َّس
ٍ سكؤلٗـة ٜسُ ٞسک ٗج سٓخغشة کتس سكُ ٚسُثِث مض ثسّ سعُضٔ اسغ سبُٖثس سعُٔغبٞهُة مستس
ؽبلٕ.س ةٓ سعأل َّ ٝاس
مس
ٕ سب
ٝعُوغٔ مس
ٍ سيوخؼيس
ُـُش سٝعألص اس
مس
ألٕ سعُغشک ستث سحوخؼي سعُٔغبٞهُة ستث سب
ُـُش؛ س َّس
ٝػذّ سعُٔغبٞهُة مست سب
مس
ُـُش س
مس
ب
م
10
ػذ ثسّ سعُٔغبٞهُة مت سكُثِضث اسّ سعُضٔ اسغ سبُ٘ث. ٜٔسٝألٗـة ٜسُ ٞسک ٗج سٓخغشة کتس سُک ٗج سبغ ُتس سال سيخِٞس
دد س صُُة سٛزعس
الة سُک ٕثس سعُغ اس
د سك ٜٞسع دد سٝإ س
د س ٓٝسال سيخِ ٞسػٖ سعُغٞعد مس
ػٖ سعُغٞعد م
ج سعُغشک ستا سعُُُٓٞة ستا سٓٞهٞكتس سػِی سعٗوؼ مس سٓ سالس
آغ ٍس .سٝألٗـة ٜسُ ٞسک ٗج سٓخغشة کتس سُک ٗ مس
ٍ س آغ ٍس .سٝألٗـة ٜسُٞس
ٗ ٜي ستث سُ ٚسٝعٗوؼ اس سٓ سال سٗ ٜي ستث سُ ٚس آغ ٍ سٝعُٔٞهٞفاس سػِی سعُ أغ مس

.1سّ:سرُک .س
.2سٍ:سبذ . ٜٗٝس
ألٕسعُٞطقس ٓشسػذٓيسكبلسيک .ٕٞس
.3سس سّ:س+سُٚسػِةتسٛٝزعس ةس
.4سٍ:سبؼِةخُٖ .س
.5سّ:سح٘ضُ٘ .س
.6سٍ:سكُؼشع.س
.7سس سّ سٍ:سعُغ بؼتسػشش .س
.8سٍ:سيغِک . ٜس
.9سٍ:سحک .ٕٞس
.10سٍ:س-سٓخغشکتسُک ٗج.س

تلحٕح ي تحمٕك سػالۀ تحشٔش الذلئل فی تمشٔش المؼائل احش احٕشالذٔه ابُشی

139

"Introduction to and Edition of al-Abhar's "Tahrir al-dala'il fi taqrir al-Masa'il

ألٕس
هبَ سکَوس 1سعشکتس سعشکتس س خشی سال سإُی س ٝة ٍ س ٞٛٝس مٓغ ٍس .س ةس
ک ٗج سٓخغشة کتس سُک ٕثس س ثس
ة
هبَ سعُغشک مست سعُُُٓٞة مستس
عألصٍ سصِٔتس س ٖٓٝسعُغشک مست سعُخي س ثس
مس
طَ سٖٓ سعُغشک مست سعُُُٓٞة مست سإُی س
عُغ ثس
3
2
ٍ سٖٓس
بَ سعُضض اس سعألٝة اس
ن سإعذع ٔٛسػِی سعألخشی سبيٕ سيو ثس
عألصٍ سصِٔتس س خشی سكُ٘طب اس
مس
إُی س
4
ٍ سٖٓ سعُضِٔ مست سعألُٝی سٝعُز ٗي سب ُز ٗي .سكئ ةٓ س ٕ سيخط سبثو سإُیس
عُضِٔ مست سعُز ُٗ مست سعُضض ثس سعألٝة ثس
هض .سٝإٕ سُْ سيخط بثسو سيثِضث ّسس
مس
ٓزَ سعُ٘
ؿُش سعُ٘ ٜي مست س  ٝسُثْ سيخط بثسو  .سكئٕ سحثط بثو سک ٕثس سعُضعئ اسذ س ثس
مس
ألٕس
ٍ س يؼ ؛ س َّس
ع سعألٝة مس
ع سعُضِٔ مست سعُز ُٗت سُث مض ثسّ سعٗوط اس
ع سعُضِٔ مست سعُز ُٗ مست .سٝإرع سُث مض ثسّ سعٗوط اس
عٗوط اس
الة سبٔشحبتس سٝععذةس.س ٝةٓ سعُوغ اسْ سعُز ٗي سكؤلٗـة ٜسُ ٞسک ٗج سع ک٘تسس
ٍ سال سيثضي اسذ سػِی سعُز ُٗ مست سإ س
