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مالسا ناهج  رد  تسرهف  نیرت  نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی : نب  یلع  یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 

: هدنسیون

قاحسا نب  نینح 

: یپاچ رشان 

یگنهرف رخافم  راثآ و  نمجنا 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسا ناهج  رد  تسرهف  نیرت  نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  18هلاسر 

باتک 18تاصخشم 

قّقحم يدهم  رتکد  رظن  ریز  [ 1] یملع تاعوضوم  قبطرب  یمالسا  تاعلاطم  هسّسؤم  18تاراشتنا 

یمالسا 18هفسلف 

هیلاعتم 19تمکح 

یمالسا نافرع  20فّوصت و 

یناریا یمالسا - مولع  فلتخم  ياههنیمز  رد  تالاقم  20ياههعومجم 

مالسا ناهج  رد  21یکشزپ 

( یماما یعیش   ) یمالسا دئاقع  21مالک و 

( تّنس لها   ) یمالسا دئاقع  22مالک و 

( یلیعامسا یعیش   ) یمالسا دئاقع  22مالک و 

یقیبطت 22هفسلف 

یئارگون 22مالسا و 

یفسلف 23قالخا 

23قطنم

مالسا ناهج  رد  23يزرواشک 

هقف 23لوصا 

مالسا ناهج  رد  23یکشزپماد 

23هقرفتم

23راتفگشیپ

مالسا رد  همجرت  24تضهن 

24ةراشا
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قحسا نب  26نینح 

26هراشا

قحسا نب  نینح  30هلاسر 

نینح هلاسر  رد  نایماح  30نامجرتم و 

هخسن نتفای  يارب  32ششوک 

( يراتساریو حالصا -(  32هلباقم و 

فلتخم نینس  هب  طوبرم  همجرت  زا  دّدعتم  32خسن 

تسا همجرت  حالصا  زا  رتهب  دّدجم  33همجرت 

همجرت ماگنه  اهباتک  33یبایزرا 

مجرتی مل  ام  ضعب  هملعب و  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  ّیلع  یلا  قحسإ  نب  نینح  35ۀلاسر 

36هراشا

[ سونیلاج بتک  یماسأ  ]37

هبتک رکذ  هیف  تبثأ  سکنیف و  سونیلاج  هاّمس  يّذلا  باتکلا  اّمأ  ( 137

هبتک ةءارق  بتارم  یف  هناونع  يّذلا  باتکلا  اّمأ  و  ( 237

قرفلا یف  هباتک  ( 337

ۀّیّبّطلا ۀعانّصلا  یف  هباتک  ( 438

نیمّلعتملا رئاس  یلإ  نرثوط و  یلإ  ضبّنلا  یف  هباتک  ( 538

نقولغا یلإ  هباتک  و  ( 638

ماظعلا یف  هباتک  ( 739

لضعلا یف  هباتک  ( 839

بصعلا یف  هباتک  ( 939

قورعلا یف  هباتک  ( 1040

طارقب يأر  یلع  تاّسقطسالا  یف  هباتک  ( 1140

جازملا یف  هباتک  ( 1240
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ۀّیعیبّطلا يوقلا  یف  هباتک  ( 1340

ضارعألا للعلا و  یف  هباتک  ( 1441

ۀنطابلا ءاضعألا  للع  فّرعت  یف  هباتک  ( 1541

ضبّنلا یف  هباتک  ( 1642

تایّمحلا فانصا  یف  هباتک  ( 1743

نارحبلا یف  هباتک  ( 1843

نارحبلا ماّیأ  یف  هباتک  ( 1943

ءربلا ۀلیح  یف  هباتک  ( 2043

حیرشّتلا جالع  یف  هباتک  ( 2144

حیرشّتلا یف  سنیرام  باتک  راصتخا  یف  هباتک  ( 2245

حیرشّتلا یف  سقول  باتک  راصتخا  یف  هباتک  ( 2345

حیرشّتلا یف  فالتخالا  نم  عقو  امیف  هباتک  ( 2445

تّیملا ناویحلا  حیرشت  یف  هباتک  ( 2545

ّیحلا ناویحلا  حیرشت  یف  هباتک  ( 2645

حیرشّتلاب طارقب  ملع  یف  هباتک  ( 2746

حیرشّتلا یف  سطارطسسرا  ملع  یف  هباتک  ( 2846

حیرشّتلا رمأ  نم  سقول  ملعی  مل  امیف  هباتک  ( 2946

سقول هیف  فلاخ  امیف  هباتک  ( 3046

محّرلا حیرشت  یف  هباتک  ( 3146

ۀبقّرلا راقف  نم  یلوألا  هرقفلا  لصفم  یف  هباتک  ( 3246

ءازجألا ۀهباشتملا  ءاضعألا  فالتخا  یف  هباتک  ( 3347

توّصلا تالآ  حیرشت  یف  هباتک  ( 3447

نیعلا حیرشت  یف  باتک  ( 3547

ۀئّرلا ردّصلا و  ۀکرح  یف  هباتک  ( 3647
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سّفنّتلا للع  یف  هباتک  ( 3747

