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  ٕساٌّوإ ضشکت دس آصهَى دکتش 

 ًحَُ تشگضاسٕ آصهَى دکتشٕ -الف

هجلس هحتشم  49هػَة  "لٖسٌجص ٍ پزٗشش تحػ٘الت تىو٘"ثش اسبس لبًَى  1396پق٤لش ؿا٘طزٛ ؿك سبَ 

. ِقا ؾلٚكت ؿاكؿ تٕب٣ٔ ٣ٔ ضٛؿا٘زبْ   "ضَسإ سٌجص ٍ پزٗشش تحػ٘الت تىو٘لٖ"ضَسإ اسالهٖ ٍ هػَثبت 

ّب ٍ هؤسسبت اين اص داًطگبُ يب٣ِٞب٢ ٔػٛة ؿفتل ٌستلش آٔٛمش ٔتمبؾ٥بٖ ٚكٚؿ ثٝ ؿٚك٠ ؿوتل٢ ؿك و٥ّٝ كضتٝ 

ضلوت  (Ph.D) ٞب٢ ؿوتل٢ؿك آمٖٔٛ ٚكٚؿ٢ ؿٚكٜ طگبُ آصاد اسالهٖآهَصش يبلٖ دٍلتٖ ٍ غ٘شدٍلتٖ اص جولِ داً

ٕ٘ب٤ٙـ. المْ ثٝ فول است پق٤لش ثل اسبس لبٖ٘ٛ ٔقوٛك ٚ ٔكبثك ا٤ٗ اقالي٥ٝ ٚ ضلا٤ف ٚ ؾٛاثف ٔٙـكد ؿك ؿفتلصٝ 

 .ضٛؿ(، غٛكت ؽٛاٞـ ٌلفتٔٙتطل ٣ٔسٙزص كإٞٙب٢ پق٤لش آمٖٔٛ ٔقوٛك )وٝ ؿك مٔبٖ حجت ٘بْ تٛسف سبمٔبٖ 

 قاًَى سٌجص ٍ پزٗشش داًطجَ

ٚ  94ٔػٛة   ٞب ٚ ٔلاون آٔٛمش يب٣ِ وطٛك ٞب٢ تغػ٥الت تى٣ّ٥ٕ ؿك ؿا٘طٍبٜ لبٖ٘ٛ سٙزص ٚ پق٤لش ؿا٘طزٛ ؿك ؿٚكٜ

 ثٝ ضلط ف٤ُ است: 95اثالغ٣ 

 :تًل٤ف اغكالعبت ثٝ وبك كفتٝ ؿك ا٤ٗ لبٖ٘ٛ ثٝ ضلط م٤ل استـ 0هبدُ

ٞب٢ يّْٛ، تغم٥مبت ٚ فٙبٚك٢،  ون آٔٛمش يب٣ِ ٚ پژٚٞط٣ تغت پٛضص ٚماكتؾب٘ٝٞب ٚ ٔلا ثٝ و٥ّٝ ؿا٘طٍبٜ الف ـ داًطگبُ:

ٞب ٚ ٔإسسبت آٔٛمش يب٣ِ ٚ پژٚٞط٣ غ٥ل ؿِٚت٣ اقالق  ثٟـاضت، ؿكٔبٖ ٚ آٔٛمش پنضى٣، ؿا٘طٍبٜ فل٥ٍٙٞبٖ ٚ ؿا٘طٍبٜ

 .ضٛؿ ٣ٔ

 .ضٛؿ مش پنضى٣ اقالق ٣ٔٞب٢ يّْٛ، تغم٥مبت ٚ فٙبٚك٢ ٚ ثٟـاضت، ؿكٔبٖ ٚ آٔٛ ثٝ ٚماكتؾب٘ٝ ة ـ ٍصاست٘ي:

ٞب ٚ ٔلاون آٔٛمش يب٣ِ ٚ  فلآ٤ٙـ٢ است وٝ ثب ٞـف ا٤زبؿ ٚعـت ك٤ٚٝ ٚ ٕٞب٣ٍٙٞ ؿك ث٥ٗ ؿا٘طٍبٜ ح ـ سٌجص:

پژٚٞط٣، ا٤زبؿ فؿب٢ كلبثت٣ ٤ىسبٖ ٚ ثلللاك٢ يـاِت آٔٛمض٣ ثلا٢ و٥ّٝ ؿاٚقّجبٖ تغػ٥الت تى٣ّ٥ٕ ام قل٤ك آمٖٔٛ، 

 .ضٛؿ ٚ پژٚٞط٣ ٚ فٙبٚك٢ ا٘زبْ ٣ٔٔػبعجٝ ي٣ّٕ، ثلكس٣ سٛاثك آٔٛمض٣ 

فلآ٤ٙـ٢ است وٝ ثب ضلوت ؿاٚقّت ؿك آمٖٔٛ آغبم ٚ ثب ثلكس٣ سٛاثك آٔٛمض٣، پژٚٞط٣، فٙبٚك٢، ا٘زبْ  ت ـ پزٗشش:

ٔػبعجٝ ي٣ّٕ ٚ سٙزص ي٣ّٕ تى٥ُٕ ٚ ثب ايالْ ٘تب٤ذ لج٣ِٛ تٛسف ٚماكت٥ٗ ام قل٤ك سبمٔبٖ سٙزص آٔٛمش وطٛك ٚ 

 .٤بثـ ٟـاضت، ؿكٔبٖ ٚ آٔٛمش پنضى٣ پب٤بٖ ٣ٔٔلون سٙزص آٔٛمش ٚماكت ث

 .ثبضـ ضبُٔ ٔمبقى وبكضٙبس٣ اكضـ ٘بپ٥ٛستٝ، ؿوتل٢ ٘بپ٥ٛستٝ ٚ ؿوتل٢ تؾػػ٣ ٣ٔ ث ـ تحػ٘الت تىو٘لٖ:



08    
       
   

    

ك٤ن٢، ٕٞب٣ٍٙٞ ٚ ٘هبكت ثل ٘غٜٛ سٙزص ٚ پق٤لش ؿا٘طز٢ٛ تغػ٥الت تى٣ّ٥ٕ ثٝ ضٛكا٢ سٙزص ٚ  ـ ثل٘ب2ٝٔٔبؿٜ

ضٛؿ وٝ ؿك ا٤ٗ لبٖ٘ٛ ثٝ اؽتػبك  ٞب ثب تلو٥ت م٤ل ٚاٌقاك ٣ٔ تغػ٥الت تى٣ّ٥ٕ ؿك ؿا٘طٍبٜٞب٢  پق٤لش ؿا٘طزٛ ؿك ؿٚكٜ

 :ضٛؿ ٘ب٥ٔـٜ ٣ٔ« ضٛكا»

 ـ ٚم٤ل يّْٛ، تغم٥مبت ٚ فٙبٚك٢ )كئ٥س ضٛكا(1

 ٚم٤ل ثٟـاضت، ؿكٔبٖ ٚ آٔٛمش پنضى٣ -2

 ٞب٢ ؿِٚت٣ ثٝ ا٘تؾبة ٚماكت٥ٗ ـ ؿٚ ٘فل ام كؤسب٢ ؿا٘طٍب3ٜ

 اؿ اسال٣ٔ ثـٖٚ عك كأ٢ـ كئ٥س ؿا٘طٍبٜ آم4

 ـ كئ٥س ؿا٘طٍبٜ پ٥بْ ٘ٛك 5

 ـ كئ٥س سبمٔبٖ سٙزص آٔٛمش وطٛك )ؿث٥ل ضٛكا( 6

 ـ ؿٚ ٘فل ام ٕ٘ب٤ٙـٌبٖ و٥ٕس٥ٖٛ آٔٛمش، تغم٥مبت ٚ فٙبٚك٢ ثٝ يٙٛاٖ ٘بنل7

٢ ؿاكا٢ عك ثب عؿٛك عـالُ پٙذ ٘فل ام ايؿب« ضٛكا»ثبضـ ٚ  لبثُ تف٤ٛؽ ثٝ غ٥ل ٣ٕ٘« ضٛكا»يؿ٤ٛت ايؿبء ؿك  ـ0تجػشُ

 .٤بثـ كأ٢، كس٥ٕت ٣ٔ

 .تٛا٘ـ ثلا٢ ا٘زبْ ٚنب٤ف ٔغِٛٝ، وبكٌلٟٚٞب٢ تؾػػ٣ تطى٥ُ ؿٞـ ٣ٔ« ضٛكا» ـ6تجػشُ

ٞب٢ و٣ّ ٘هبْ اثالغ٣ ام س٢ٛ ٔمـبْ ًٔهٓ كٞجل٢ ٚ  ضـٛكا ٔـٛنف است ؿك ارـلا٢ ا٤ٗ لـب٘ـٖٛ، س٥بست ـ6تجػشُ

 .ٔػـٛثبت ضـٛكا٢ يب٣ِ ا٘مالة فل٣ٍٙٞ كا كيب٤ت ٕ٘ب٤ـ

 :ٚنب٤ف ٚ اؽت٥بكات ضٛكا ؿكؽػٛظ سٙزص ٚ پق٤لش ؿا٘طز٢ٛ تغػ٥الت تى٣ّ٥ٕ يجبكت است ام ـ6هبدُ

 .٘بٔٝ ارلائ٣ سٙزص ٚ پق٤لش ؿا٘طز٢ٛ تغػ٥الت تى٣ّ٥ٕ ؿك ؿا٘طٍبٜ اِف ـ تػ٤ٛت ض٥ٜٛ

 .ة ـ تػ٤ٛت يٙب٤ٚٗ ٚ ت٥٥ًٗ ؾلا٤ت ؿكٚس آمٖٔٛ ٔلثٛـ ثٝ ٞل كضتٝ تغػ٣ّ٥

 .ضـٌبٖ ٤ٙـ سٙزص ٚ پق٤لش ٚ ايالْ ٘تب٤ذ پق٤لفتٝح ـ ٘هبكت ثل عسٗ ارلا٢ فلآ

 .ت ـ ت٥٥ًٗ ٘ػبة لج٣ِٛ ؿك ٔلعّٝ سٙزص ي٣ٕٔٛ ثلا٢ ٚكٚؿ ثٝ ٔلعّٝ ثًـ٢ سٙزص

 .ٞب٢ تغػ٥الت تى٣ّ٥ٕ ٚ ت٥٥ًٗ ؾلا٤ت آٟ٘ب ث ـ تػ٤ٛت ؿكٚس آمٖٔٛ ٔتٕلون ؿٚكٜ وبكضٙبس٣ اكضـ ؿك ٞل ٤ه ام كضتٝ

 .ٔتٕلون ؿك ٞل سبَ ٚ ٔـت ايتجبك آٖد ـ ت٥٥ًٗ تًـاؿ ؿفًبت ثلٌناك٢ آمٖٔٛ 
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 .ٞب٢ ؽبظ س ـ تػ٤ٛت ٥ًٔبكٞب٢ اؽتػبغ٣ ؿكؽػٛظ كضتٝ

سٙزص ؿك ٔمكى وبكضٙبس٣ اكضـ ٘بپ٥ٛستٝ ثلاسبس آمٖٔٛ ٔتٕلون ام ؿكٚس تؾػػ٣ ٔمكى وبكضٙبس٣ ٚ تأح٥ل  ـ9هبدُ

 .ضٛؿ ٞب٢ ٔلتجف( تٛسف ٚماكت٥ٗ ا٘زبْ ٣ٔ ًٔـَ ؿاٚقّت )ؿك كضتٝ

 

ٚ « آٔٛمض٣ ـ پژٚٞط٣»ٞب٢  ق٤لش ؿا٘طزٛ ؿك ٔمكى ؿوتل٢ ٘بپ٥ٛستٝ ثلعست ٞل ٤ه ام ض٥ٜٛسٙزص ٚ پ ـ6هبدُ

 :ضٛؿ ثٝ ضلط م٤ل ا٘زبْ ٣ٔ« پژٚٞص ٔغٛك»

سٙزص ٚ پق٤لش ثلا٢ ٚكٚؿ ثٝ ؿٚكٜ ؿوتل٢ ٘بپ٥ٛستٝ آٔٛمض٣ ـ پژٚٞط٣  دکتشٕ آهَصضٖ ـ پژٍّطٖ: :لفا

 :٥ٌلؿ ثلاسبس ٥ًٔبكٞب٢ م٤ل غٛكت ٣ٔ

 دسصذ( ۵۵وشکض )ّإ هت ـ آصهَى۱

 دسصذ( ۲۵ـ سَاتق آهَصضٖ، پژٍّطٖ ٍ فٌاٍسٕ )۲

 دسصذ( ۳۵ـ هصاحثِ ػلوٖ ٍ سٌجص ػولٖ )۳

سٙزص ٚ پق٤لش ثلا٢ ؿٚكٜ ؿوتل٢ ٘بپ٥ٛستٝ پژٚٞص ٔغٛك ثلاسبس ٥ًٔبكٞب٢ م٤ل  دکتشٕ پژٍّص هحَس: :ب

 :٥ٌلؿ غٛكت ٣ٔ

 دسصذ( ۳۵ّإ هتوشکض ) ـ آصهَى۱

 دسصذ( ۲۵ٌاٍسٕ )ـ سَاتق آهَصضٖ، پژٍّطٖ ٍ ف۲

 دسصذ( ۳۵ـ هصاحثِ ػلوٖ ٍ تخص ػولٖ )۳

 دسصذ( ۲۵ـ تِْ٘ طشح ٍاسُ )۴

ٞب٢ ٔتٕلون م٤ل ٘هل ٞل٤ه ام ٚماكت٥ٗ ٚ ام قل٤ك سبمٔبٖ سٙزص آٔٛمش وطٛك ٚ ٔلون سٙزص  ثلٌناك٢ آمٖٔٛ ـ0تجػشُ

( ام نلف٥ت 1ل ثٙـ )ت( ٔبؿٜ )تٛا٘ـ ثب ِغب ضٛؿ. ضٛكا ٣ٔ آٔٛمش ٚماكت ثٟـاضت، ؿكٔبٖ ٚ آٔٛمش پنضى٣ ثلٌناك ٣ٔ

 .ؿا٘طٍبٟٞب٢ وطٛك ايٓ ام ؿِٚت٣ ٚ غ٥لؿِٚت٣ ؿك ثلٌناك٢ آمٖٔٛ ٔتٕلون استفبؿٜ وٙـ

ٞل٤ه ام ٚماكت٥ٗ ٔٛنفٙـ ؿك صٟبكصٛة آٔب٤ص آٔٛمش يب٣ِ وطٛك، سبال٘ٝ ٘سجت ثٝ ت٥٥ًٗ سمف نلف٥ت ٔزبم  ـ6تجػشُ

 .ا٢ ٌستلش ؽٛؿ الـاْ ٕ٘ب٤ٙـپق٤لش ؿا٘طزٛ ثلا٢ تٕب٣ٔ كضتٝ ٔغّٟب٢ ٔٛكؿ تأ٥٤ـ ضٛك
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ٔغٛك ثب٤ـ ؿك رٟت كفى ٤ى٣ ام ٔطىالت ٣ّٔ ثبضـ ٚ ثٝ تػ٤ٛت  ( ؿوتل٢ پژٚٞص4ٚاكٜ ٔٛؾٛو ثٙـ ) قلطـ 6تجػشُ 