عألٝة ثس
ة
ا
ألٕ سعُغکٕٞثس سٓٔکٖس سكبل سسبا َّسذ سٖٓ سعببس سٓؤرشس سكُ.ٚسٝرُکس
عألصٍ سعٓخث٘ث ثسغ سػُِ ٚسعُغشک ست.س َّس
مس
كي س
الةسُک ٕسعُغکٕٞاسسع درس.س
عُغبباسسإ ةٓ س ٕسيکٕٞثسسهذئسس ٝسع درس.سالسص ئضسس ٕسيکٕٞثسسع در سٝإ س
ألٕ سعألصغ ثسّ سإ ةٓ س ٕس
ُکٖ سعُغشک ستث سػِی سعألصغ مسّ سؿُ اسش سٓٔخ٘ؼتس .س َّس
كثخث ثؼَُّٖثس س ٕ سيثکٕٞثس سهذئس .س َّس
ظظس سػِیس
ظظس سػِی س ع مسذ سصٞعٗبم ٜسٓ سيث م
حک ٕٞسبغُطتس س  ٝسٓش ةکبتس .سكئٕ سک ٗج سبغُطتس سكُث م
ظظس سػُِ ٚسعُغشک ستا.سٝإٕ سک ٗج سٓش ةکبتس سک ٗجس
ظظس س ٕ سيث ثس
عآلخث مش؛ سكُث مس
ظُش سيثُٔ٘ا ٜسيثغ سع؛ سكُث م
ع سكک ٗجسه بِتسسُِغشک مست .س
ٓضخٔؼتسسٖٓسعُبغ م
ئؾ سكک ٗجسبغ ئطا ٜسه بِتسسُبلصخٔ م
5
عُخيرُشس
ثس
إٕ س
َ سٓٔکٖس سع ددس»؛ سهاِ٘ :سال سٗا ثغِو اسْ.سهُٞا سٚا:س« َّس
إٕ س اک َّس
االعتراض.س ةٓ سهُٞا سٚا:س« َّس
عُؼذّ»؛ سهاِ٘ :س
عُؼذّ س  ٝسال سع ُ ستثسعُٞص ٞمسد سٝال سع ُ ستثس مس
كُ ٚسإ ةٓ س ٕ سيکٕٞثس سع ُ ستثسعُٞص ٞمسد س  ٝسع ُ ستثس مس
عُخيرُش سع ُ ستث سعُٞص ٞمسد سيکٕٞاس سحغظُبلسس
ثس
إٕ س
ُم ثسْ سال س ثيض ٞاسص س ٕ سيکٕٞثس 6سع ُ ستث سعُٞص ٞمد؟ سهُٞا :ٚس« َّس
ظ سعُٞص ٞمسدس
عُٔٔکٖ سٓخشصو ثس
مس
 ٕٞس
عُخيرُش سػب سةس سػٖ س ثک مس
ثس
ألٕ س
ُِغ طَ»؛ سهاِ٘  :سال سٗا ثغِو اسْ .سٛٝزع س َّس
عُخيرُش سُ ٞسُثْ س
ثس
ٕس
عُخيرُش سع ُ ستثسعُٞص ٞمسد س ٞٛس َّس
ثس
ٕس
عُؼذّ سع ُ ستثسعُٞص ٞمد سٝعُةزي سيثذاٍس سػِی س َّس
ػِی س مس
ٍ س آغ ٍ؛ سألٗة ٚسيثِضث اسّس
عُؼذّ س  ٝسال سيثکٕٞثس .سٝعألٝة اس
يث اکٖس سع ُ ستث سعُٞص ٞمسد سكئ ةٓ س ٕ سيکٕٞثس سع ُ ستث س مس
عُخيرُش سإرع سُثْ س ثي اکٖس سع ُ ستث سعُٞص ٞمسد سٝال سع ُتثسس
ثس
ألٕ س
ٝعُؼذّ.سٝعُز ٗي سب ؽَ؛ س َّس
مس
ع سعُٞص ٞمسد س
عصخٔ اس
عُؼذّ سٝعُٔؤرو اسش سالس
ٖ سعُٔؤروشاس س آؤرشعس .س َّس
عُؼذ مسّ سُثْ سيث اک مس
ألٕ سعُٞعه ثسغ سإ ةٓ سع ُت سعُٞص ٞمسد س  ٝسع ُت س م
ُخُٖ سكُثِضث اسّ سػذ اسّ س ثکٗٞم ٚس آؤروشعس سػشٝسةس .سرا َّسْ سٗثوٍٞاس :7سُ 8ٞسک ٕثس س اکَسس
يثکٕٞاس س آؤروشعس سكي سعُغ م
للاس اسٓغذثرت سُ ثکٗٞم ٜسٓٔک٘تسسُزعحم. ٜسٝعُبلص اسّسب ؽَس.س س
ثس مس
ٓٔکٖسس آغذثرسسُک ٗجسطل اس