توّصلا یف  هباتک  ( 3848

لضعلا ۀکرح  یف  هباتک  ( 3948

مّدلا نم  لوبلا  زییمت  یف  دقتعا  يّذلا  أطخلا  داقتعا  یف  هباتک  ( 4048

ضبّنلا یلإ  ۀجاحلا  یف  هباتک  ( 4148

سّفنّتلا یلإ  ۀجاحلا  یف  هباتک  ( 4248

مأ ال؟ عبّطلاب  مّدلا  اهیف  يرجی  له  براوّضلا  قورعلا  یف  هباتک  ( 4348

ۀلهسملا ۀیودألا  يوق  یف  هباتک  ( 4449

تاداعلا یف  هباتک  ( 4549

نطالف طارقب و  ءارآ  یف  هباتک  ( 4649

ۀلوهجملا ۀصاتعملا  تاکرحلا  یف  هباتک  ( 4749

ّمّشلا ۀلآ  یف  هباتک  ( 4849

ءاضعألا عفانم  یف  هباتک  ( 4950

ندبلا تائیه  لضفأ  یف  هباتک  ( 5050

ندبلا بصخ  یف  هباتک  ( 5150

فلتخملا جازملا  ءوس  یف  هباتک  ( 5250

ةدرفملا ۀیودألا  یف  هباتک  ( 5351

نیعلا للع  لئالد  یف  هباتک  ( 5451

ضارمألا تاقوأ  یف  هباتک  ( 5551

ءالتمالا یف  هباتک  ( 5651

ماروألا یف  هباتک  ( 5752

ندبلا جراخ  نم  ثدحت  یّتلا  لوالا  یه  ۀئدابلا و  بابسألا  یف  هباتک  ( 5852

ضرملاب ۀلصّتملا  بابسألا  یف  هباتک  ( 5952

جّنشّتلا جالتخالا و  ضفاّنلا و  ۀشعّرلا و  یف  هباتک  ( 6052
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ّبّطلا ءازجأ  یف  هباتک  ( 6152

یّنملا یف  هباتک  ( 6252

رهشأ ۀعبسل  دولوملا  نینجلا  ّدلوت  یف  هباتک  ( 6353

ءادوّسلا ةّرملا  یف  هباتک  ( 6453

اهبیکارت تایّمحلا و  راودأ  یف  هباتک  ( 6553

ضبّنلا یف  ریبکلا  هباتک  ۀلمج  ( 6653

سناجیخرا صقانی  ضبّنلا  یف  هباتک  ( 6753

سّفنّتلا ةءادر  یف  هباتک  ( 6854

ۀفرعملا ۀمدقت  رداون  یف  هباتک  ( 6954

ءربلا ۀلیح  یف  هباتک  هیف  رصتخا  يّذلا  هباتک  ( 7054

دصفلا یف  هباتک  ( 7154

لوبّذلا یف  هباتک  ( 7254

عرصی ّیبصل  تافص  یف  هباتک  ( 7355

ۀیذغألا يوق  یف  هباتک  ( 7455

فّطلملا ریبدّتلا  یف  هباتک  ( 7555

سومیکلا یف  هباتک  ( 7655

ضارمألا ةاوادم  یف  سطارطسسرا  راکفأ  یف  هباتک  ( 7755

طارقب يأر  یلع  ةّداحلا  ضارمألا  ریبدت  یف  هباتک  ( 7855

ۀیودألا بیکرت  یف  هباتک  ( 7956

اهدوجو لهسی  یّتلا  ۀیودألا  یف  هباتک  ( 8056

ءاودألل ۀلباقملا  ۀیودألا  یف  هباتک  ( 8156

سنایلوفمب یلا  قایرّتلا  یف  هباتک  ( 8256

نسیف یلا  قایرّتلا  یف  هباتک  ( 8357

ۀّحّصلا ظفحل  ۀلیحلا  یف  هباتک  ( 8457
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سلوبوسارث یّمسملا  هباتک  ( 8557