 .كثف كس٥ـٜ ثبضـ ؿستٍبٜ ارلائ٣ ف٢

ـ٤ُ تٛا٘ـ ٞل سٝ سبَ ٤ىجبك ٘سجت ثٝ اؾبفٝ ٕ٘ٛؿٖ ٥ًٔبكٞب٢ ؿ٤ٍل ٚ تً ضٛكا٢ سٙزص ٚ پق٤لش ؿا٘طزٛ ٣ٔ ـ9تجػشُ

( ٥ًٔبكٞب٢ ٔٛرٛؿ الـاْ وٙـ. مٔبٖ ايٕبَ ا٤ٗ تغ٥٥لات عـالُ ٤ه سبَ پس ام ايالْ ي٣ٕٔٛ آٖ 10۱عـاوخل ؿٜ ؿكغـ )

 .است

ٞب٢ تغػ٥الت تى٣ّ٥ٕ وٕبوبٖ  ٞب٢ ٔػٛة ٔزّس ضٛكا٢ اسال٣ٔ ٚ ضٛكا٢ يب٣ِ ا٘مالة فل٣ٍٙٞ ثلا٢ ؿٚكٜ ـ س6ٝ٥ٕٟٔبؿٜ

 .ثٝ لٛت ؽٛؿ ثبل٣ است

لاسبس ٔػٛثبت ٔزّس ضٛكا٢ اسال٣ٔ ٚ ضٛكا٢ يب٣ِ ا٘مالة فل٣ٍٙٞ ام ضلوت ؿك آمٖٔٛ ٚكٚؿ٢ افلاؿ٢ وٝ ث تجػشُ ـ

 .ا٘ـ، ام ضَٕٛ ا٤ٗ لبٖ٘ٛ ٔستخ٣ٙ ٞستٙـ ٞب٢ تغػ٥الت تى٣ّ٥ٕ ًٔبف ضٕلؿٜ ضـٜ ؿٚكٜ

٘ٛؿ  ضٙجٝ ٔٛكػ ٞزـٞٓ اسفٙـٔبٜ ٤ىٟناك ٚ س٥ػـ ٚ لبٖ٘ٛ فٛق ٔطتُٕ ثل ضص ٔبؿٜ ٚ ٞطت تجػلٜ ؿك رّسٝ ي٣ّٙ كٚم سٝ

 «.ثٝ تأ٥٤ـ ضٛكا٢ ٍٟ٘جبٖ كس٥ـ 18/1/1395ٚ صٟبك ٔزّس ضٛكا٢ اسال٣ٔ تػ٤ٛت ضـ ٚ ؿك تبك٤ؼ 

» ّبٕ ثش اسبس لبًَى فَق، سٌجص ٍ پزٗشش داًطجَ دس همكى دوتشٕ ًبپَ٘ستِ ثش حست ّش ٗه اص ضَُ٘

 ضَد:ثِ ضشح صٗش اًجبم هٖ« پژٍّص هحَس»ٍ « آهَصضٖ ـ پژٍّطٖ

پژٍّطٖ: سٌجص ٍ پزٗشش ثشإ ٍسٍد ثِ دٍسُ دوتشٕ ًبپَ٘ستِ آهَصضٖ ـ پژٍّطٖ الف ـ دوتشٕ آهَصضٖ ـ 

 گ٘شد:ثش اسبس هً٘بسّبٕ صٗش غَست هٖ

 دسصذ( ۵۵ـ آصهَى هتوشکض )۱

 دسصذ( ۲۵ـ سَاتق آهَصضٖ، پژٍّطٖ ٍ فٌاٍسٕ )۲

 دسصذ( ۳۵ـ هصاحثِ ػلوٖ ٍ سٌجص ػولٖ )۳

دوتشٕ ًبپَ٘ستِ پژٍّص هحَس ثش اسبس هً٘بسّبٕ ة ـ دوتشٕ پژٍّص هحَس: سٌجص ٍ پزٗشش ثشإ دٍسُ 

 گ٘شد: صٗش غَست هٖ

 دسصذ( ۳۵هتوشکض ) ـ آصهَى۱

 دسصذ( ۲۵ـ سَاتق آهَصضٖ، پژٍّطٖ ٍ فٌاٍسٕ )۲

 دسصذ( ۳۵ـ هصاحثِ ػلوٖ ٍ تخص ػولٖ )۳

 دسصذ( ۲۵ٍاسُ )ـ تِْ٘ طشح۴

ٔت٥بم ٔلثٛـ ثٝ سٛاثك آٔٛمض٣، پژٚٞط٣ ٚ ارلا٢ ٔلع١ّ اَٚ )آمٖٔٛ ٔتٕلون( تٛسف سبمٔبٖ سٙزص آٔٛمش وطٛك ٚ ا

 ٞب ٚ ٔلاون آٔٛمش يب٣ِ پق٤ل٘ـٜ ؿا٘طزٛ ا٘زبْ ؽٛاٞـ ضـ.فٙبٚك٢، ٔػبعجٝ ي٣ّٕ ٚ ... تٛسف ؿا٘طٍبٜ

  سشفصل ّإ سضتِ  -ب

 0640سبل  (Ph.D) ثش اسبس هػَثِ ضَسإ سٌجص ٍ پزٗشش تحػ٘الت تىو٘لٖ هَاد آصهَى هتوشوض دوتشٕ

 َد:ثِ ضشح صٗش خَاّذ ث
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 (0الف( آصهَى صثبى ثب ؾشٗت )

 (0ة( آصهَى استًذاد تحػ٘لٖ ثب ؾشٗت )

 هٖ ثبضذ وِ هٌبثى آى لجال روش ضذ. (9د( آصهَى دسٍس تخػػٖ ثب ؾشٗت )

ٞب٢ ؽٛؿٌلؿاٖ، پ٥بْ ٘ٛك، : كٚما٘ٝ، ٘ٛثت ؿْٚ )ضجب٘ٝ(، پژٚٞص ٔغٛك، پلؿ٤سّب ضبهلسٌجص ٍ پزٗشش ثشإ ولِ٘ دٍسُ 

ِقا و٥ّٝ ٔتمبؾ٥بٖ ٚكٚؿ ثٝ ؿٚكٜ  ٌلفتٝ ٚد، ؿا٘طٍبٜ آماؿ اسال٣ٔ ٚ .... ثل اسبس لبٖ٘ٛ فٛق غٛكت ثٛكس ايناْ ثٝ ؽبك

  المْ است ؿك ا٤ٗ آمٖٔٛ حجت ٘بْ ٚ ضلوت ٕ٘ب٤ٙـ.  (Ph.D) ؿوتل٢
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 جْاد

 هتي 

 ٚاِٙهل ف٣ أكوبٖ أكث١ً.

 الشوي األٍل هي ٗجت يلِ٘

ٖٙٛ. ٚال يّى إِلأ٠. ٚال يّى : يّى اِػج٣. ٚال يّى إِزفال ٗجت. فول. غ٥لٞٓ. حشٞٛ فلؼ يّى: وُ ٔىّف. 

 اِط٥ؼ آِٟ. ٚال يّى إِّٕٛن. 

، أللتؿبء إِػّغ١، ًٌِٗ٘ اإلهبمثطلـ: ٚرٛؿ اإلٔبْ، أٚ ٔٗ ٘ػجٝ ِّزٟبؿ. ٚال ٤ت٥ًٗ، ئال أٖ الىفبٗٔ  يّى فشؾِٚ

، ٍجِ الذفى الوحبسثٔ يلى ٍلذ تجتأٚ ِمػٛك اِمبئ٥ٕٗ يٗ اِـفى ئال ثبالرتٕبو، أٚ ٥ً٤ٙٝ يّى ٘فسٝ ثٙقك ٚضجٟٝ. 

 رٟبؿا. ٍال ٗىَىوأٖ ٤ىٖٛ ث٥ٗ أُٞ اِغلة، ٤ٚغطبٞٓ يـٚ ٤ؾطى ٔٙٝ يّى ٘فسٝ، ف٥سبيـٞٓ ؿفًب يٗ ٘فسٝ، 

 تشجوِ 

 ٚ ٘هل ؿك صٟبك كوٗ است.

 كوٗ اَٚ: ؿك ث٥بٖ وس٣ است وٝ رٟبؿ ولؿٖ ثل اٚ ٚارت است.

ثل قفُ، ٚ ٘ٝ ثل ؿ٤ٛا٘ٝ، ٚ  ٍاجت ً٘ستپس  .وبس ً٘فتبدُ ثبضذرٟبؿ ٚارت است ثل ٞل ٔلؿ ٔىّف آماؿ٢ وٝ ام پ٥ل٢ٚ ام 

 ٘ٝ ثل مٖ، ٚ ٘ٝ ثل پ٥ل ام وبك افتبؿٜ، ٚ ٘ٝ ثل ثٙـٜ.

، ٚ ٔطلٚـ است ثٛرٛؿ أبْ، ٤ب وس٣ وٝ أبْ اٚ كا ٘ػت ولؿٜ ثبضـ ام ثلا٢ رٟبؿ. ٚ ثل ٍ ٍجَة جْبد وفبئٖ است

بء ٔػّغت٣، ٤ب وفب٤ت ٘ىلؿٖ وسب٣٘ وٝ ثزٟت التؿ اهبم اٍ سا هً٘ي وٌذوس٣ ثؾػٛظ ٚارت ٥٘ست، ٍٔل ٞل وس٣ وٝ 

گبّٖ ٔطغَٛ رٟبؿ٘ـ ام ؿفى ؿضٕٗ، ٍٔل ثكٛك ارتٕبو ٚ اتفبق، ٤ب آ٘ىٝ ٥ًٔٗ وٙـ ٔىّف ثل ؽٛؿ ثٝ سجت ٘قك ٚ ضجٝ آٖ. ٚ 

، ٣ًٙ٤ ؿفى ؾلك ام ؽٛؿ، ٔخُ ا٤ٙىٝ ضؾع ٔسّٕب٣٘ ؿك ٥ٔب٘ٝ اُٞ علة ثِ ٍ همبتلِ ثش ٍجِ دفبوضَد هحبسٍاجت هٖ

. ٍ اٗي ٥ٌلؿ ا٤طب٘لا ؿض٣ٕٙ وٝ تلسـ ام ا٤طبٖ ثلربٖ ؽٛؿ، پس أـاؿ وٙـ ا٤طبٖ كا ثزٟت ؿفى ام ربٖ ؽٛؿثبضـ، ٚ فلا 

 هحبسثِ جْبد ً٘ست.
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 هتي 

 يّى ٘فسٝ ٔكّمب، أٚ ٔبِٝ ئفا غّجت اِسال١ٔ. خطٖٚوقا وُ ٔٗ 

. ٚاِفمل اِق٢ ٤ًزن ًٔٝ ٍالًذٍ الًوى. ٍالضهي وبلومًذ. ٍالوشؼ الوبًى هي الشوَة٤ٚسمف فلؼ اِزٟبؿ ثأيقاك أكث١ً:  

 يٗ ٘فم١ قل٤مٝ ٚي٥بِٝ ٚحٕٗ سالعٝ. ٤ٚؾتّف فِه ثغست االعٛاَ.

  

 تشجوِ 

ام ؿض٣ٕٙ ثل ربٖ ؽٛؿ، ؽٛاٜ ٔهٙٝ سالٔت ؿك ٔغبكثٝ ثبضـ ٤ب ٘ٝ، ٤ب ثتلسـ ام  ثتشسذ ٚ ٕٞض٥ٙٗ است ٞل وس٣ وٝ

ٝ ثبضـ، ٣ًٙ٤ ٔغبكثٝ ٕ٘ٛؿٖ ثل ص٥ٙٗ وس٣ ٚارت ؿض٣ٕٙ ثل ٔبَ ؽٛؿ ٞل ٌبٜ ٔهٙٝ سالٔت ربٖ ؽٛؿ ؿك آٖ ٔغبكثٝ ؿاضت

 است ٚ رٟبؿ ٥٘ست.

گ٘شٕ وِ لبدس ثش ثشخبستي ضَد ٍجَة جْبد ث٘ىٖ اص چْبس يزس: وَسٕ، ٍ هشؼ هضهٌٖ هخل صه٘يسبلف هٖٚ 

ثب ٚرٛؿ آٖ ام اؽلاربت كاٜ ؽٛؿ  ًجبضذ، ٍ هشؾٖ وِ هبًى ثبضذ اص سَاسٕ ٍ دٍٗذى، ٍ فمش آى چٌبًٖ وِ يبجض ثبضذ

ٚ اؽلاربت ي٥بَ ؽٛؿ ٚ ام ٚر٣ٟ وٝ ثؾلؿ ثب آٖ اسجبة علة كا ام ت٥غ ٚ ٘غٛ. ٚ ٔؾتّف است ا٤ٗ ٔلاتت ثغست اعٛاَ 

 اضؾبظ.

 هتي 

 فلٚو حالح١:

األَٚ: ئفا وبٖ ي٥ّٝ ؿ٤ٗ ٔإرُ، ف٥ّس ِػبعجٝ ًٔٙٝ. ِٚٛ وبٖ عبال، ٚٞٛ ًٔسل، ل٥ُ: ِٝ ًٔٙٝ، ٚٞٛ ث٥ًـ. اِخب٣٘: ِألث٤ٛٗ  

 ِٓ ٤ت٥ًٗ ي٥ّٝ. اِخبِج: ِٛ تزـؿ اًِقك  ثًـ اِتغبْ اِغلة ًٔٙٝ يٗ اِغنٚ، ٔب

 تشجوِ 

 ٚ ؿك ا٤ٙزب سٝ فلو است:

فلو اَٚ: ٞل ٌبٜ ثٛؿٜ ثبضـ ثل فٔٝ وس٣ للؾ٣ وٝ ٚيـٜ آٖ ٘لس٥ـٜ ثبضـ؛ رب٤ن ٥٘ست ام ثلا٢ قّجىبك ٔٙى اٚ ام رٟبؿ. ٚ 

 اٚ كا ٔٙى ٥ٔتٛا٘ـ ولؿ ام رٟبؿ. ٚ ا٤ٗ لَٛ ؿٚك است.ا٘ـ وٝ قّجىبك ص٥ن ثبضـ؛ ثًؿ٣ ٌفتٝاٌل للؾص ٘مـ٢ ثبضـ، ٥ِىٗ ث٣

 فلو ؿ٤ٚٓ: رب٤ن است ام ثلا٢ پـك ٚ ٔبؿك ٔٙى ولؿٖ فلم٘ـ ام رًٙ، ٔبؿا٣ٔ وٝ ٥ًٔٗ ٘طـٜ ثبضـ ثل اٚ.

ثب  –ضٛؿ ٚ رٛة رٟبؿ فلو س٥ٓ: ٞل ٌبٜ عبغُ ضٛؿ ٤ى٣ ام يقكٞب٢ ٔقوٛكٜ ؿك ٚلت ٌلْ ضـٖ رًٙ؛ سبلف ٣ٕ٘

 ثب يزن ام ٔتٛرٝ ضـٖ ثب آٖ.ٍٔل  –تلؿؿ٢ ؿك آٖ 
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 هتي 

، ٚرت هَسشا. ٚٔٗ يزن يٙٝ ثٙفسٝ، ٚوبٖ لن ٗجت. ِٚٛ وبٖ يّى سج٥ُ األرل٠ ٍجتٚئفا ثقَ ًِّٕسل ٔب ٤غتبد ئ٥ِٝ. 