عألصٍ س ٝس
مس
إٕ سعألصغ ثسّ سُ ٞسک ٗج س صُُةتس سكئ ةٓ س ٕ سيثکٕٞثس سٓخغشة کتس سكي س
 ٝةٓ سهُٞا :ٚس« َّس
9
إٕ سعُغشک ستث سحوخؼي سعُٔغبٞهُةتثسس
ٓخغشة کت؟ سهُٞا:ٚس« َّس
ع ک٘تس»؛ سهاِ٘ :سُم ثسْ سال سيثض ٞاسص س ٕ سحکٕٞثس س ث
ٝػذّس
مس
ثُشس
ُـُش سكُثِضث اسّ سعُضٔ اسغسبُٖسعُٔغبٞهُة مستسب ُـ مس
ٍ سيوخؼيسػذ ثسّسعُٔغبٞهُة مست سب
ُـُشسٝعألص ثس
مس
ب
م
عُٔغبٞهُة مست سب ُـُش»؛ سهاِ٘  :سال سٗا ثغِو اْ سٝإٗةٔ سيثِضث اسّ سعُضٔ اسغ سبُ٘ث ٜٔسُ ٞسک ٕث ُثس سعُشي اس سعُٞعع اسذس
.1سٍ:س-سکَ.س
.2سّ:سعألخش .س
.3سٍ:سحو بَ .س
.4سٍ:سٓط بو .س
.5سس:سٓ  .س
.6سّ:سحک .ٕٞس
.7سس:سيو .ٍٞس
.8سٍ:سعٕ.س
.9سٍ:سيک .ٕٞس
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الةس
يک ٕٞسإ س
مس
ُـُش سال س
مس
م سب
كئٕ سعُٔغب ٞثس
ثُش؛ سُُٝظ سکزُک .س ةس
ُـُش س ٝثس
مس
ٓغبٞهس سب
ؿُش سٓغبٞمس سب ُـ م
ٝػذّس
مس
ُـُش س ٞٛسعُضغ اْ سكبل سيثِضث اسّ سعُضٔ اسغ سبُٖثس سعُٔغبٞهُة مست س
مس
عُٔغبٞم سب
مس
ٝؿُش س
ثس
عُغشکتث س
عُٔغبٞهُة مست سكي سشي س سٝععذس .س ٝةٓ سهُٞا :ٚس«ُ ٞسک ٗج سٓخغشة کتس سُک ٗج سبغ ُتس سال سيخِ ٞسٖٓس
د سك ٜٞسع دد»؛ سهاِ٘  :سال سٗاغِو اسْ .سهُٞا :ٚس«ُ ٞسُثْ سيث اکٖسس
د س ٓٝسال سيخِ ٞسٖٓ سعُغٞعد مس
عُغٞعد م
و
دد سعُٞعع اسذس
دد س صُُةس»؛ سهاِ٘ :سال سٗاغِ اْ سٝإٗةٔ سيثِضث اسّ سرُک س ٕ سُ ٞسک ٕ سعُغ اس
کزُک سُک ٕ سعُغ اس
هبَ سکَوس سع ددس سع ددس سآخث اسش سال سإُی س ٝة ثٍ سكبلس
بم ثؼُ٘م ٚس ثيظُشاس س صُُة سُُٝظ سکزُک سبَ سيکٕٞاس س ثس
ددسعُُثٓٞيسسٓٞهٞكسسػِیس
د.س ةٓ سهُٞا:ٚس«إٗة ٜسُٞسک ٗجسٓخغشة کتسسُک ٕثسسعُغ اس
يثِضث اسّسهم ثذ اسّسعُغٞعد مس
بغٞعدد سالس
ثس
دد سعُُثٓٞيس سٓغبٞهس س
عٗوؼ مس سٓ سال سٗ ٜي ستث سُ»ٚ؛ سهاِ٘ :سال سٗاغِو اْ سبَ سيکٕٞاس سعُغ اس
طَس
إٕ سعُغ ثس
ع سٓ س ثٝهث ثسغ سإالةس سكُ.ٚس ةٓ سهُٞا:ٚس« َّس
إٕ سرُک سؿُشاس سص ئض؟ سٝعُ٘ضع اس
ٍ سُ ٜ؛ سُم ثسْ سهاِخاْ س َّس
ٝة ثس
جس
ُ سصِٔتس»؛ سهاِ٘  :سال سٗاغِو اْ سٝإٗةٔ سيثِضث اسّ س ٕ سُ ٞسک ٗ مس
عألصٍ مس
ُ سإُی س
ُ سعُُُٓٞة مت مس
ٖٓ سعُغشک مت مس
م
2
1
ضٞصس
َ سٓ٘ ٜسصِٔتس سٓٝضٔٞعس.س ثُٝثئمٖ س ثعَِّٔ٘ س ٗـة ٚسال سيث اس
ظ ثس
مس