ئلب١ٔ غ٥لٜ، ٚل٥ُ ٤ستغت، ٚٞٛ أضجٝ. ِٚٛ وبٖ لبؿكا فزٟن غ٥لٜ، سمف يٙٝ، ٔب ِٓ ٤ت٥ًٗ. ٤ٚغلْ اِغنٚ: ف٣ األضٟل اِغلْ، ئال 

 جـأ اِؾػٓ، أٚ ٤ىٛ٘ٛا ٕٔٗ ال ٤لى ِألضٟل عل١ٔأٖ ٤

 تشجوِ 

ثل اٚ رٟبؿ. ٚ ٞل ٌبٜ ؿاؿٖ ثمـك وفب٤ت ثل  ضَدٍاجت هٖٚ ٞل ٌبٜ وس٣ ثجؾطـ ثطؾع فم٥ل آ٘ضٝ ٔب٤غتبد اٚ است، 

 .ضَد ثش اٍ لجَلٍاجت ًوٖسج٥ُ ارلت ثبضـ وٝ اٚ كا اربكٜ وٙـ ثل رٟبؿ ثٝ ٚر٣ٟ وٝ وفب٤ت ٔب٤تغتبرص ام آٖ ثطٛؿ، 

 

ٚ ٞل وس٣ ؽٛؿ ثسجت يقك٢ يبرن ثبضـ ام رٟبؿ، ٚ ؿاك٘ـٜ ثبضـ؛ ٚارت است ثل اٚ وٝ وس٣ كا تـاكن ثٝ ث٥ٙـ ٚ ٚاؿاكؿ ثل 

ا٘ـ ٔستغت است، ٚ ا٤ٗ اضجٝ است. ٚ اٌل ؽٛؿ لبؿك ثبضـ ثل رٟبؿ، ٚ اٚ كا يقك٢ ٘جبضـ، ٚ تـاكن رٟبؿ. ٚ ثًؿ٣ ٌفتٝ

 ضٛؿ ٚ رٛة رٟبؿ ام اٚ، ٞل ٌبٜ ثل اٚ ٥ًٔٗ ٘طـٜ ثبضـ.سب٤ل ٔب٤غتبد؛ سبلف ٣ٔؿ٤ٍل٢ كا ث٥ٍلؿ ام فمٝ ٚ ع٥ٛاٖ ٚ علثٝ ٚ 

، ٍٔل آ٘ىٝ ؿضٕٗ اثتـا وٙـ ثزًٙ وٝ ؿك آٖ ٚلت علاْ ٥٘ست، ٤ب آ٘ىٝ هبّْبٕ حشامٚ علاْ است رًٙ ولؿٖ ؿك 

٥ك وٝ ثٛؿ ؿك اَٚ ؿضٕٗ وس٣ ثبضـ وٝ ام ثلا٢ آٖ ٔبٟٞب علٔت٣ لبثُ ٘جبضـ. ٚ رب٤ن است رًٙ ولؿٖ ؿك علْ. ٚ ثتغم

 اسالْ علاْ، ٚ ثًـ ٘سؼ ضـ.

 ألسبم الجْبد

 .رٟبؿ إِطلو٥ٗ اثتـاء ِـيبئٟٓ ئ٣ِ االسالْ؛1

.رٟبؿ ٔٗ ٤ـٞٓ ي٣ّ إِس٥ّٕٗ ٔٗ اِىفبك ثغ٥ج ٤ؾبفٖٛ است٥الءٞٓ ي٣ّ ثالؿٞٓ أٚ أؽق ٔبِٟٓ ٚ ٔب أضجٟٝ ٚ ئٖ 2

 لُّ؛

عل٤ٍٓ ٔكّمبً؛ ٚكثٕب اقّك ي٣ّ ٞقا اِمسٓ اِـفبو،ال  .رٟبؿ ٔٗ ٤ل٤ـ لتُ ٘فس ٔغتل١ٍٔ، أٚ أؽق ٔبٍَ، أٚ سج3٣

 اِزٟبؿ، ٚ ٞٛ أ٣ِٚ؛

 .رٟبؿ اِجغب٠ ي٣ّ االٔبْ.4

ٚ  فول اِلاثى ف٣ آؽل اِىتبة، ٚاِخبِج ف٣ وتبة  ٚاستكلؿ فول اِخب٣٘ ٔٗ غ٥ل است٥فبء، ٚاِجغج ٞٙب يٗ االَٚ،

 اِغـٚؿ.
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 تشجوِ 

 السبم جْبد 

 آٟ٘ب ثٝ اسالْ. .رٟبؿ اثتـا٣٤ ثب ٔطلوبٖ ثلا٢ ؿيٛت1

ثٝ قٛك٢ وٝ ث٥ٓ تس٥ّٓ آٟ٘ب ثل ضٟلٞب٢ ٔسّٕب٘بٖ ٤ب ثٝ ٤غٕبثلؿٖ  .رٟبؿ ثب وفبك٢ وٝ ثٝ ٔسّٕب٘بٖ ٞزْٛ آٚكؿٜ ا٘ـ،2

 ٣ٔ كٚؿ. اٌلصٝ ٘بص٥ن ثبضـ، أٛاَ ا٤طبٖ ٚ أٛك٢ ٔب٘ٙـ آٖ،

ؿاكؿ،ٞلوس وٝ ثبضـ ٚ صٝ .رٟبؿ ثب وس٣ وٝ لػـ وطتٗ ٘فس ٔغتل٣ٔ ٤ب ٌلفتٗ ٔب٣ِ ٤ب ثٝ اسبكت ثلؿٖ عل٣ٕ٤ كا 3

 ٌفتٝ ٣ٔ ضٛؿ؛ ٘ٝ رٟبؿ ٚ سناٚاكتل ٥٘ن ٥ٕٞٗ است.« ؿفبو»ثسب ثٝ ا٤ٗ لسٓ،

 .رٟبؿ ثب وسب٣٘ وٝ ثل أبْ ؽلٚد ولؿٜ ا٘ـ.4

ٚ لسٓ آؽل كا  ؽالغٝ ا٢ ام لسٓ ؿْٚ كا ٥٘ن ثٝ ٔٙبسجت ٔكلط ٕ٘ٛؿٜ  ٣ِٚ ٔػٙف، ؿك ا٤ٙزب ام لسٓ اَٚ ثغج ٣ٔ ضٛؿ؛

 سْٛ كا ؿك وتبة عـٚؿ ٔتقول ضـٜ است. ؿك پب٤بٖ وتبة ٚ لسٓ
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 :اٗي قسوت هطالة هْن 

 رٟبؿ ثب ٔطلوبٖ;  ٔفْٟٛ رٟبؿ اثتـا٣٤ 

 جْبد ثب وفبس ؿك وـاْ رٟبؿ ث٥ٓ تس٥ّٓ آٟ٘ب ثل ضٟلٞب٢ ٔسّٕب٘بٖ ٤ب ثٝ ٤غٕبثلؿٖ أٛاَ ٣ٔ كٚؿ؟ 

 ْن ٍ هب أضجِْ ٍ إى للّّن يلٖ ثالدّن أٍ أخز هبلٗخبفَى است٘الء ص٥ست؟ ٔفْٟٛ رٟبؿ ثب وفبك 

جْبد هي ٗشٗذ لتل ًفس هحتشهٍٔ، أٍ أخز هبلٍ، أٍ سجٖ حشٗنٍ  ؿك وـاْ ٔٛكؿ رٟبؿ ثٝ ًٔٙب٢ ؿفبو است؟ 

 هكلمبً؛ ٍسثوب اقلك يلٖ ّزا المسن الذفبو،ال الجْبد

 ثِ وفبس ثٝ صٝ وس٣ ثل ٣ٔ ٌلؿؿ؟ است٥الءٞٓٔلرى ؾ٥ٕل ٞٓ ؿك  

 جْبد ثب وسبًٖ وِ ثش اهبم خشٍد وشدُ اًذ. ؟ء ٌفتٝ ٣ٔ ضٛؿرٟبؿ اِجغب ،وـاْ ٘ٛو ام ا٘ٛاو رٟبؿ 

 جْبد الجغبٓ يلٖ االهبم. ؿك رّٕٝ رٟبؿ اِجغب٠ ي٣ّ االٔبْ ثٝ صٝ ًٔٙبست؟ بغاة  

 :رٟبؿ ٔٗ ٤ـٞٓ ي٣ّ إِس٥ّٕٗ ٔٗ اِىفبك ثغ٥ج ٤ؾبفٖٛ است٥الء ٞٓ ي٣ّ ثالؿٞٓ أٚ أؽق ٔبِٟٓهًٌٖ جولِ:   

تشهٖ ٗب گشفتي هبلٖ ٗب ثِ اسبست ثشدى حشٗوٖ سا داسد،ّشوس جْبد ثب وسٖ وِ لػذ وطتي ًفس هح

 گفتِ هٖ ضَد؛ ًِ جْبد« دفبو»وِ ثبضذ ٍ چِ ثسب ثِ اٗي لسن،

 :سٌجٖخَد 

 جْبد هي ٗذّن يلٖ الوسلو٘ي هي الىفبس ..... -0

 ٤ؾبف ي٣ّ ثالؿٞٓ  -اِف

 است٘الءّنٗخبفَى  -ة

 .٤ؾبفٖٛ است٥الء اِجغب٠ ي٣ّ االٔبْ -د

 ٘فس ٔغتل١ٍٔ، أٚ أؽق ٔبٍَٔٗ ٤ل٤ـ لتُ  -ؿ
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 (يوَهٖ حمَق – 40 سشاسشٕ دوتشٕ)است؟ يٌٖ٘ ٍاجت حبلت وذام دس جْبد -6

 وفب١٤ ف٥ٝ ٔٗ ٟٔٙٓ ثٝ ٤مْٛ أٖ ئ٣ِ ِّز٥ٕى (و) االٔبْ أٔل ئفا -اِف 

 وفب١٤ ف٥ٝ وبٖ ٔٗ ثٝ ٤مٓ ِٓ ئٖ اِؾػٛظ ي٣ّ ألعـ (و)) االٔبْ أٔل ئفا -ة

 اِغبر١ اكتفى ٚ وفب١٤ ف٥ٝ ٔٗ ٟٔٙٓ ثٝ ٤مْٛ أٖ ئ٣ِ ِّز٥ٕى (و) االٔبْ أٔل ئفا  -د

 وفبٗٔ فِ٘ وبى هي ثِ لبم إى ٍ الخػَظ يلٖ ألحذ (و)  االهبم أهش إرا  -د

 جْبد هي ٗشٗذ لتل ًفس هحتشهٍٔ، أٍ أخز هبلٍ، أٍ سجٖ حشٗنٍ هكلمبً؛ ٍسثوب اقلك يلٖ ّزا المسن.... -0

 الذفبو،ال الجْبد -الف

 ِٕطلو٥ٗي٣ّ ا اِزٟبؿ ٚ اِـفبوٞٛ  -ة

 اِزٟبؿ ٚ  ٞٛ ث٣ًٕٙ اِـفبو -د

  اِـفبو ، الاِزٟبؿ -ؿ

 داسد؟ داللت هَسد وذامثِ الوطشو٘ي  فبلتلَا الحشم االضْش اًسلخ فبراآِٗ  -6

 (الولل ث٘ي حمَق – 46 سشاسشٕ دوتشٕ)

  ؿفبو -اِف

 لػبظ  -ة

 اثتـا٣٤ رٟبؿ -د

 وفّبك ثل عـٚؿ ارلا٢  -ؿ
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 فقِى هتَ

 

 ٍ سادُ ساصٕ ضذًُوَداسٕ 
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 )کتاب الجْاد( 

رٟبؿ إِطلو٥ٗ اثتـاء ِـيبئٟٓ ا٣ِ االسالْ ٚ رٟبؿ ٔٗ ٤ـٞٓ ي٣ّ إِس٥ّٕٗ ٔٗ اِىفبك ثغ٥ج  )ٍ َّ السبم(

٤ؾبفٖٛ است٥الئٟٓ ي٣ّ ثالؿٞٓ، اٚ اؽق ٔبِٟٓ ٚ ٔب اضجٟٝ ٚ اٖ لُ ٚ رٟبؿ ٔٗ ٤ل٤ـ لتُ ٘فس ٔغتلٔٝ، اٚ اؽق 

إِطلو٥ٗ ِّٕس٥ّٕٗ ؿافًب يٗ ٘فسٝ، ٚ كثٕب اقّك ي٣ّ ٞقا  ٔبَ، اٚ سج٣ عل٤ٓ ٔكّمب، ٚ ٔٙٝ رٟبؿ االس٥ل ث٥ٗ

  )و( اِمسٓ اِـفبو ال اِزٟبؿ ٚ ٞٛ ا٣ِٚ ٚ رٟبؿ اثغبٜ ي٣ّ االٔبْ

ٚاِجغج ٞٙب يٗ االَٚ، استكلؿ فول اِخب٣٘ ٔٗ غ٥ل است٥فبء، ٚ فول اِلاثى ف٣ آؽل اِىتبة، ٚ اِخبِج ف٣ وتبة 

 اِغـٚؿ.

ي٣ّ اِز٥ٕى ا٣ِ اٖ ٤مْٛ ثٝ ٟٔٙٓ ٔٗ ف٥ٝ اِىفب٤ٝ، ف٥سمف يٗ اِجبل٥ٗ ( ث٣ًٕٙ ٚرٛثٝ ٍ ٗجت يلٖ الىفبِٗ)

)و( العـ ي٣ّ سمٛقب ٔلايب ثبستٕلاك اِمبئٓ ثٝ ا٣ِ اٖ ٤غػُ اِغلؼ إِكّٛة ثٝ ضليب، ٚ لـ ٤ت٥ًٗ ثبٔل االٔبْ 

تٟٓ ثسجت وخل٠ إِطلو٥ٗ ٚ لّ ثحست الحبجٔ(اِؾػٛظ ٚ اٖ لبْ ثٝ ٔٗ وبٖ ف٥ٝ وفب١٤، ٚ تؾتّف اِىفب١٤ )

 ٚ لٛتٟٓ ٚ ؾًفٟٓ.

ِمِٛٝ تًب٣ِ: )فبفا ا٘سّؼ االضٟل اِغلْ فبلتّٛا إِطلو٥ٗ( اٚرت ثًـ ا٘سالؽٟب )ٍ اللِ هشٓ فٖ ول يبم( 

اِزٟبؿ ٚ رًّٝ ضلقب، ف٥زت وّٕب ٚرـ اِطلـ، ٚ ال ٤تىلك ثًـ فِه ثم١٥ اًِبْ، ًِـْ افبؿ٠ االٔل اِتىلاك ٚ ف٥ٝ 

 ٘هل ٤هٟل ٔٗ اِت٥ًُّ.

بر١ ا٣ِ اِن٤بؿ٠ ي٥ّٟب ف٣ اِس١ٙ ٚ اال ٚرت ثغسجٟب، ٚ يـْ اًِزن يٟٙب ف٥ٟب، اٚ ك١٤ٚ االٔبْ ٞقا ٔى يـْ اِغ

 يـٔٝ غالعبف ٚ اال ربم اِتبؽ٥ل ثغسجٝ.

 ًکات هْوٖ کِ تاٗذ خَاًذُ ضَد ٍ ضوا اص ًظش هتي ٍ تشجوِ حفع ًواٗ٘ذ:

  :يلِ٘ وسبًٖ وِ لػذ وطتي اًسبى هحتشهٖ ٗب دفبو ٗب جْبد ثش  -جْبد ثب وفبس -جْبد اثتذاٖٗ ٗب هطشو٘ياقسام جْاد

  گشفتي هبلٖ ٗب اس٘ش وشدى ًبهَسٖ سا داسًذ. جْبد ثب وسبًٖ وِ يلِ٘ اهبم هًػَم خشٍد وشدُ اًذ.

 جْبد اثتذاٖٗ ٗب جْبد ثب هطشو٘ي تحث اصلٖ دستاسُ جْاد دس کتة فقْٖ کذام ًَع جْاد است؟ 

 ٌ٘جْبد ٍاجت وفبٖٗ است گبّٖ ٍاجت يٌٖ٘ هٖ  ٖ است؟چِ صهاًٖ جْاد ٍاجة کفاٖٗ ٍ چِ صهاًٖ ٍاجة ػ

 ضَد

 تؼذ اص گزضتي هاُ ّإ حشام خذاًٍذ جْاد سا تؼذ اص گزضتي چِ هاُ ّاٖٗ ٍاجة کشدُ است؟ 

  دس سبلٗه ثبسدس ّش سال جْاد چٌذ تاس ٍاجة است؟ 
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 تاب جْاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ۱-  اقسام جْاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٤ٙـ.رٟبؿ ثب ٔطلو٥ٗ اثتـاءً ، ثلا٢ ا٤ٗ وٝ ٔطلو٥ٗ كا ثٝ اسالْ ؿيٛت ٕ٘ب-1

رٟبؿ ثب وفبك٢ وٝ ٣ٔ ؽٛاٞٙـ ثل ٔس٥ّٕٗ ٞزْٛ ٕ٘ب٤ٙـ ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٢ وٝ ٔسّٕب٘بٖ ام سّكٝ ٚ -2

تسّف وفبك ثل ضٟلٞب٤طبٖ ٤ب كثٛؿٖ أٛاِطبٖ ٚ ٔب٘ٙـ ا٤ٟٙب ٣ٔ تلسٙـ ٞل صٙـ آٖ ٔبَ وٓ 

 ثبضـ.

ولؿٖ ٘بٔٛس اس٥ل  ٤ب ٌلفتٗ ٔب٣ِ ٚ ٤ب ]٘ٝ وبفل[رٟبؿ ثب وس٣ وٝ لػـ وطتٗ ا٘سبٖ ٔغتل٣ٔ-3

 غتل٣ٔ كا ؿاكؿ ٔكّمبًٔ

 

 

 

 

 

 

 ؽلٚد ٣ٔ وٙٙـ ٚ ام اقبيت اٚ ث٥لٖٚ ٣ٕ٘ كٚ٘ـ. ]و[رٟبؿ  ثب وسب٣٘ وٝ ي٥ّٝ أبْ ًٔػْٛ -4

 

 ٣ٔ ثبضـ  اص لسن اٍل ثغج اغ٣ّ ؿك ا٤ٙزب ؿكثبك٠ رٟبؿ            

 :هصٌّف

 

  ْ كا ؿك ثبة عـٚؿ ث٥بٖ ٕ٘ٛؿٜ ا٘ـٚ لسٓ سٛ                            

 ثبضذ ٗب وبفش َاُ هسلوبى خ -الف 

 خَاُ وبفش رهّٖ ثبضذ خَاُ -ة 

 علث٣

 رًٙ ولؿٖ ٔسّٕب٣٘ وٝ ؿك ٥ٔبٖ ٔطلو٥ٗ اس٥ل است ؿك عب٣ِ وٝ آٖ -الف

 ٔسّٕبٖ لػـ ؿفبو ام ربٖ ؽٛؿ كا ؿاكؿ، ام رٟبؿ لسٓ سْٛ ٔغسٛة ٣ٔ ضٛؿ.

٘بْ ٘ب٥ٔـٜ ٣ٔ ضٛؿ ٘ٝ رٟبؿ؛ ٚ ا٤ٗ « ؿفبو»صٝ ثسب ا٤ٗ لسٓ سْٛ، -ب

 .ثٟتل است

كا ثٝ ٔٙبسجت ثغج ث٥بٖ ولؿٜ است ثـٖٚ ا٤ٙىٝ  لسن دٍم: 

 اعىبْ آٖ كا ثٝ  قٛك وبُٔ ث٥بٖ وٙـ 

 كا ؿك پب٤بٖ ثبة رٟبؿ ث٥بٖ ولؿٜ است. :لسن چْبسمٚ 
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 ًکات ٍ هطالة هْن تِ ًظش داٍطلة
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 ًظش فقْإ اهاهِ٘ 

 دس هَسد جْاد
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 فقِ٘ ۱۵ت٘ص اص ًظشات 

 ًظش فقْا

 دستاسُ جْاد دس کتاب الوقٌغ هف٘ذ ض٘خًظش *

 هي الْذى أئوِ ّن ٍ تًبلى اهلل لجل هي الوٌػَة اإلسالم سلكبى إلى فَْ الحذٍد إلبهِ فأهب

 هى ضً٘تْن فمْبء إلى فِ٘ الٌهش فَؾَا لذ ٍ الحىبم ٍ األهشاء هي لزله ًػجَُ هي ٍ )ظ( هحوذ آل

 رله يلى ثِ إؾشاسا الجَس سلكبى هي ٗخف لن ٍ يجذُ ٍ ٍلذُ يلى إلبهتْب هي توىي فوي اإلهىبى

 رله فٖ الهبلو٘ي ثَائك أهي ٍ لَهِ هي ِ٘ٗل هي يلى الحذٍد إلبهِ استكبو إى وزله ٍ فل٘موْب

 هتً٘ي فشؼ ّزا ٍ لبتلْن ٗمتل ٍ صاًْ٘ن ٗجلذ ٍ سبسلْن فل٘مكى يلْ٘ن الحذٍد إلبهِ لضهِ فمذ

 ف٘لضهِ سي٘تِ هي لَم يلى لجلِ هي اإلهبسُ أٍ لِ خالفتِ نبّش يلى لزله الوتغلت ًػجِ هي يلى

 ٗستحك هي ٍ الىفبس جْبد ٍ الوٌىش يي الٌْٖ ٍ فثبلوًشٍ األهش ٍ األحىبم تٌف٘ز ٍ الحذٍد إلبهِ

 ٗتجبٍص لن هب ثْن استًبى إرا رله يلى هًًَتِ الوؤهٌ٘ي هي إخَاًِ يلى ٗجت ٍ الفجبس هي رله

 الؿالل؛ سلكبى هي ًػجِ هي تًبلى اهلل هًػِ٘ فٖ هكً٘ب ٗىَى أٍ اإلٗوبى حذٍد هي حذا

ٞب پ٥طٛا٤بٖ ٞـا٤ت ام  ـا ٌٕبضتٝ ضـٜ ثبضـ ٚ آ٢ٖ عبوٓ اسال٣ٔ است وٝ ام قلف ؽ ارلا٢ عـٚؿ ٚن٥فٝ

ٞب كا أبٔبٖ ًٔػْٛ ثلا٢ ا٤ٗ وبك  ؽب٘ـاٖ پ٥بٔجل )ظ( ٞستٙـ ٚ ٞٓ ص٥ٙٗ ؿ٤ٍل فلٔب٘لٚا٤بٖ ٚ ا٥ٔلا٣٘ وٝ آٖ

ا٘ـ تب ؿك غٛكت أىبٖ آٖ كا ارلا  ٘ػت ولؿٜ ثبضٙـ. ائّٕٝ )و( ا٤ٗ ٔسئ٥ِٛت كا ثٝ فم٥ٟبٖ ض٥ًٝ تف٤ٛؽ ولؿٜ

ثتٛا٘ـ عـٚؿ ضلي٣ كا ثل فلم٘ـاٖ ٚ غالٔبٖ ؽٛؿ ارلا وٙـ ٚ ام ؾلك كسب٘ـٖ عبوٓ نبِٓ ٘تلسـ وٙٙـ. وس٣ وٝ 

 .ثب٤ـ آٖ كا ارلا وٙـ

ٚ ٥٘ن اٌل ثتٛا٘ـ ثل ٘نؿ٤ىبٖ لْٛ ؽٛؿ عـٚؿ ضلي٣ كا ارلا وٙـ ٚ ام ضل ستٍٕلاٖ ا٤ٕٗ ثبضـ ثب٤ـ ا٘زبْ …

تُ كا ثىطـ. ا٤ٗ وبك ثل وس٣ وٝ ام قلف عبوٓ رٛك ثٝ ؿٞـ؛ ٔخالً ؿست ؿمؿ كا ثجلؿ؛ م٘بوبك كا تبم٤ب٘ٝ ثن٘ـ؛ لب

ٚ اٚ ثب٤ـ عـٚؿ ضلي٣ ٚ اعىبْ   ا٢ ٔٙػٛة ضـٜ ثبضـ، ٚارت ٥ًّٔٗ است، يٙٛاٖ رب٘ط٥ٗ ٤ب فلٔب٘لٚا ثل يـّٜ

ا٣ِٟ كا ارلا وٙـ؛ أل ثٝ ًٔلٚف ٚ ٣ٟ٘ ام ٔٙىل وٙـ ٚ ثب وفبك ٚ اُٞ فسك ٚ فزٛك ثزٍٙـ. اٌل اٚ ام ثلاؿكاٖ 

ؽٛاست، ثب٤ـ اٚ كا ؿك ا٤ٗ ٞـف ٤بك٢ وٙٙـ؛ اِجتٝ تب رب٣٤ وٝ ام عـٚؿ ا٤ٕبٖ ٍ٘قكؿ ٤ب فلٔبٖ ٔإٔٗ وٕه 

 .وس٣ وٝ اٚ كا ٘ػت ولؿٜ )فلٔب٘لٚا٢ ٘بعك( ؿك ًٔػ٥ت ؽـا ثٝ وبك ٘جٙـؿ

 ًکتِ
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ٞب٢ ٔٙػٛة ام قلف عبوٓ رٛك ضٕلؿٜ است. پس ثل  رٟبؿ ثب وفبك كا ؿك كؿ٤ف ؿ٤ٍل ٚن٥فٝ ض٥ؼ ٔف٥ـ  

تلؿ٤ـ ا٤ٗ رٟبؿ، اثتـ٣٤ كا ٥٘ن  ضٛؿ. ث٣ ٘ت عبوٓ رٛك، ر٥ٍٙـٖ ثب وبفلاٖ ٥٘ن ٚارت ٣ٔٔٙػٛة ام رب

ؿا٘ـ؛ پس  ٞب كا رنء ٚنب٤ف ؽٛؿ ٣ٔ ٥ٌلؿ. رٟبؿ اثتـا٣٤ ام أٛك٢ است وٝ عبوٓ رٛك آٖ ؿك ثل ٣ٔ

 .ؿاك رٟبؿ اثتـا٣٤ ضٛؿ تٛا٘ـ يٟـٜ ٔٙػٛة ام قلف اٚ ٥٘ن ثٝ ٘بصبك ٣ٔ

بؿ ثب وفبك ـ ٞل صٙـ رٟبؿ اثتـا٣٤ ـ ثل فم٣ٟ٥ وٝ ام رب٘ت عبوٓ ٘بعك ثل ٚرٛة رٟغبعت إِمٙى   

٤ٌٛٙـ: ٔٛؾٛو ٚرٛة رٟبؿ ا٤ٗ است وٝ ضؾع ام قلف  ثلؽ٣ ٣ٔ .ٔٙػٛة ضـٜ ثبضـ، فتٛا ؿاؿٜ است

ضٛؿ ٚ اؽتػبظ ثٝ فم٥ٝ  عبوٓ رٛك ٔٙػٛة ضـٜ ثبضـ؛ پس ا٤ٗ عىٓ، ضؾع غ٥لفم٥ٝ كا ٞٓ ضبُٔ ٣ٔ

 .٘ـاكؿ

...................... 

............................................... 

............................................................... 

 سّ٘ذ هشتضٖ دس کتاب کافٖ *

 هًٌب ٍ فسمِ، أٍ وفشُ ]هي[ سلف هب يلى يمَثِ الفسبق، هي الوحبسث٘ي ٍ الىفبس هي ول جْبد ٗجت

 فٖ الس٘ش حبلِ هي ٗهي أٍ ًٗلن الِ٘ داو ٍجَد ثطشـ االؾكشاس ٍ ثبلمْش هخلِ يلى االستوشاس هي لِ

 ٍجت روشًبُ هي إلِ٘ الذايٖ وبى أى ٍ .. الوحبسث٘ي هي ٍغفٌبُ هي لىل تًبلى اهلل ثحىن الجْبد

 ؛…دًٍِ الذٗي الٌػشُ هًِ الٌفَس جبص جبًجِ خ٘ف فئى االخت٘بس هى يٌِ التخلّف

آٖ ثب ايٕبَ فطبك ٚ  ٞب ٚ ٥٘ن ثلا٢ ر٥ٌّٛل٢ ام اؿأٝ رٟبؿ ثب وبفلاٖ ٚ ٔغبكثبٖ فبسك ثٝ ؽبقل وفل ٚ فسك آٖ

ارجبك، ٚارت است؛ ثٝ ضلـ ا٤ٗ وٝ پ٥طٛا٣٤ ثٝ ا٤ٗ ٚن٥فٝ ؿيٛت وٙـ وٝ ام عبِص ًّْٔٛ ثبضـ ٤ب ٌٕبٖ كٚؿ 

 وٝ ثبضـ وس٣ قلف ام رٟبؿ ثٝ ؿيٛت اٌل ٚ …ٞب ثٝ عىٓ ؽـا٢ ٔتًبَ است وٝ الـاْ اٚ ثلا٢ رٟبؿ ثب آٖ

 غٛكت٣ ؿك أّب ولؿ، ضلوت وبك ا٤ٗ ؿك ٘جب٤ـ ٚ ولؿ ٥ٌل٢ٜ وٙبك اٚ ام ثب٤ـ اؽت٥بك ؿاضتٗ ثب ٥٘ست، ضلا٤ف ؿاكا٢

 .اِجتٝ ثلا٢ ٤بك٢ ؿ٤ٗ ٘ٝ وبك ؿ٤ٍل ٕٞلا٣ٞ وٙـ، اٚ ثب تٛا٘ـ ٣ٔ ثتلسـ ؽٛؿ ربٖ ثل وٝ

اِى ا٥ٔلإِإ٥ٙٔٗ ي٥ّٝ اِسالْ أ٘ٝ سئُ يٗ ٔجبكمٜ ث٥ٗ اِػف٥ٗ ثغ٥ل افٖ االٔبْ لبَ الثأس ٚ ِىٗ ال٤كّت فِه 

االٔبْ أل ثبِزٟبؿ ٚ ٞقٜ رٟبؿ ٔى إِٛالفٝ فال ٤تٛلف يّى افٖ آؽل ٚ ألٖ أثب لتبؿ٠ ثبكم  اال ثبفٖ االٔبْ ٚ الٖ