ث سٓضخٔؼتس سكي س
عُغشک اس
عألصٍ سُمُثغ ا
عألصٍ سُٝکٖ سُم ثسْ سهاِخاْ سإَّٗ سٚا سال سيثض ٞاسص س ٕ سيکٕٞثس سع ک٘تس سكُ.ٚسهُٞا:ٚس
ٕ سيکٕٞثس سٓخغشة کتس سكي س
م
إٕس
ظُش سٓخغشة کتس»؛ سهاِ٘  :سال سٗا ثغِو اسْ .سهُٞا :ٚس« َّس
الٓخث٘ث ثسغ س ٕ سحثس ثس
عألصٍ س ث س
مس
«ُ ٞسک ٗج سع ک٘تس سكي س
3
عُغک ٕٞسإ ةٓ سهذيْس س  ٝسع ددس»؛ سهاِ٘  :سُم ثسْ سهاِخاْ سإٗة ٚسُ ٞسک ٕ سهذئس سيثِضث اسّ سدٝع اسّس
مس
عُٔؤرو ثسش سكي س
ٍسحيرُشاٙسٓٞهٞفسسػِیس ثششؽسسػذٓيسس صُيس؟سٝعُؼذ اسّسعألصُيسس
عُغکٕٞ؟سُٝم ثسْسالسيثض ٞاسصس ٕسياو ثس
م
عُضٝعٍ سكئرع سصعٍ سرُک سعُؼذ اسّ سصعٍ سرُک سعُغکٕٞاس .س ثُٝثئمٖ س ثعَِّٔ٘ س ٗـَّ ٚسيثِضث اسّ سدٝع اسّس
ص ئ اسض س
م
ألٕسعُغکٕٞثسسعُ٘ئزسسيکٕٞاسسٓٔخ٘ ثسغس
عسعُغشک مستسُزعحم ٜ؟سٛٝزعس َّس
عُغک ٕٞسُٝکٖسُمٔ رعسيثِضث اسّسعٓخ٘ اس
م
ب س ٕ سيثکٕٞثسس
عُٔٞص مس
شؽ س
عُضٝعٍ سب ثش مس
مس
عُٔٞصب سٝال سيثِضث اسّ سٖٓ س ثکٗٞم ٚسٓٔخ٘ ثسغ س
شؽ س
عُضٝعٍ سب ثش مس
مس
م
م
عسعُغشک مستسُزعحم . ٜس
آٔخث٘ؼسسُزعحمٚسُمُثِضث ثسّسٓ٘ٚسعٓخ٘ اس
 ٝةٓ سطریقتٓى في إحببث انصبَع تعبنی ٔصفبتّ ٔٔحذاَيّتّ سك ٜٞس ٗـَّٜاْ سه ُٞع:س
عُؼ ُث اسْ سعُضغٔ ٗيس سع دد سٝکَس سع ددس سكثِث ٚس آغ مذد سك ُؼ ُث اسْ سعُضغٔ ٗيس سُث ٚس آغ مذد؛ سكُثِضث اسّس
إٕ سط ٗ ثسغ سعُؼ ُث مسْ سال سبا َّسذ س ٕ سيثکٕٞثس سه دسع سػ ُمٔ سٓخثکِؤ س آشيذع س
ٗغ.سرا َّسْ سه ُٞع:س َّس
ٝص ٞاسد سعُظ مس
للا سحؼ ُی سُک ٕس
رعث س مس
يٞطقس سب ٜس اس
ألٕ سٛز ٙسطل اس
ثعُة سعُٔؼ سبظُشع؛ س َّس
ث سکٔ ٍس سكِ ٞسُثْ س ث
اسحؼ ُیسٗ هظ سٝعُ٘وضاسسػُِٚسحؼ ُیس آغ ٍس .س
عُب س اس
ُٖ سيثِضث اسّ سٓ٘ ٚسعُ أغ ٍا؛ سألٗـ ة سُٞس
را َّسْ سحث ثٔغَّکٞع كي إحببث انٕحذاَيّت سبيٗـَّ ٜسُ ٞسكث ثشػ٘ سإُٜث مس
ٕ س عذث ٔٛسياشي اسذ سعشک ستث سصيذس سٝعآلخث اسش سياشي اسذ سعکٗٞث ٚسكئ ةٓ س ٕس
ُٖ سٝكث ثشػ٘ س ةس
كث ثشػ٘ سإُٜث مس
َس آشع اسدسکَوسس
ظ ثس
اَس آشع اسدسکَوسسٝععذسسٓ٘ ٜٔس ٝسيثغظ ثس
يثغظ ثس
اَس آشع اسدس ثع مذ م ٔٛسدٕٝثسسعآلخث مسش.سكئٕس ثع ث
ث
ٝعُغک ٕٞسكي سع ُتس سٝععذة س ٞٛٝس آغ ٍس .سٝإٕ سُْس
مس
ع سعُغشک مست س
ٝععذس سٓ٘ ٜٔسيثِضثّس سعصخٔ اس
5
4
َ سٓشع اسدس
ظ ثس