  كرال ٤ْٛ ؽ٥جل فمتّٝ ٚ ِٓ ٤ٙمُ أ٘ٝ استأفٖ اِٙجى)ظ(.
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هطالؼِ اٗي قسوت دس صَستٖ کِ هٖ خَاّ٘ذ دسصذ تاالٖٗ دس آصهَى تضً٘ذ ٍ ٗا 

 فشصت هطالؼِ داسٗذ؛ هطالؼِ ضَد، 

 ْاد کتاب الج

 :الشکي األٍل هي ٗجة ػلِ٘-.ٍالٌظش فٖ أسکاى أستؼٔ

فول. غ٥لٞٓ. فال ٤زت: يّى اِػج٣. ٚال يّى إِزٖٙٛ. ٚال يّى إِلأ٠. ٚال يّى  .ٞٛ فلؼ يّى: وُ ٔىّف. عل

اِط٥ؼ آِٟ. ٚال يّى إِّٕٛن. ٚفلؾٝ يّى اِىفب١٤ ثطلـ: ٚرٛؿ اإلٔبْ، أٚ ٔٗ ٘ػجٝ ِّزٟبؿ. ٚال ٤ت٥ًٗ، ئال أٖ 

٥ٙٝ اإلٔبْ، أللتؿبء إِػّغ١، أٚ ِمػٛك اِمبئ٥ٕٗ يٗ اِـفى ئال ثبالرتٕبو، أٚ ٥ً٤ٙٝ يّى ٘فسٝ ثٙقك ٚضجٟٝ. ٤ً

ٚلـ تزت إِغبكث١ يّى ٚرٝ اِـفى، وأٖ ٤ىٖٛ ث٥ٗ أُٞ اِغلة، ٤ٚغطبٞٓ يـٚ ٤ؾطى ٔٙٝ يّى ٘فسٝ، 

 ف٥سبيـٞٓ ؿفًب يٗ ٘فسٝ، ٚال ٤ىٖٛ رٟبؿا 

، أٚ ٔبِٝ ئفا غّجت اِسال١ٔ. ٤ٚسمف فلؼ اِزٟبؿ ثأيقاك أكث١ً: إًِى. ٚوقا وُ ٔٗ ؽط٣ يّى ٘فسٝ ٔكّمب

ٚاِنٔٗ وبِٕمًـ. ٚإِلؼ إِب٘ى ٔٗ اِلوٛة ٚاًِـٚ. ٚاِفمل اِق٢ ٤ًزن ًٔٝ يٗ ٘فم١ قل٤مٝ ٚي٥بِٝ ٚحٕٗ 

ٛ سالعٝ. ٤ٚؾتّف فِه ثغست االعٛاَ.  فلٚو حالح١: األَٚ: ئفا وبٖ ي٥ّٝ ؿ٤ٗ ٔإرُ، ف٥ّس ِػبعجٝ ًٔٙٝ. ِٚ

اِخبِج: ِٛ  .وبٖ عبال، ٚٞٛ ًٔسل، ل٥ُ: ِٝ ًٔٙٝ، ٚٞٛ ث٥ًـ. اِخب٣٘: ِألث٤ٛٗ ًٔٙٝ يٗ اِغنٚ، ٔب ِٓ ٤ت٥ًٗ ي٥ّٝ

تزـؿ اًِقك  ثًـ اِتغبْ اِغلة، ِٓ ٤سمف فلؾٝ يّى تلؿؿ، ئال ٔى اًِزن يٗ اِم٥بْ ثٝ. ٚئفا ثقَ ًِّٕسل ٔب 

ٗ يزن يٙٝ ثٙفسٝ، ٚوبٖ ٔٛسلا، ٚرت ئلب١ٔ غ٥لٜ، ٚٔ .٤غتبد ئ٥ِٝ. ٚرت. ِٚٛ وبٖ يّى سج٥ُ األرل٠ ِٓ ٤زت

ِٚٛ وبٖ لبؿكا فزٟن غ٥لٜ، سمف يٙٝ، ٔب ِٓ ٤ت٥ًٗ. ٤ٚغلْ اِغنٚ: ف٣ األضٟل اِغلْ،  .ٚل٥ُ ٤ستغت، ٚٞٛ أضجٝ

 ئال أٖ ٤جـأ اِؾػٓ، أٚ ٤ىٛ٘ٛا ٕٔٗ ال ٤لى ِألضٟل عل١ٔ 

ٗ ثّـ اِطلن، يّى ٔٗ ٤ؿًف يٗ ئنٟبك ٤ٚزٛم اِمتبَ ف٣ اِغلْ، ٚلـ وبٖ ٔغلٔب، فٙسؼ. ٤ٚزت إِٟبرل٠ ي

ٚٔٗ ِٛاعك ٞقا اِلوٗ: إِلاثك١: ٣ٞٚ األكغبؿ  ضًبئل اإلسالْ، ٔى إِى١ٙ ٚاِٟزل٠ ثبل١٥ ٔب ؿاْ اِىفل ثبل٥ب 

ِغفم اِخغل. ٣ٞٚ ٔستغج١ ِٚٛ وبٖ اإلٔبْ ٔفمٛؿا ، ألٟ٘ب ال تتؿٕٗ لتبال، ثُ عفهب ٚئيالٔب. ٚٔٗ ِٓ ٤تٕىٗ 

٤لثف فلسٝ ٞٙبن. ِٚٛ ٘قك إِلاثك١ ٚرجت، ٔى ٚرٛؿ اإلٔبْ ٚفمـٜ، ٚوقا ِٛ ٘قك أٖ ٟٔٙب ثٙفسٝ، ٤ستغت أٖ 

٤ػلف ض٥ئب ف٣ إِلاثك٥ٗ، ٚرت يّى األغظ، ٚل٥ُ: ٤غلْ ٤ٚػلفٝ ف٣ ٚرٜٛ اِجل، ئال ٔى ؽٛف اِط١ًٙ ، ٚاألَٚ 

تأرل أٚ ٚكحتٝ كؿٞب، أضجٝ. ِٚٛ أرل ٘فسٝ ، ٚرت ي٥ّٝ اِم٥بْ ثٟب، ِٚٛ وبٖ اإلٔبْ ٔستٛكا. ٚل٥ُ: ئٖ ٚرـ إِس

 .ٚئال لبْ ثٟب، ٚاألِٚى اِٛرٛة ٔٗ غ٥ل تفػ٥ُ
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 :ٍو٘ف٘ٔ الجْبد ٍفِ٘ أقشاف

  :الكشف األٍل: فٖ هي ٗجت جْبدُ

ٚٞٓ حالح١: اِجغب٠ يّى اإلٔبْ ٔٗ إِس٥ّٕٗ. ٚأُٞ اِق١ٔ: ٚٞٓ ا٥ِٟٛؿ ٚاِٙػبكى ٚإِزٛس، ئفا أؽّٛا ثطلائف 

بك. ٚوُ ٔٗ ٤زت رٟبؿٜ، فبِٛارت يّى إِس٥ّٕٗ اِٙفٛك ئ٥ِٟٓ ، ئٔب اِق١ٔ. ٚٔٗ يـا ٞإالء ٔٗ أغٙبف اِىف

ِىفٟٓ، ٚئٔب ِٙمّٟٓ ئِى اإلسالْ. فاٖ ثـأٚا فبِٛارت ٔغبكثتٟٓ، ٚئٖ وفٛا ٚرت ثغست إِى١ٙ، ٚألّٝ ف٣ وُ 

 يبْ ٔل٠. ٚئفا التؿت إِػّغ١ ٟٔبؿ٘تٟٓ ربم، ِىٗ ال ٤تِٛى فِه ئال اإلٔبْ، أٚ ٔٗ ٤أفٖ ِٝ اإلٔبْ 

 شف الخبًٖ: فٖ و٘ف٘ٔ لتبل أّل الحشة:الك

ٚاألِٚى أٖ ٤جـأ ثمتبَ ٔٗ ٥ّ٤ٝ  ئال أٖ ٤ىٖٛ األثًـ أضـ ؽكلا. ٤ٚزت اِتلثع ئف وخل اًِـٚ ٚلُ إِسّٕٖٛ، 

عتى تغػُ اِىخل٠ ِّٕمب١ٔٚ حٓ ٤زت إِجبؿك٠. ٚال ٤جـأٖٚ ئال: ثًـ اِـيبء ئِى ٔغبسٗ اإلسالْ ، ٤ٚىٖٛ اِـاي٣ 

٤ٚسمف ايتجبك اِـي٠ٛ ف٥ٕٗ يلفٟب ، ٚال ٤زٛم اِفلاك، ئفا وبٖ اًِـٚ يّى اِؿًف ٔٗ  .اإلٔبْ أٚ ٔٗ ٘ػجٝ

 إِس٥ّٕٗ، أٚ ألُ. ئال ِٕتغلف: وكبِت اِس١ً، أٚ ٔٛاكؿ ا٥ِٕبٜ، أٚ استـثبك

اِطٕس، أٚ تس١٤ٛ الٔتٝ. أٚ ِٕتغ٥ن: ئِى فئ١، ل١ّ٥ّ وب٘ت أٚ وخ٥ل٠. ِٚٛ غّت يٙـٜ اِٟالن ِٓ ٤زن اِفلاك، ٚل٥ُ: 

م ِمِٛٝ تًبِى: )ٚال تّمٛا ثأ٤ـ٤ىٓ ئِى اِتّٟى١( ، ٚاألَٚ أنٟل، ِمِٛٝ تًبِى: )ئفا ِم٥تٓ فئ١ فبحجتٛا(. ٚئٖ وبٖ ٤زٛ

إِسّٕٖٛ ألُ ٔٗ فِه  ِٓ ٤زت اِخجبت. ِٚٛ غّت يّى اِهٗ اِسال١ٔ استغت. ٚئٖ غّت اًِكت، ل٥ُ: ٤زت 

ٔٗ إِس٥ّٕٗ، ِٓ ٤زت اِخجبت ، ٚل٥ُ: ٤زت،  اال٘ػلاف ، ٚل٥ُ: ٤ستغت، ٚٞٛ أضجٝ. ِٚٛ ا٘فلؿ احٙبٖ، ثٛأعـ

ٚٔٙى اِسبث١ّ، ؿؽٛال ٚؽلٚرب. ٚثبِٕٙبر٥ف، ٚٞـْ اِغػٖٛ ٚاِج٥ٛت.  .ٚٞٛ إِل٢ٚ. ٤ٚزٛم ٔغبكث١ اًِـٚ ثبِغػبك

٤ٚغلْ: ثبِمبء اِسٓ،  .ٚوُ ٔب ٤لرى ثٝ اِفتظ. ٤ٚىلٜ: لكى األضزبك. ٚك٣ٔ اِٙبك. ٚتس٥ّف ا٥ِٕبٜ  ئال ٔى اِؿلٚك٠

 ٜ، ٚٞٛ أضجٝ فاٖ ِٓ ٤ٕىٗ اِفتظ ئال ثٝ، ربم ٚل٥ُ: ٤ىل

ِٚٛ تتلسٛا ثبِٙسبء أٚ اِػج٥بٖ ٟٔٙٓ ، وف يٟٙٓ، ئال ف٣ عبَ اِتغبْ اِغلة. ٚوقا ِٛ تتلسٛا ثبالسبكى ٔٗ 

إِس٥ّٕٗ، ٚئٖ لتُ االس٥ل، ئفا ِٓ ٤ٕىٗ رٟبؿٞٓ ئال وقِه. ٚال ٤ّنْ اِمبتُ ؿ١٤، ٤ّٚنٔٝ وفبك٠ ، ٚف٣ األؽجبك 

ٚال  .ِٚٛ تًٕـٜ اِغبم٢، ٔى أىبٖ اِتغلم، ِنٔٝ اِمٛؿ  ٚاِىفبك٠. ٚال ٤زٛم: لتُ إِزب٥٘ٗ. ٚال اِػج٥بٖ ٚال اِىفبك٠.

اِٙسبء ٟٔٙٓ، ِٚٛ يبٟٚ٘ٓ، ئال ٔى االؾكلاك. ٚال ٤زٛم: اِتٕخ٥ُ ثٟٓ، ٚال اِغـك. ٤ٚستغت: أٖ ٤ىٖٛ اِمتبَ ثًـ 

ئال ِغبر١، ٚئٖ ٤ًللت اِـاث١ ٚئٖ ٚلفت ثٝ، ٚإِجبكم٠ ثغ٥ل اِنٚاَ. ٚتىلٜ: االغبك٠ ي٥ّٟٓ ٥ِال، ٚاِمتبَ لجُ اِنٚاَ 

 ئفٖ اإلٔبْ، ٚل٥ُ: ٤غلْ. ٚتستغت إِجبكم٠، ئفا ٘ـة ئ٥ِٟب اإلٔبْ. ٚتزت: ئفا اِنْ 

 :فشيبى
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األَٚ: إِطلن ئفا قّت إِجبكم٠، ِٚٓ ٤طتلـ، ربم ١ً٘ٛٔ لل٘ٝ. فاٖ ضلـ أٖ ال ٤مبتّٝ غ٥لٜ، ٚرت اِٛفبء ِٝ. 