يثغظاَس س آشع اسد سٝععذس سٓ٘ ٜٔسيثِضث ّس س ٕ سال سيثکٕٞثس سٝععذس سٓ٘ ٜٔسإُ سٚث سعُؼ ُث مسْ.سٝإٕ س ثع ث
.1سٍ:سيغظَ.س
.2سٍ:سعٕ.س
.3سس سّ:سهذئ سعٝسع در .س
َسٝععذ .س
.4سٍ:سک ةس
َسٝععذسٓ٘ . ٜٔس
.5سٍ:س+سبغ ُتسکُقسش س ٝسعدسكبليکٕٞسک ةس
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طشعس سػٖ سعآلخث مسش سكي سحٔ مسّ سطل حم ٚسٝهذس
ع مذ ٔٛسدٕٝثس سعآلخث مسش سيثِضثّس س ٕ سيثکٕٞثس س عذا ٔٛسه م
ثسعإلُُٜة مست.س س
کسکَسسٝععذسسٓ٘ ٜٔسعآلخث ثسشسكيسعُظل مس
ُٖسياش مس اس
كث ثشػ٘ سإُٜث مس
1
را َّسْ سحث ثٔغَّکٞع سػِی سجٕاز رؤیت هللا حؼ ُی سبيٗـَّ ٚسٓٞصٞد سٝکَس سٓٞصٞدس سيأ مکٖاس سسؤيخاٚ؛س
ٝعألػشعع سٓؼَِِّتس سب ُٞص ٞمد سٝعُٞص ٞاسد سٓشخشکس 2سبُٖثسس
مس
ألٕ سإٓک ٕثس سسؤي مست سعألصغ مسّ س
َّس
ا 3
َّ
إٕ سسؤي ستث سعألصغ مسّ سٓؼِِتسس
ث سكُثکٕٞاس سکَس سٓٞصٞدس سٓٔکٖثس سعُشؤي مست.سٝإٗةٔ سهِ٘ :س« َّس
عُٔٞصٞدع م
ٍسب ؽَ س
دس ٝسب ُٞص ٞمسد.سٝعأل َّس ٝاس
ٕس ٝسب ُغذ ٝمس
ب ُٞصٞد» سألٗـَّ ٜسإ ةٓ س ٕسحکٕٞثسسٓؼِةِتسسب إلٓک مس
ألٕ سعإلٓک ٕثس سػذٓيس؛ سألٗـَّ ٚسُ ٞسک ٕ سٓٞصٞدعس سُک ٕ سُ ٚسإٓک ٕس سآخث اسش سُٝث مض ثسّ سعُخغِغَا؛ سٝإرعس
َّس
 ٕٞسعُٞص ٞمسدس
عُغذٝدسػب سةسسػٖس ثک مس
ثس
ألٕ س
ظ سُِؼُِة مست.سٝعُز ٗيس يؼسسب ؽَ س ةس
ک ٕسػذُٓةسسال سيثظِث اس
عُذ سٞٛس
عُغذٝد سٖٓ س اس
اس
ٓغبٞهس سب ُؼذ مّ سكُکٕٞاس س ع اسذ س صضعئم ٚسػذُٓةس .سٝإرع سک ٕ سکزُک سک ٕ س
ظسُِؼَُِّ مست.5سكثخث ثؼَُّٖثسسعُوغ اسْسعُز ا
ُذ سٞٛٝسعُٔطِٞباس .س
عذٝدس4سػذُٓة سكبلس ثيظِث اس
نس
ي سع ددس سكثِث ٚس آغ مذدس» سكوذ س ثعبث ثس
إٕ سعُؼ ُث ثسْ سعُضغٔ ٗ َّس
االعتراض .س ةٓ سهُٞا :ٚس« َّس
ٕ سعُؼ ُث ثسْس
عُ٘ض ٍٝسػٖ سٛزع سعُٔو مسّ سال سٗاغِو اسْ س َّس
مس
د.سٝبؼ ثسذ س
عالػخشععاس سػِی سؽشيوخم م ْٜسكي سعُغذ ٝمس
ب سعُٞص ٞمسدس
د سٓٞصٞدعس سٝعص ثس
ي سإرع سک ٕ سُ ٚس آغ مذدس سيثِضث اسّ س ٕ سيثکٕٞثس سرُک سعُ أغ مذ اس
عُضغٔ ٗ َّس
ثبس
د سعألصغ مسّ س ٓٞسعس سٓٔک٘ث ستث سعُٞص ٞمسد سُزعحم ٜسکٔ س ثر ٛثس
ُزعحم .ٚسكثِم ثسْ سال سيثض ٞاسص س ٕ سيثکٕٞثس س آغ مذ اس
ٍ سُٚس
إُُ ٚسعُلبلعلتا؟ سكئَّٜٗاْ سه ُٞع:س ثٓظذ اسس سٛزع سعُؼ ُث مسْ سصٛٞشس سُُظ سبضغْس سٝال سصغٔ ٗيس سياو اس