 اِغلث٣، ربم ؿفًٝ. ِٚٛ ِٓ ٤كّجٝ ِٓ ٤زن ٔغبكثتٝ، فاٖ فل، فكّجٝ

ٚل٥ُ: ٤زٛم ٔب ِٓ ٤طتلـ االٔبٖ، عتى ٤ًٛؿ ئِى فئتٝ. اِخب٣٘: ِٛ اضتلـ أال ٤مبتّٝ غ٥ل لل٘ٝ، فبستٙزـ أغغبثٝ، 

 فمـ ٘مؽ أٔب٘ٝ. فاٖ تجليٛا، فًٕٟٙٓ، فٟٛ ف٣ يٟـ٠ ضلقٝ. ٚئٖ ِٓ ٤ًٕٟٙٓ ربم لتبِٝ ًٟٔٓ 

  بمالكشف الخبلج: فٖ الزه

٤ٚست٢ٛ ف٣ فِه: اِغل،  .ٚاِىالْ ف٣ اًِبلـ، ٚاًِجبك٠، ٚاِٛلت. أٔب اًِبلـ  فال ثـ أٖ ٤ىٖٛ: ثبِغب، يبلال، ٔؾتبكا

ٚإِّٕٛن، ٚاِقول، ٚاال٘خى. ِٚٛ أفْ إِلاٞك أٚ إِزٖٙٛ ِٓ ٤ًٙمـ، ِىٗ ٤ًبؿ ئِى ٔأٔٙٝ. ٚوقا وُ علث٣ ؿؽُ 

ف٥ًتمـٜ أٔب٘ب، أٚ ٤ػغت كفم١ ف٥تٕٟٛٞب أٔب٘ب. ٤ٚزٛم أٖ ٤قْ ف٣ ؿاك اإلسالْ ثطج١ٟ االٔبٖ، وأٖ ٤سٕى ِفهب 

اِٛأعـ ٔٗ إِس٥ّٕٗ، ٦عبؿ ٔٗ أُٞ اِغلة، فال ٤قْ يبٔب ٚال ألُٞ ئل٥ّٓ. ُٚٞ ٤قْ ِمل١٤ أٚ عػٗ؟ ل٥ُ: 

ً٘ٓ، وٕب أربم ي٣ّ )ي٥ّٝ اِػال٠ ٚاِسالْ( فٔبْ اِٛأعـ ِغػٗ ٔٗ اِغػٖٛ، ٚل٥ُ: ال، ٚٞٛ األضجٝ. ٚفًُ ي٣ّ 

اِسالْ، لؿ١٥ ف٣ ٚال١ً، فال ٤تًـى( ٚاإلٔبْ ٤قْ ألُٞ اِغلة، يٕٛٔب ٚؽػٛغب. ٚوقا ٔٗ ٘ػجٝ اإلٔبْ،  ي٥ّٝ

ِّٙهل ف٣ ر١ٟ ٤قْ الّٟٞب. ٤ٚزت اِٛفبء ثبِقٔبْ، ٔب ِٓ ٤ىٗ ٔتؿٕٙب ِٕب ٤ؾبِف اِطلو. ِٚٛ أولٜ اًِبلـ ِٓ 

ِفم، ؿاَ يّى ٞقا ١ اإلسالْ. ٚوقا وُ ٤ًٙمـ. ٚئٔب اًِجبك٠: فٟٛ أٖ ٤مَٛ: أٔٙته، أٚ أرلته، أٚ أ٘ت ف٣ فٔ

ِٚٛ لبَ: ال ثأس ي٥ّه، أٚ ال تؾف، ِٓ ٤ىٗ  . إًِٙى غل٤غب. ٚوقا وُ وٙب١٤، يّٓ ثٟب فِه، ٔٗ لػـ اًِبلـ

فٔبٔب، ٔب ِٓ ٤ٙؿٓ ئ٥ِٝ ٔب ٤ـَ يّى االٔبٖ. ٚأٔب ٚلتٝ فمجُ االسل: ِٚٛ أضلف ر٥ص اإلسالْ يّى اِهٟٛك، 

إِػّغ١. ِٚٛ استقٔٛا ثًـ عػِٟٛٓ ف٣ االسل، فأفْ، ِٓ ٤ػظ. ِٚٛ ألل إِسّٓ ئ٘ٝ فبستقْ اِؾػٓ، ربم ٔى ٘هل 

أفْ ِٕطلن، فاٖ وبٖ ف٣ ٚلت ٤ػظ ٔٙٝ ا٘طبء االٔبٖ ، لجُ. ِٚٛ اؿيى اِغلث٣ يّى إِسّٓ االٔبٖ، فأ٘ىل 

اِغب٥ِٗ ٤لؿ  إِسّٓ، فبِمَٛ لِٛٝ. ِٚٛ ع٥ُ ث٥ٙٝ ٚث٥ٗ اِزٛاة، ثٕٛت أٚ ئغٕبء، ِٓ تسٕى ؿيٛى اِغلث٣. ٚف٣

ئِى ٔأٔٙٝ، حٓ ٞٛ علة ٚئفا يمـ اِغلث٣ ِٙفسٝ االٔبٖ، ٥ِسىٗ ف٣ ؿاك اإلسالْ، ؿؽُ ٔبِٝ تجًب. ِٚٛ اِتغك ثـاك 

اِغلة ِالست٥كبٖ، ا٘تمؽ أٔب٘ٝ ِٙفسٝ، ؿٖٚ ٔبِٝ. ِٚٛ ٔبت، ا٘تمؽ االٔبٖ ف٣ إِبَ أ٤ؿب، ئٖ ِٓ ٤ىٗ ِٝ ٚاكث 

ِٓ ٤ٛرف ي٥ّٝ. ٚوقا اِغىٓ ِٛ ٔبت ف٣ ؿاك اإلسالْ. ِٚٛ أسلٜ ٔسّٓ، ٚغبك ف٥ئب. ٤ٚؾتع ثٝ اإلٔبْ، أل٘ٝ 

إِسّٕٖٛ فبستلق  ّٔه ٔبِٝ تجًب ِللجتٝ. ِٚٛ ؿؽُ إِسّٓ ؿاك اِغلة. ٔستأٔٙب فسلق، ٚرت ئيبؿتٝ، سٛاء 

 وبٖ غبعجٝ ف٣ ؿاك اإلسالْ، أٚ ف٣ ؿاك اِغلة. ِٚٛ أسل إِسّٓ، ٚأقّمٜٛ، ٚضلقٛا االلب١ٔ ي٥ّٝ ف٣ ؿاك

األٔٗ ٔٙٝ ، ِٓ ٤زت االلب١ٔ، ٚعلٔت ي٥ّٝ أٔٛآِٟ ثبِطلـ. ِٚٛ أقّمٜٛ يّى ٔبَ، ِٓ ٤زت اِٛفبء ثٝ. اِغلة، ٚ

ِٚٛ أسّٓ اِغلث٣ ، ٚف٣ فٔتٝ ٟٔل، ِٓ ٤ىٗ ِنٚرتٝ ٔكبِجتٝ، ٚال ِٛاكحٟب. ِٚٛ ٔبتت حٓ أسّٓ، أٚ أسّٕت لجّٝ حٓ 

 َ ٤زٛم أٖ ٤ًمـ اًِٟـ  يّى عىٓ اإلٔبْ، أٚ ٔبتت، قبِجٝ ٚاكحٟب إِسّٓ ؿٖٚ اِغلث٣. ؽبت١ٕ: ف٥ٟب فػالٖ األٚ
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 تخص دٍم:

 ٍالٗت
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 ٍالٗت

 هتي ٍ تشجوِ

 ثحج السلكبى ٍلٖ هي ال ٍلٖ لِ

 ٍ تذاٍل فٖ ثًؽ الىتت سٍاٗٔ اى السلكبى ٍلٖ هي ال ٍلٖ لِ. حن اى لذ اضتْش فٖ االلسي

كا « سّكبٖ سلپلست وس٣ است وٝ سلپلست ٘ـاكؿ»ؿك افٛاٜ ٚ ٥٘ن ؿك ثلؽ٣ وتت، ٔتـاَٚ است وٝ كٚا٤ت 

 ٘مُ ٣ٔ وٙٙـ.

 ٍ ّزا اٗؿبً ثًذ االًججبس سٌذاً ٍ هؿوًَبً ٗحتبد الٖ ادلٔ يوَم الٌ٘بثٔ.

٥ن، پس ام آ٘ىٝ سٙـ ٤ب ٔؿٕٛ٘ص ثٝ ٚس٥ّٝ يُٕ اغغبة رجلاٖ ٌلؿ٤ـ، ٥٘بمٔٙـ )استـالَ ثٝ( كٚا٤ت ٔقوٛك ٘

 اؿِٝ ا٢ است وٝ ٥٘بثت ي٣ٕٔٛ فمٟبء كا حبثت ٕ٘ب٤ـ.

ٍ لذ يزفت هب ٗػلح اى ٗىَى دل٘الً يلِ٘ ٍ اًِ ال ْٗلَيي ٍ ّي فٖ داللتِ هى لكى الٌهش يي 

 السٌذ.

آٚكؿٜ ٕ٘ب٤ـ ضٙبؽتٝ ٚ اضىبالت ٔٛرٛؿ ؿك ؿالِت آٟ٘ب)ثب صطٓ ٚ لجالً اؿِٝ ا٢ كا وٝ ٣ٔ تٛا٘ست ا٤ٗ ٔٙهٛك كا ثل

 پٛض٣ ام سٙـضبٖ( كا ؿا٘ست٥ٓ.

ووب ايتشف ثِ جوبل الوحمم٘ي فٖ ثبة الخوس ثًذ االيتشاف ثبى الوًشٍف ث٘ي االغحبة وَى 

 الفمْبء ًَاة االهبم.

ٟبء كا ٘بئجبٖ أبْ)و( ٣ٔ صٙب٘ىٝ ٔغمك ؽٛا٘سبك٢ ؿك ثبة ؽٕس، ثًـ ام ايتلاف ثٝ ا٤ٙىٝ يّٕب٢ ض٣ً٥، فم

 ؿا٘ٙـ، ؽٛؿ، اضىبالت ٔٛرٛؿ ؿك اؿِٝ ٤بؿ ضـٜ كا پق٤لفتٝ ٚ ثـاٖ اللاك ٕ٘ٛؿٜ است.

ٍ ٗهْش هي الوحمك الخبًٖ اٗؿبً فٖ سسبلتِ الوَسَهٔ ثمبقى اللجبد فٖ هسئلٔ جَاص اخز الفمِ٘ اجشٓ 

 لطه فٖ يوَم الٌ٘بثٔ.اساؾٖ االًفبل هي الوخبلف٘ي ووب ٗىَى رله لالهبم)و( ارا نْش)و( ل

ٚ ٔغمك ولو٣ ؿك وتبة لبقى اِّزبد، ؿك ف٤ُ ا٤ٗ ٔسبِٝ وٝ آ٤ب فم٥ٝ ٣ٔ تٛا٘ـ ٕٞب٘ٙـ أبْ )يزُ اهلل تًب٣ِ 

فلرٝ( وٝ پس ام نٟٛك، ارلت م٥ٟٔٙب٢ ا٘فبَ كا ام اُٞ سٙت ٣ٔ ٥ٌلؿ، ٔجبِغ ٔنثٛك كا ؿك٤بفت ٕ٘ب٤ـ؟ 

 يم٥ـ٠ ٔغمك ولو٣، يبْ ثٛؿٖ ٥٘بثت فم٥ٝ ، ٔطىٛن است. سؾٙب٣٘ ؿاكؿ وٝ تلؿ٤ـ ٢ٚ كا ٣ٔ سبم٘ـ؛ م٤لا ثٝ
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 ٍ َّ فٖ هحلِ.

 ٚ تلؿ٤ـ ٔغمك ولو٣، ثزب ٣ٔ ثبضـ.

 حن اى لَلِ هي ال ٍلّٖ لِ فٖ الوشسلٔ الوزوَسٓ ل٘س هكلك هي ال ٍلّٖ لِ.

ا٤ٙه ثب٤ـ ثـا٥٘ٓ: ٔمػٛؿ ام وس٣ وٝ سلپلست ٘ـاكؿ)وٝ ؿك كٚا٤ت ٔلسّٝ فول ٌلؿ٤ـٜ( ٞل ضؾع ث٣ 

 لپلست ٥٘ست)م٤لا ؿك ا٤ٙػٛكت ضبُٔ اضؾبظ ثبِغ يبلُ،كض٥ـ ٥٘ن ؽٛاٞـ ضـ(.س

ثل الوشاد يذم الولىٔ، ًٌٖٗ اًِ ٍلّٖ هي هي ضأًِ اى ٗىَى لِ ٍلّٖ ثحست ضخػِ اٍ غٌفِ اًٍَيِ اٍ 

 جٌسِ.

ست، ٣ًٙ٤: )ثٝ تًج٥ل ؿ٤ٍل؛ ٔٙهٛك ام يـْ ٣ِٚ، يـْ ؿك ٔمبثُ ا٤زبة ٥٘ست( ثّىٝ ٔلاؿ ٔب يـْ ؿك ثلاثل ّٔىٝ ا

سّكبٖ سلپلست وس٣ است وٝ ثب ؿك ٘هل ٌلفتٗ ضؾع ٤ب ٌلٜٚ ٤ب ٘ٛو ٚ ٤ب رٙس اٚ سناٚاك ؿاضتٗ سلپلست 

 ٣ٔ ثبضـ.

ف٘طول الػغ٘ش الزٕ هبت اثَُ ٍالوجٌَى ثًذ الجلٌَ ٍ الغبٗت ٍ الووتٌى ٍ الوشٗؽ ٍالوغوٖ يلِ٘ 

وفتَح يٌَٓ ٍالوَلَف يلْ٘ن فٖ ٍالو٘ت الزٕ ال ٍلٖ لِ ٍ لبقجٔ الوسلو٘ي ارا وبى لْن هله وبل

 االٍلبف الًبهٔ ٍ ًحَ رله.

ـ 4ـ غب٤ت 3ـ ؿ٤ٛا٘ٝ ا٢ وٝ ثبِغ ضـٜ 2ـ وٛؿو٣ وٝ پـكش ٔلؿٜ 1ثٙبثلا٤ٗ ١ٕٞ ٔٛاكؿ ف٤ُ كا ؿك ثل ٣ٔ ٥ٌلؿ: 

ـ ١ٕٞ ٔسّٕب٘بٖ اٌل ّٔه ٔطتلن ؿاك٘ـ)ٕٞضٖٛ 8ـ ٔلؿ٠ ث٣ سلپلست 7ـ ث٥ٟٛش 6ـ ٔل٤ؽ 5ٕٔتٙى 

 وط٣ فتظ ٌطتٝ ٚ ص٥نٞب٣٤ وٝ ثػٛكت يبْ ثلا٢ ٔس٥ّٕٗ ٚلف ضـٜ است(.م٥ٟٔٙبئ٣ وٝ ثب ِطىل

 لىي ٗستفبد هٌِ هب لن ٗىي ٗستفبد هي التَل٘ى الوزوَس ٍ َّ:

أب ام كٚا٤ت اِسّكبٖ ٣ِٚ ٔٗ ال ٣ِٚ ِٝ، ٔكّج٣ استفبؿٜ ٣ٔ ضٛؿ وٝ ام تٛل٥ى ضل٤ف ثـست ٣ٕ٘ آ٤ـ ٚ آٖ 

 ا٤ٗ است وٝ:

 ثِ هطشٍي٘تِ هب لن ٗخجت هطشٍي٘تِ ثبلتَل٘ى الوتمذم. االرى فٖ فًل ول هػلحٔ لْن فخجت

ام كٚا٤ت ٔٛكؿ ثغج ؿك٣ٔ ٤بث٥ٓ: ٞل وبك٢ وٝ وتؿٕٗ ٔػّغت اضؾبظ تغت سلپلست٣ است، ٔزبم ٣ٔ 

 ثبضـ. ثٙبثلا٤ٗ ٔطلٚي٥ت وبكٞب٣٤ وٝ ثب تٛل٥ى ضل٤ف لبثُ احجبت ٘جٛؿ، احجبت ٣ٔ ٌلؿؿ.
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 وَسٗي.ف٘جَص لِ الم٘بم ثجو٘ى هػبلح الكَائف الوز

ؿك ٘ت٥زٝ، سّكبٖ ٣ٔ تٛا٘ـ ٞل الـا٣ٔ وٝ ثٝ ٔػّغت اضؾبظ ٔقوٛك)غ٥ل، ٔزٖٙٛ، غب٤ت،ٚ ...( ثبضـ ا٘زبْ 

 ؿٞـ.

 ًًن ل٘س لِ فًل ضٖء ال ًَٗد هػلحتِ الْ٘ن.

 اِجتٝ)ٔسّٓ است وٝ( سّكبٖ ٣ٕ٘ تٛا٘ـ وبك٢ كا وٝ ثٝ ٔػّغت ا٤طبٖ ٥٘ست، ا٘زبْ ؿٞـ.

 ٍ اى وبى نبّش الَلٖ َّٗن رله.

ٌلصٝ ام و١ّٕ ٣ِّٚ، ثل٣ٔ آ٤ـ وٝ ٢ٚ ثٝ قٛك ٔكّك سلپلست ثٛؿٜ ٚ ٔزبم ثٝ ٞل الـا٣ٔ ٞست)ثٝ ٔػّغت ا

 ا٤طبٖ ثبضـ ٤ب ٘جبضـ(، ٣ِٚ ٤ه ص٥ٙٗ اقالل٣ ٔٙهٛك ٔب ٥٘ست.