ٍ.س
عُؼوَ سعأل َّ ٝمس
ي سإُی س مس
َ سعُل ةؼ اٍ س ٞٛٝسٓغخ٘ذس 6سإُی سػوَس سآخث ثش سٛٝکزع سإُی س ٕ سثسي٘خث مس ٜثس
عُؼو اس
ٍ سيثؼِث اسْ سرعحث ٚسٝيثؼِث اسْ سإٓک ٗث ٚسُزعحم .ٚسكُثظ اذ اسس سٓ٘ ٚسبٞععط مست س مػِ مٔ ٚسػوَس سآخث اسش سٓغس
َ سعأل َّ ٝاس
ٝعُؼو اس
7
ث
عُؼوَ سػوَس سآخث شاس سٝكثِکس سآخث اش سٛٝکزع سإُی س ٕ سيثخم َّسْس
عألػظْ سر ةسْ سسيثظ اذ اسس سػٖ سرُک س مس
عُلِک س
مس
م
8
ٍ سكُثظ اذ اسس سٓ٘ ٚسعألصغ اسّس
َ سعُل ةؼ اس
يٞص ثسذ سػوَس سآخث اسش س ٞٛٝسعُؼو اس
مس
ٍ سبؼذ مسد س
ػذ اسد سعُؼو ٞمس
عألكبلک .سرا َّسْ س ث
عُؼ٘ظشية ستاسٝعُوٞیسعُ٘ب حُة ستاسٝعُغُٞعُٗة ستاسٝعإلٗغ َُّٗت.س س
ئشس
ُؼِْ سٝعُوذسمسة سٝع مس
إٕ سط ٗ ثسغ سعُؼ ُث مسْ سال سبا َّسذ س ٕ سيکٕٞثس سٓٞطٞكس سب مس
 ٝةٓ سهُٞا :ٚس« ةس
ث سکٔ ٍس سب ُ٘غب مست سإُی سللاس
ث سألٗـَّ ٜس ٝط فاس سکٔ ٍس»9؛ سهاِ٘  :سال سٗا ثغِو اسْ س ٗـَّ ٜسطل اس
عُظل مس
حؼ ُی سٝإٗةٔ سيثکٕٞاس سطل ثثس سکٔ ٍس س ٕ سُ ٞسک ٗج سٓٔک٘تس سكي س ثعووٚ؛ سكِم ثسْ سهاِخاْ سإٗـَّ ٜسٓٔک٘تس سكيس
الةسكُ.ٚس س
ثعووٚ؟10سٝعُ٘ضععسٓ س ثٝهث ثسغسإ س

.1سٍ:س-سٝکَسٓٞصٞد .س
.2سّ:سٓشخشکت .س
.3سّ:سهِج .س
.4سٍ:س-سٞٛسعذٝد .س
.5سٍ:سُِؼِخ .ٚس
.6سٍ:سيغخ٘ذ .س
.7سس سّ:س-سٓغسعُلِکسعألػظْسرْسيظذسسػٖسرُکسعُؼوَسػوَسآخش .س
.8سس سّ:سعُؼوَ .س
.9سٍ:سکٔ  .س
.10سٍ:س-سكيسعو .ٚس
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ُٖ سيثِضث اسّ سٓ٘ ٚسعُ أغ ٍاس»؛ سهاِ٘ :سال سٗا ثغِو اسْ.سه:ُٚٞس«إٗة سُٞس
 ٝةٓ سهُٞا:ٚس«إٗة سُ ٞسكث ثشػ٘ سإُٜث مس
ٍ س آشع ثسدي1 ٜٔس 2ٝسالس
ٕ س عذث ٔٛسياشي اسذ سعشک ستثسصيذس سٝعآلخث اسش سعکٗٞث ٚسيثِضث اسّ سإ ةٓ سعاظ ٞاس
كث ثشػ٘ س ةس
3
ٍ»؛سهاِ٘ :سُم ثسْسهاِخاْس
ٍس ع مذ ٔٛسدٕٝثسسعآلخث مسشس ٝيةسس ةٓ سک ٕسسيثِضث اسّ سعُ اسٔغ اس
عظُٞا ٜٔسٓؼسس ٝسعظ ٞاس
ٍ سإرع سُث مض ثسّ سٖٓ سكث
شع سٝص ٞمد ٔٛسٓغ سإسعدمسة س ع مذ ٔٛسعشک ستث سصيذس سٝإسعدمسة سعآلخث مسشس
مس
إٕ سعُ اسٔغ ثس
َّس
ُٖ؟س س
عکٗٞثٚسيثِضث اسّسٖٓسععخغ ُ مستسعُٔضٔٞعسععخغ ُ ستاسٝص ٞمسدسإُٜث م
4
إٕس
سا سٓٞصٞدس سٝکَس سٓٞصٞدس سٓشئيس »؛ سهاِ٘  :سال سٗا ثغِو اسْ .سه :ُٚٞس« َّس