ار ثًذهب روشًب هي اى الوشاد ثوي ال ٍلّٖ لِ هي هي ضأًِ اى ٗىَى لِ ٍلّٖ ٗشاد ثِ وًَِ هوي ٌٗجغٖ اى 

 َم ثوػبلحِ.ٗىَى لِ هي ٗم

م٤لا ٌفت٥ٓ ٔٙهٛك ام وس٥ىٝ سلپلست ٘ـاكؿ، فلؿ٢ است وٝ سناٚاك ؿاضتٗ سلپلست است، ٣ًٙ٤: وس٣ وٝ 

سناٚاك است ضؾػ٣ كا ثًٙٛاٖ ٣ِٚ ؿاضتٝ ثبضـ تب ٔػبِظ اٚ كا ثلآٚكؿٜ سبؽتٝ ٚ ثٝ ٘فى ٢ٚ الـأبت٣ غٛكت 

 ؿٞـ.

 ججبس.ال ثوًٌٖ اًِ ٌٗجغٖ اى ٗىَى يلِ٘ ٍلّٖ لِ يلِ٘ ٍالٗٔ اال

ٚ اِجتٝ ٔمػٛؿ ٔب ام ضؾع ث٣ سلپلست، ا٤ٗ ٥٘ست وٝ فلؿ٢ سناٚاك ؿاضتٗ سلپلست٣ است وٝ ثل اٚ ٚال٤ت 

 ؿاضتٝ ٚ ٢ٚ كا تغت عىٛٔت ؽٛؿ ؿكآٚكؿ.

 ثح٘ج ٗىَى تػشّفِ هبؾ٘بً يلِ٘.

)٥٘ن( وٝ ؿك ٘ت٥زٝ ثٍٛئ٥ٓ سّكبٖ ثل ا٤ٗ ضؾع ٚال٤ت ارجبك٢ ؿاضتٝ ٚ الـأبت٣ وٝ ثٝ ؾلك اٚ ا٘زبْ ٣ٔ ؿٞـ

 ٘بفق است.

 ٍالحبغل اى الَلٖ الوٌفٖ َّ الَلٖ للطخع ال يلِ٘ ف٘ىَى الوشاد ثبلَلٖ الوخجت رله اٗؿبً.

وٛتبٜ سؾٗ: ٔمػٛؿ ام سلپلست٣ وٝ ٘ف٣ ضـٜ ٚ ٘جٛؿٖ اٚ فلؼ ٌلؿ٤ـٜ، وس٣ است وٝ ثٝ ٘فى ضؾع 

ٚ سّكبٖ، ٔػـاق آٖ ثٝ ضٕبك سلپلست٣ ٣ٔ وٙـ ٘ٝ ثل ي٥ّٝ اٚ، ثٙبثلا٤ٗ ٔلاؿ ام سلپلست٣ وٝ احجبت ٌلؿ٤ـٜ 

 كفتٝ ٥٘ن، ص٥ٙٗ ضؾػ٣)وٝ ثٝ ٘فى افلاؿ٢ سلپلست، ٚال٤ت ؿاكؿ ٘ٝ ثل ي٥ّٝ آٟ٘ب( ؽٛاٞـ ثٛؿ.
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 فوحػلِ اى اهلل جًل الَلٖ الزٕ ٗحتبد الِ٘ الطخع ٍ ٌٗجغٖ اى ٗىَى لِ َّ السلكبى.

تٝ ٚ سناٚاك است ثٝ ٘فى اٚ ٚ ؿك ٤ه والْ: ؽـاٚ٘ـ سّكبٖ كا سلپلست٣ للاك ؿاؿٜ وٝ ضؾع ثـاٖ ٥٘بم ؿاض

 آٔٛمش كا ثًٟـٜ ٥ٌلؿ.

 هتي ٍ تشجوِ

 ٍالٗت يذٍل هؤهٌ٘ي

 هسئلٔ: فٖ ٍالٗٔ يذٍل الوؤهٌ٘ي.

 ثغج، پ٥لأٖٛ ٚال٤ت ٔإ٥ٙٔٗ يبؿَ است.

ايلن اى هب وبى هي لج٘ل هب روشًب فِ٘ ٍالٗٔ الفمِ٘ ٍ َّ هب وبى تػشفبً هكلَة الَجَد للطبسو ارا 

 غَل فبلهبّش جَاص تَلِ٘ الحبد الوؤهٌ٘ي.وبى الفمِ٘ هتًزس الَ

ثـا٘ىٝ ؿك ٔٛاكؿ٢ وٝ ًٔتمـ ثٝ ٚال٤ت فم٥ٝ ٣ٔ ثبض٥ٓ)٣ًٙ٤ ؿك غٛكت٣ وٝ تػلف، ٔكّٛة ضبكو ٚ ٔلتجف ثب 

ٔػبِظ ي٣ٕٔٛ ربًٔٝ است( ثب يـْ أىبٖ ؿستلس٣ ثٝ فم٥ٝ، ته ته ٔإ٥ٙٔٗ ؿاكا٢ ٚال٤ت ثٛؿٜ ٚ عك تػـ٢ 

 يُٕ كا ؿاك٘ـ.
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 ًظشات

 اهام خوٌٖ٘

 ٍ 

اًصاسٕض٘خ   
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 لضٍم ٍجَد حکَهت ٍ حاکن اسالهٖ

 هتي

لِ الٌفسبً٘ٔ يلى ٍه٘ الوحىن فِ٘، سأى الفشد حکَهٔ ال ػلى ًْج االستثذادفبالسالم أسس 

الوؤسسٔ يلى المَاً٘ي الجطشٗٔ التٖ تفشؼ ال ػلى ًْج الوطشٍطٔ أٍ الجوَْسٗٔ الوجتوى، ٍ

تل حکَهٔ تستَحٖ ٍتستوذ فٖ جو٘غ هجاالتْا  جوبئ هي الجطش يلى الوجتوى، تحى٘ن آساء

فٖ الحکَهٔ ، ثل جو٘ى هب ٗجشٕ أٗٔشٍل٘س الحذ هي الَالٓ االستثذاد ت، هي القاًَى االلْٖ

  .حتى االطاػٔ لَالٓ األهشْٖ ثذ ٍأى ٗىَى يلى قجك المبًَى الال  ٍضؤًٍْا ٍلَاصهْا

 تشجوِ

ٔتى است وٝ ؿك آٖ ٘ٝ ض٠ٛ٥ استجـاؿ عبوٓ است وٝ آكاء ٚ تٕب٤الت ٘فسب٘ى ٤ه تٗ كا ثل اسالْ ث٥ٙبٍ٘قاك عىٛ

ٚ ٘ٝ ض٠ٛ٥ ٔطلٚقٝ ٚ رٕٟٛكى وٝ ٔتّىى ثل لٛا٥٘ٙى ثبضـ وٝ ٌلٚٞى ام افلاؿ  سلاسل ربًٔٝ تغ٥ُٕ وٙـ

وِ  ًهبهى است هلْن ٍ هٌجًج اص ٍحى الْى عىٛٔت اسالٔى، ثّىٝ وٙٙـ؛ ربًٔٝ ثلاى تٕبٔى آٖ ٚؾى ٔى

٤ه ام مٔبٔـاكاٖ ٚ سلپلستبٖ أٛك ربًٔٝ كا عكّ  ٚ ٥ٞش گ٘شد ّب اص لبًَى الْى هذد هى دس توبم صهٌِ٘

رٟت كفى ٥٘بمٞبى  ٞب٤ى وٝ ؿك م١ٙ٥ٔ مٔبٔـاكى ربًٔٝ ٚ ضإٖٚ ٚ ِٛامْ آٖ، تٕبْ ثل٘بٔٝ استجـاؿ كأى ٥٘ست.

عتّى ؿك ٔٛكؿ اقبيت ام مٔبٔـاكاٖ ٚ  وّّى،ا٤ٗ اغُ  ثب٤ـ ثلاسبس لٛا٥٘ٗ اِٟى ثبضـ. آ٤ـ، ٔلؿْ ثٝ ارلا ؿكٔى

 .ٔتػـ٤ّبٖ أل عىٛٔت ٥٘ن ربكى ٚ سبكى است

 هتي

ٍل٘س رلك ٍالٖ أى ًٗول فٖ الوَؾَيبت يلى قجك الػالح للوسلو٘ي أٍ الّل حَصتِ، 

 .طثق الصالح، فشأِٗ تثغ للصالح کؼولِ، ثل َّ يلى استثذادا تالشإٔ

 تشجوِ

ثٙب ثل ٔػبِظ وّّى ٔسّٕب٘بٖ ٤ب  تٛا٘ـ ؿك ٔٛؾٛيبت، ٓ وٝ عبوٓ رب١ًٔ اسالٔى ٔىا٤ٗ ٘ىتٝ كا ثب٤ـ ث٥فنا٥٤ ثّى،

ثّىٝ ؿك ا٤ٗ أل  ا٤ٗ اؽت٥بك ٞلٌن استجـاؿ ثٝ كأى ٥٘ست، يُٕ وٙـ. ثلقجك ٔػبِظ افلاؿ عٛم٠ عىٛٔت ؽٛؿ،

ثى تب ٕٞضٖٛ يُٕ اٚ، پس، ا٘ـ٤ط١ عبوٓ رب١ًٔ اسالٔى ٥٘ن، ٔػّغت اسالْ ٚ ٔس٥ّٕٗ ٔٙهٛك ضـٜ است.

 . ٔػبِظ اسالْ ٚ ٔس٥ّٕٗ است
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 هتي

تل تثقى ، تٌسخلن إى االحىبم االلْ٘ٔ سَاء االحىبم الوشثَقٔ ثبلوبل٘بت أٍ الس٘بس٘بت أٍ الحمَق 

 ٍالٗٔ تؿوي حفم س٘بدٓ ، ٍٗقضٖ تضشٍسٓ حکَهٔإلى َٗم الم٘بهٔ، ًٍفس ثمبء تله االحىبم 

 المبًَى االلْٖ ٍتتىفل الجشائِ

حفع الٌظام هي الَاجثات ، لئال ٗلضم الْشد ٍالوشد، هى أى تْاىبم اهلل إال ٍال ٗوىي إجشاء أح 

 اختالل أهَس الوسلو٘ي هي االهَس الوجغَؾٔ، ٍال ٗمَم را ٍال ٗسذ يي ّزا إال ثَال ٍ ٍ االک٘ذٓ

 .حکَهٔ

 تشجوِ

٤ه ام  است.٥ٞشايّٓ ام لٛا٥٘ٗ التػبؿى ٚ س٥بسى ٚ عمٛلى،تب كٚم ل٥بٔت ثبلى ٚ المْ االرل اعىبْ اسالٔى،

ا٤ٗ ثمب ٚ  .ثّىٝ تب ل٥بٔت ثبل٣ ثٕب٘ـ ٚ ا٤ٗ اعىبْ ثٝ ؾلٚكت عىٛٔت ٘مؿ٣ ٣ٔ ضٛؿ اعىبْ اِٟى ٘سؼ ٘طـٜ،

ؿاك ارلاى  وٙـ وٝ ايتجبك ٚ س٥بؿت ا٤ٗ اعىبْ كا تؿ٥ٕٗ ولؿٜ، يٟـٜ ٘هبٔى كا ا٤زبة ٔى ؿٚاْ ٥ٕٞطٍى اعىبْ،

 آٟ٘ب ضٛؿ؛

ربًٔٝ  غٛكت،ؿك غ٥ل ا٤ٗ  پق٤ل ٥٘ست. أىبٖى عىٛٔت اسالٔى صٝ،ارلاى اعىبْ اِٟى رن ام كٍٞقك ثلپب٤

ثب تٛرٝ ثٝ ا٤ٙىٝ . ٘هٕى ثل ١ٕٞ أٛك آٖ ٔستِٛى ؽٛاٞـ ضـ اؽتالَ ٚ ثى ٚٔلد كفتٝ، ٔسّّٕب ثٝ سٛى ٞلد

٘هٕى ٚ پل٤طب٘ى أٛك ٔسّٕب٘بٖ ٘نؿ ؽـا ٚ  عفم ٘هبْ ربًٔٝ ام ٚارجبت ٔٛكؿ تأو٥ـ ضلا٤ى اِٟى است ٚ ثى

رن ثٝ استملاك عىٛٔت  ٥ٞٛـٜ ٚ ٘بپسٙـ است ٚ پلٚاؾظ است وٝ عفم ٘هبْ ٚ سـّ قل٤ك اؽتالَ،ؽّك ألى ٘ى

 .ٔب٘ـ پق٤لؿ، ِقا ٥ٞش تلؿ٤ـى ؿك ِنْٚ الب١ٔ عىٛٔت ثبلى ٕ٘ى اسالٔى ؿك ربًٔٝ تغمّك ٕ٘ى

 هتي

، ٍاجة ػقال ٍضشػاثالدّن يي غلجٔ الوًتذٗي  هؿبفب إلى أى حفم حغَس الوسلو٘ي يي التْبجن ٍ

 إال تتطک٘ل الحکَهٔال ٗوىي رله ٍ

 تشجوِ

 يالٜٚ ثل آ٘ضٝ ٌفت٥ٓ،عفم ٔلمٞبى وطٛك اسالٔى ام ٞزْٛ ث٥ٍبٍ٘بٖ ٚ ر٥ٌّٛلى ام تسّّف تزبٚمٌلاٖ ثل آٖ،

 .رن ثٝ تطى٥ُ عىٛٔت اسالٔى ٥ٔسّل ٥٘ست تغمّك ا٤ٗ أل ٥٘ن، يمال ٚ ضليب ٚارت است.
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 هتي

ٍال ًٗمل تشن رله هي الحى٘ن الػبًى، فوب َّ دل٘ل ٍول رله هي أٍؾح هب ٗحتبد إلِ٘ الوسلوَى، 

يجل اهلل تًبلى فشجِ الطشٗف س٘وب هى ّزُ   دل٘ل ػلى لضٍم الحکَهٔ تؼذ غ٘ثٔاالهبهٔ ثًٌِ٘ 

 الً٘بر ثبهلل إلى آالف هي السٌ٘ي، ٍالًلن يٌذُ تًبلى لًلْب تكَل ٍ السٌ٘ي الوتوبدٗٔ، ٍ

 تشجوِ

 ٞبى ٔسّٕب٘بٖ است ٚ ام عىٕت ثٝ ؿٚك است وٝ ؽبِك ٔـثّل ٚ عى٥ٓ،تل٤ٗ ٥٘بم رنٚ ثـ٣ٟ٤ آ٘ضٝ ثلضٕلؿ٤ٓ،

 .عّّى رٟت كفى آٟ٘ب غفّت ولؿٜ ثبضـ ام اكائ١ كاٜ آٖ ٥٘بمٞب كا ثٝ وّّى ٘بؿ٤ـٜ ٌلفتٝ،

ِنْٚ عىٛٔت ؿك ؿٚكاٖ غ٥جت عؿلت  ي٥ٙب، وٙـ، ٕٞبٖ ؿال٤ّى وٝ ِنْٚ أبٔت پس ام ٘جّٛت كا احجبت ٔى آكى،

ا٤ٗ ٕٞٝ ٔـّت وٝ ام غ٥جت آٖ ثنكٌٛاك پس ام  ثٝ ٤ٚژٜ، ٝ تًبِى فلرٝ اِطّل٤ف كا ؿكثلؿاكؿ.ِٚىّ يػل يزُّ اِّّ

يّٓ آٖ ٘نؿ ؽـاٚ٘ـ است ٚ ٔب ام قٛال٘ى ضـٖ آٖ  ٌقكؿ ٚ ضب٤ـ ا٤ٗ ؿٚكاٖ ٞناكٞب سبَ ؿ٤ٍل ٥٘ن اؿأٝ ٤بثـ؛ ٔى

  ثل٤ٓ. ثٝ ؽـاى ثنكي پٙبٜ ٔى

 هتي

ولٔ االساله٘ٔ ٍيذم تً٘٘ي تىل٘ف لْن؟ أٍ سؾٖ فْل ًٗمل هي حىؤ الجبسٕ الحى٘ن إّوبل ال

  .الحى٘ن ثبلْشد ٍالوشد ٍاختالل الٌهبم؟ ٍلن ٗأت ثطشو لبقى للغذس لئال تىَى للٌبس يلِ٘ حجٔ

 تشجوِ

أّت اسالٔى كا ثٝ عبَ ؽٛؿ كٞب ولؿٜ، تى٥ّفى ثلاى آ٘بٖ ٥ًّٔٗ  تٛاٖ تػّٛك ولؿ وٝ آفل٤ـٌبك عى٥ٓ، آ٤ب ٔى

ٚٔلد ٥ٔبٖ ٔس٥ّٕٗ ٚ پل٤طب٘ى اعٛاَ  ؿٔٙـا٘ٝ است وٝ ث٥٤ٍٛٓ ؽـاٚ٘ـ عى٥ٓ ثٝ ٞلدٚ آ٤ب ؽل ٘ىلؿٜ ثبضـ؟

آ٘بٖ كؾب ؿاؿٜ است؟ٚ آ٤ب ص٥ٙٗ ٌٕب٘ى ثٝ ضبكو ٔمـّس كٚاست وٝ ث٥٤ٍٛٓ عىٕى لبقى رٟت كفى ٥٘بمٞبى 

  اسبسى ثٙـٌبٖ ؽـا تطل٤ى ٘ىلؿٜ است تب عزّت ثل آ٘بٖ تٕبْ ضـٜ ثبضـ؟
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 هطالة هْن اٗي قسوت: 

 

عى١ٔٛ تستٛع٣ ٚتستٕـ ف٣ ر٥ٕى ٔزبالتٟب ٔٗ اِمبٖ٘ٛ ؟ سالم ثٌ٘بًگزاس چِ حىَهتٖ استا 

 اال٣ِٟ

 عىٛٔت اسالٔى، ؟حىَهٔ تستَحٖ ٍتستوذ فٖ جو٘ى هجبالتْب هي المبًَى االلْٖهفَْم   

 .٥ٌلؿ ٞب ام لبٖ٘ٛ اِٟى ٔـؿ ٔى ٘هبٔى است ّٟٔٓ ٚ ٔٙجًج ام ٚعى اِٟى وٝ ؿك تٕبْ م٥ٔٙٝ

أٗٔ، ثل جو٘ى هب ٗجشٕ فٖ الحىَهٔ ٍضؤًٍْب ٍلَاصهْب ال ثذ شالَالٓ االستجذاد ث ٍل٘س الحذ هي 

 .عتى االقبي١ ِٛال٠ األٔل....؟ ٍأى ٗىَى يلى قجك المبًَى الْٖ 

أٍ الّل حَصتِ، ٍل٘س رله استجذادا ثبلشإٔ، ثل َّ ....ٍالٖ أى ًٗول فٖ الوَؾَيبت يلى  

 .ط، فلأ٤ٝ تجى ِّػالط وًّٕٝقجك اِػال -قجك اِػالط ِّٕس٥ّٕٗ.....؟ يلى

ِٓ تٙسؼ،  .......؟إى االحىبم االلْ٘ٔ سَاء االحىبم الوشثَقٔ ثبلوبل٘بت أٍ الس٘بس٘بت أٍ الحمَق  

 ثُ تجمى ئِى ٤ْٛ اِم٥ب١ٔ

ِٓ ؟ ......إى االحىبم االلْ٘ٔ سَاء االحىبم الوشثَقٔ ثبلوبل٘بت أٍ الس٘بس٘بت أٍ الحمَق ٗ٘٘س  

 اِم٥ب١ٔئِى ٤ْٛ  تٙسؼ، ثُ تجمى

 ؟ٍتتىفل الجشائِ...ٍالٗٔ تؿوي حفم  ًٍفس ثمبء تله االحىبم ٗمؿٖ ثؿشٍسٓ حىَهٔ، ٍ 

  س٥بؿ٠ اِمبٖ٘ٛ اال٣ِٟ
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 خَسٌجٖ 

 

 ؾو٘ش )ُ( دس الجشائِ ثِ وذام يجبست ثش هٖ گشدد؟

ٍالٗٔ تؿوي حفم س٘بدٓ المبًَى االلْٖ ٍتتىفل  ًٍفس ثمبء تله االحىبم ٗمؿٖ ثؿشٍسٓ حىَهٔ، ٍ 

 الجشائِ

 لبًَى الْٖ -الف

 ؾشٍست حىَهت -ة

 الًذالت -د

 ٍالِٗ -د

 گضٌِٗ الف غح٘ح است.

    ٍِال ٗوىي إجشاء أحىبم اهلل إال ثْب، لئال ٗلضم الْشد »ؾو٘ش ّب دس ولوِ )ثْب( دس جىل

 ثِ وذام يجبست ثش هٖ گشدد؟« ٍالوشد

 عىٛٔت رٕٟٛك٢ -اِف

 عىٛٔت ضلي٣  -ة

 عىٛٔت اسال٣ٔ -د

 كّمٝ فم٥ٝعىٛٔت ٔ -ؿ

 ٌن٤ٙٝ د غغ٥ظ است.

 ٍ ٍال ٗوىي  .....ثالدّن يي غلجٔ الوًتذٗي هؿبفب إلى أى حفم حغَس الوسلو٘ي يي التْبجن

 رله إال ثتطى٘ل الحىَهٔ

 ٚارجب ضلي٥ب -اِف

 ٚارت يمال ٚ ضليب -ة

 ٔستغت ضلي٥ب -د
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 ٔستغت يم٣ّ ٚ ضلي٣

 ة غح٘ح است.

   ،ٍال ًٗمل تشن رله هي الحى٘ن الػبًى، فوب ٍول رله هي أٍؾح هب ٗحتبد إلِ٘ الوسلوَى

 ...ثًٌِ٘ دل٘ل يلى لضٍم ....َّ دل٘ل

  اِغى١ٔٛ ثًـ غ٥ج١  -االٔب١ٔ -اِف

  غ٥ج١  لجُاِغى١ٔٛ  -االٔب١ٔ -ة

 اِغىٛٔٝ لجُ غ٥جٝ -اِغىٛٔٝ -د

 اِغىٛٔٝ ثغـ غ٥جٝ -اِغىٛٔٝ -ؿ

 گضٌِٗ الف غح٘ح است.
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 ًکات ٍ هطالة هْن تِ ًظش داٍطلة
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 ًکات ٍ هطالة هْن تِ ًظش داٍطلة
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 تست ٍ خَدسٌجٖ

 تال٘فٖ

هخصَظ دکتشٕ   

 



38    
       
   

    

 جْادتخص 
 

« الذفبو يي الٌفس ٍ الوبل ٍ الحشٗن ٍ َّ جبٗض فٖ الجو٘ى»هشاد اص حشٗن دس يجبست  .0

 چ٘ست؟

 ٔغبكْ كؾبي٣  -اِف

 ٔغبكْ سجج٣ -ة

 ًبهَس -د

 ٔغبكْ كؾبي٣  -ؿ

 گضٌِٗ د غح٘ح است.

 وِ ٗىٖ اص اًَاو هًبًٍت دس هحبسثِ است، دس وذام هَسد آهذُ است؟« الشدء»هًٌٖ  .6

 ٞٛ ا٥ًِٕٗ ِٝ ف٣ ٔب ٤غتبد ا٥ِٝ -اِف

 ٞٛ ا٥ًِٕٗ ِٝ ف٣ إِأوَٛ ٚ إِلوٛة -ة

 ٞٛ اِق٢ ٤للت ِٝ ٔٗ ٤ؾبف ٔٙٝ ف٥غقٜ -د

 ٞٛ اِق٢ ٤للت ِٝ ٔٗ ٤ٕلّ ثبِكل٤ك ف٥ًّٕٝ ثٝ -ؿ

 گضٌِٗ الف غح٘ح است.

 ً٘ست؟اص گضٌِٗ ّبٕ رٗل جضء تمس٘وبت جْبد  اص دٗذگبُ ضْ٘ذ اٍل وذام ٗه  .6

 رٟبؿ اثتـا٣٤ -اِف

 رٟبؿ ثب وفبك -ة

 رٟبؿ ٘فس -د

 رٟبؿ ثب وسب٣٘ وٝ ثل أبْ ؽلٚد ولؿٜ ا٘ـ -ؿ

 گضٌِٗ د غح٘ح است.

 جْبد الوطشو٘ي..... .9

 اثتـاء ِـيبئٟٓ ا٣ِ االسالْ -اِف

 ثغ٥ج ٤ؾبفٖٛ است٥الء ٞٓ ي٣ّ ثالؿٞٓ -ة

 ٚ ٤زت ي٣ّ اِىفب٤ٝ -د

 ٔٗ ٤ل٤ـ لتُ ٘فس ٔغتلٔٝ -ؿ

 جْبد اثتذاٖٗ ثب هطشوبى ثشإ ديَت آًْب ثِ اسالم.گضٌِٗ الف غح٘ح است: تشجوِ: 
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 ثِ وذام ٗه اص السبم جْبد، يٌَاى دفبو اقالق هٖ ضَد؟ .6

 رٟبؿ اثتـا٣٤ ثب ٔطلوبٖ ثلا٢ ؿيٛت آٟ٘ب ثٝ اسالْ. -اِف

ٞزْٛ آٚكؿٜ ا٘ـ،ثٝ قٛك٢ وٝ ث٥ٓ تس٥ّٓ آٟ٘ب ثل ضٟلٞب٢ ٔسّٕب٘بٖ رٟبؿ ثب وفبك٢ وٝ ثٝ ٔسّٕب٘بٖ  -ة

 ٤ب ثٝ ٤غٕبثلؿٖ أٛاَ ا٤طبٖ ٚ أٛك٢ ٔب٘ٙـ آٖ،اٌلصٝ ٘بص٥ن ثبضـ،٣ٔ كٚؿ.

 رٟبؿ ثب وس٣ وٝ لػـ وطتٗ ٘فس ٔغتل٣ٔ ٤ب ٌلفتٗ ٔب٣ِ ٤ب ثٝ اسبكت ثلؿٖ عل٣ٕ٤ كا ؿاكؿ -د

 رٟبؿ ثب وسب٣٘ وٝ ثل أبْ ؽلٚد ولؿٜ ا٘ـ -ؿ

ضٌِٗ د غح٘ح است. دس حم٘مت ثِ اهش دفبو اص هبل ٗب ًبهَس يٌَاى جْبد اقالق ًوٖ گ 

 ضَد.

 صٝ وسب٣٘ ٞستٙـ؟ ٠الجغب ؿك يجبكت ف٤ُ ٔٙهٛك ام .0

 )جْبد الجغبٓ يلٖ االهبم.(

 وفبك ف٣ٔ -اِف

 ٔطلو٥ٗ -ة

 ؽلٚد وٙٙـٌبٖ ثل أبْ -د

 وفبك علث٣ -ؿ

 گضٌِٗ د غح٘ح است.

ٍٔ،أٍ أخز هبلٍ،أٍ سجٖ حشٗنٍ .....؛ٍسثوب اقلك يلٖ ّزا جْبد هي ٗشٗذ لتل ًفس هحتشه .6

 المسن .......، ٍ َّ أٍلٖ؛

 اِـفبو -ٔكّمب -اِف

 اِـفبو، ال اِزٟبؿ -ٔكّمب -ة

 اال٘سبٖ، اِـفبو -د

 اال٘سبٖ، اِـفبو، ال اِزٟبؿ -ؿ

 گضٌِٗ ة غح٘ح است.

 جْبد ٍاجت.... است ٍ هوىي است تَسف اهبم ٍاجت...ضَد  .8

 وفب٣٤ -ي٣ٙ٥  -اِف

 ي٣ٙ٥ -وفب٣٤  -ة

 تٛغ٣ّ -تًجـ٢  -د

 تؾ٥٥ل٢ -تًجـ٢  -ؿ

 جْبد ٍاجت وفبٖٗ است. 
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 الحذ............................... سمفٗ ِ٘لَتبة الوحبسة لجل المذسل يل .4

 ٣ؿٖٚ عك ا٦ؿٔ -اِف
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 تخص ٍالٗت

 فٌمَل اهب الَالٗٔ يلٖ الَجِ االٍل ًٌٖٗ .... ٗخجت ثًوَم. -0

 استمالِٝ ف٣ اِتػلف فّٓ -اِف

 ستمالِٝ ف٣ اِتػلفا -ة

 فّٓ استمالِٝ ف٣ اِتػلف -د

 فّٓ استمالَ  -ؿ

 گضٌِٗ الف غح٘ح است

 ثب تَجِ ثِ جولِ رٗل ًهش ض٘خ هشتؿٖ اًػبسٕ دسثبسُ ٍالٗت چ٘ست؟ -6

 يلوبء ٍاسحبى پ٘غوجشاًٌذ)ثٌبثشاٗي......(

 ٚال٤ت كا ٥٘ن، ام ا٤طبٖ ثٝ اكث ثلؿٜ ا٘ـ. -اِف

 ب ام قلف ؽـاٚ٘ـ ٤ىتب است.ٚال٤ت اكث ثلؿ٣٘ ٥٘ست ٚ ٔستم٥ٕ -ة

 ٚال٤ت ام پ٥بٔجل٢ ٔتفبٚت است، أب ٔؾبِف آٖ ٥٘ست. -د

 ٚال٤ت ٕٞبٖ پ٥بٔجل٢ است، اِجتٝ ثب و٣ٕ اغٕبؼ -ؿ

 گضٌِٗ الف غح٘ح است.

 ٍ لَلِ )ظ( االهَس ث٘ذ الًلوبء ثبهلل ......  -3

 االٔٙبء ي٣ّ عالِٝ ٚ علأٝ -اِف

 اِغىٕبء ي٣ّ عالِٝ ٚ علأٝ -ة

 ي٣ّ عالِٝ ٚ علأٝ  ء  ٚ اِغىٕبءاالٔٙب -د

 ي٣ّ علأٝ  االٔٙبء  ٚ اِغىٕبء -ؿ

 گضٌِٗ الف غح٘ح است
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 ٍ فٖ الوشسلٔ فٖ الفمِ الشؾَٕ اى هٌضلٔ ..... فٖ ّزا الَلت ووٌضلٔ االًج٘بء فٖ ثٌٖ اسشائ٘ل.-9

 اِغى٥ٓ -اِف

 

 