إٕ سعُب ثس
ةٓ سهُٞا :ٚس« َّس
5
ٕ سعألصغ مسّس ٝسُغذٝسرم ٜس ٝسُٞص ٞمسد» ٛ؛سهاِ٘ :سالس
إٓک ٕثسسسؤي مستسعألصغ مسّسإ ةٓ س ٕسيکٕٞثسسإلٓک مس
ُخظٞص س ثکٗٞم ٜس صغ ٓ ؟س
مس
إٕ سإٓک ٕثس سعُشؤي مست سإَّٗٔ سک ٗج س
ٍ س َّس
ٗاغِة اْ  6سُٝم ثسْ سال سيثض ٞاسص س ٕ سياو ثس
إٕ سعإلٓک ٕثس سػذٓيسس
ُٝثئمٖ س ثعَِّٔ٘ سرُک سُٝکٖ سُم ثسْ سال سيثض ٞاسص س ٕ سيکٕٞثس سإلٓک ٗ ٜ؟ سهُٞا :ٚس« َّس
ظ س ٕ سيک ٕٞسػِةتس»؛ سهاِ٘ :سال سٗا ثغِو اْ سٝإٗةٔ سيثِضث اسّ سرُک س ٕ سُ ٞسک ٕ سعإلٓک ٕاسس
ٝعُؼذٓيس سال سيثظِث اس
ُؼذّ.س
ألٕسإٓک ٕثسسعُشؤية مستس يؼسس ٓشسسػذٓيسسٝعُؼذ اسّسص صثسسحؼُِِاٚسب مس
ػِةتسسألٓشسسٝصٞديس.سٛٝزعس ةس
ث؟ سٛٝزعس
ُٝثئمٖ س ثعَِّٔ٘ س ٗـَّ ٚسُٞصٞد ٛسُٝکٖ سُم ثسْ سهاِخاْ س َّس
إٕ سعُٞص ٞثسد سٓشخشکس سبُٖثس سعُٔٞصٞدع م
ألٕسٝص ٞثسدس اکَوسسشي سسٗلظاسسٓ َُّٛخ ٚسٝعُٔ  َُّٛستاسُُغجسٓشخش ثکت سكبلسيثکٕٞاسسعُٞص ٞاسدسٓشخشکس .س
َّس
س
7
َ
سه َى)
انًسأنت انخبيُت عشرةَ في إحببث َبٕة َبيُِّب يحًذ (صهی هللا عهيّ ٔآنّ ٔ َ
عُٔؼضضعثسػِیسي مذٙسػِیسٓ س
اس
ثس
عإلؽبلمسكؤلٗـ َّ سٚاسع َّدػیسعُ٘بٞة سةثسٝظثٜث ثش مس
مس
ثسٗابا َّٞحمٚسػِیس
ةٓ سإرب اس
ُِوُٖ س ٝاکَسسٖٓسک ٕثسسکزُکسک ٕسٗبُة ؛سٝعُؼِ اسْسبٚسػشٝسيس .س
ٍسػُِٚسعُخٞعح اسشس
ثد َّس
م
عُٔٞصباسسُم م
8
ث سٗبٞة مسة س آ ثغ َّٔذس س(ػُِ ٚسعُغبلّ) س
ٍ:سػذ اسّ سرب ٞمس
 ٝةٓ سإُضع اسّ سعُُ ٜٞمسد سكي سإٗک مسس سٗبٞة حم ٚسك٘و ٞاس
م سكُثِضث اسّ سعٗخل اسس
ٓغ سٗبٞة مسة سٓٞعی س(ػُِ ٚسعُغبل اسّ) سٓ ةٔ سال سيثضخث مٔؼ مس
ٕ .سٝعُز ٗي سر بجس سب الحةل م
ث سبؼ ثسذس
م سعُؼ دع مس
ث سٝخش ثس
ظٜٞس سعُٔؼضضع مس
ثس
ألٕ س
ٍ .سٝإٗةٔ سهاِ٘  :س«إٗة ٜٔسال س ثيضخث مسٔؼ ٕ» س َّس
عأل َّ ٝمس
عُؼِْسب ُ٘بٞة مسة س ٝسُثْ سيث اکٖسسک كُس.سكئٕسک ٕسک كُسس
عظٍٞس مس
مس
دػٞیسعُ٘بٞة مسة سإ ةٓ س ٕسک ٕسک كُس سكيس
10
عُؼِْس
عظ ٍٞس مس
مس
يثِضث ّس سٗبٞة سةا سٓغ ةٔذس س(ػُِ ٚسعُغبلّ).9سٝإٕ سُثْ سيث اکٖس سک كُس سكغُ٘ئزس سيثِضثّس سػذ اسّ س
11
ب سألٗـ ة سٗثؼ ثِ اسْس
بذ ٕٝس
َ سُک ٕثس سعظُٞا ٚس مس
ظ ثس
ب٘بٞة مسة سٓٞعی س(ػُِ ٚسعُغبل اسّ)؛ سألٗة ٚسُ ٞس ثع ث
عُٔٞص م
م
12
ُبس
ث س اػوث ثس
ٝخشم سعُؼ دع مس
مس
ثس
ظٜٞس سعُٔؼضضع مس
مس
ب س ٘ٛک س معٞی س
ٓٞص ثس
ب ُؼشٝس مسة س ٗـة ٚسال س م

.1سٍ:سٓشعسةس . ٔٛس
.2سٍ:س .ٝس
.3سّ:س-سيِضّ .س
.4سّ:سئکٖسسؤيخ .ٚس
.5سٍ:سعألسک ٕ .س
.6سّ:س-سه:ُٚٞسإٕسإٓک ٕسسؤيتسعألصغ ّسإ ةٓ س ٕسيکٕٞسإلٓک ٕسسعألصغ ّس ٝسُغذٝر ٜس ٝسُٞصٞد ٛ؛سهِ٘ :سالسٗغِْ .س
.7سس سّ سٍ:سعُز ٓ٘تسػشش .س
.8سّ:سطِیسللاسػُِٚسٝآُٚسٝعِْ .س
.9سّ:سطِیسللاسػُِٚسٝآُٚسٝعِْ .س
.10س+سيِضّ .س
.11سس:سػُغی .س
.12سس:سب ُؼشٝس .س
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عُطشينسٗابثُوٖاسس
مس
ٍ.سٝبٜزعس
ٕ.سٝعُز ٗيسر بجس.سكُثِضث اسّسعٗخل اسسعألٝة مس
عُذػٞی.سكث اؼِم ثسْس ٗـَّ ٜٔسالسيثضخث مٔؼ مس
إُضعّسعُ٘ظ سی .1س
ؿُشس
ٓٞس 2ٙس مٖٓ س مس
حذبُش س
ٕ سعإلٗغ ٕثس سال س ثي مخْس سٓؼُشخا ٚسُ ٞسح ثثٞسُةی س ثس
ٝعُغکٔ ستا سكي سعُ٘بٞة مسة س َّس
م
ثسع ص حم.ٚسكبلسبا َّسذس ٕ سيثخثؼ ثٕٝثسسعُ٘ طاسسبؼؼا ْٜسببؼغسسعسخةیس
ششيکسسياؼ مٗٝا3ٚسػِیسػشٝسع مس
ئغس
إ سٝعُظ٘ مس
عسخةی سإرع 4سعصخٔؼٞع سک ٕ س ٓشا ْٛس ثٓکلسُةس .سك ػطثشة ٝع سإُی سعإله ٓ مست سب ُ أذ مس
5
ٝص٘ ي حم ْٜسه ٕٗٞس 6سٓشصٞعس سإُُ.ٚس
ٝععخ صٞع سإُی س ٕ سيکٕٞثس سكي س آؼ ثٓبلحم ْٜس ٝآ٘ ثکغ حم ْٜس م
ثٖ.س
كئٕ سػوُٞث ْٜسٓخؼ مسػتس سٓخک كئتس 7سال سيث٘و اسد سبؼؼا ْٜسُبؼغ سكُاؤ َّسدی س ٓ اسش ْٛسإُی سعُلمخ مس
َّس
ذ سشخظس سٓخظٞطس سبآي ثس سٓٝؼضضعثس سُمُخکَِّ ثسْ سٓؼْٜس
ج سعُغکٔ ستا سعإلُُٜة ستا س ٕ سيثب ثؼ ثس
ثؼ مس
ك هخ ث
8
عُشعَُ سإُُٚس
ثس
ي سٝياؼِو ثٔ ْٜسػب دةثس سسبو ْٜسٝيا ثز وک ثش ْٛس
عألٝعٓش سٝعُ٘ٞع ٛثس
ثس
بيُغ٘ثخم ْٜسٝيابثِو ثسؾ سإُُ ْٜس
م
ٝيثٜذيثْٜسإُیسطشعؽسسٓغخوُْس .س
*سسسسسسسسسس*سسسسسسسسسس* س
َ.س س
جسعُٔغ ئ اس
حث َّٔ مس
9
عُؼِْسٝعُٔض مسذ .س
ثسعُششيل مستسرٝيس مس
يسعُغٔ مسذسٝعُظبلسةاسػِیسعُزٝع مس
ٝعُغٔ اسذسُم ث ُٞوس

.1سٍ:س+سكيسإٗک سسٗبٞحٚس(ػُِٚسعُغبلّ).س
.2سٍ:سحذبُشعسٓؼذة.س
.3سٍ:سحؼ .ٚٗٝس
.4سٍ:سعٗ.ٚسس
.5سٍ:سالٕسيک.ٕٞس
.6سٍ:سه ٗٞع.س
.7سٍ:س-سٓخک كئت.س
.8سٍ:س-سب ُغ٘خ.ْٜس
.9سٍ:س-سٝسعُغٔذسُُٞيسعُغٔذسٝسعُظِٞةسػِیسعُزٝعثسعُششيلتسرٝيسعُؼِْسٝسعُٔضذ.س
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