ةریغصلا ةرکلاب  ۀضایّرلا  یف  هباتک  ( 8657

طارقب بتک  ریسافت  یف  57هبتک 

طارقب دهع  باتکل  هریسفت  ( 8757

لوصفلا باتکل  هریسفت  ( 8858

رسکلا باتکل  هریسفت  ( 8958

علخلا ّدر  باتکل  هریسفت  ( 9058

ۀفرعملا ۀمدقت  باتکل  هریسفت  ( 9158

ةّداحلا ضارمألا  ریبدت  باتکل  هریسفت  ( 9258

حورقلا باتکل  هریسفت  ( 9359

سأرلا تاحارج  باتکل  هریسفت  ( 9459

ایمیذیبا باتکل  هریسفت  ( 9559

طالخألا باتکل  هریسفت  ( 9659

راذنالا ۀمدقت  باتکل  هریسفت  ( 9759

نویرطیطق باتکل  هریسفت  ( 9859

نکاسملا ءاملا و  ءاوهلا و  باتکل  هریسفت  ( 9960

ءاذغلا باتکل  هریسفت  ( 10060

ناسنالا ۀعیبط  باتکل  هریسفت  ( 10260

فوسلیف لضافلا  بیبّطلا  ّنأ  یف  هباتک  ( 10360

ۀحیحّصلا ریغ  ۀحیحّصلا و  طارقب  بتک  یف  هباتک  ( 10461

عبرألا تاّیفیکلاب  اولاق  نیّذلا  طارقب  باحصأ  سوطنیاوق  هب  بلث  ام  باوص  نع  ثحبلا  یف  هباتک  ( 10561

طارقب يأر  یلع  تابّسلا  یف  هباتک  ( 10661

طارقب ظافلأ  یف  هباتک  ( 10761

سذایبیلقسا يأر  یلع ، وه  ام  سفّنلا  رهوج  یف  هباتک  ( 10861
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ۀّیبّطلا ۀبرجّتلا  یف  هباتک  ( 10961

ّبّطلا مّلعت  یلع  ّثحلا  یف  هباتک  اهنم  و  ( 11061

ۀبرجّتلا لمج  یف  هباتک  اهنم  و  ( 11162

ءاّبطألا لضفأ  ۀنحم  یف  هباتک  ( 11262

ایأر هدقتعی  امیف  هباتک  ( 11362

ۀّیّبّطلا ءامسألا  یف  هباتک  ( 11462

ناهربلا یف  هباتک  ( 11562

ۀّیعضولا تاسایقلا  یف  ( 11663

تاعانّصلا ماوق  یف  ( 11763

هبویع هبونذ و  ناسنالا  فّرعتی  فیک  هباتک  ( 11863

قالخألا یف  هباتک  ( 11963

مامتغالا فرص  یف  هباتک  ( 12063

مهئادعأب نوعفتنی  دق  ساّنلا  نم  رایخإلا  ّنأ  یف  هباتک  ( 12164

ّبّطلا ملع  نم  سوامیطب  فورعملا  هباتک  یف  نطالفا  هرکذ  امیف  هباتک  ( 12264

ندبلا جازمل  ۀعبات  سفّنلا  يوق  ّنأ  یف  هباتک  ( 12364

سونیلاجل تالاقم  ینامث  نم  تالاقم  عبرأ  هیف  رخآ  اباتک  بتکلا  نم  ّنفلا  اذه  نم  تدجو  و  ( 12464

كّرحتی لّوألا ال  كّرحملا  ّنأ  یف  ( 12564

قطنملا یلا  لخدملا  یف  هباتک  ( 12665

سییاقملا ددع  یف  هباتک  ( 12765

سینامیراب یّمسی  يّذلا  سلاطوطسرا  بتک  نم  یناّثلا  باتکلل  هریسفت  ( 12865

همالک یف  نحلی  يّذلا  مزلی  امیف  هباتک  ( 12965

ّماعلا 66سرهفلا 

[ مالعالا ]66

ۀیّبّطلا تاحلطصملا  ظافلالا و  70سرهف 
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قّقحم يدهم  رتکد  زا  سونیلاج  راثآ  همجرت  رد  ییحی  نب  ّیلع  هب  قحسا  نب  نینح  هلاسر  یسراف  79همجرت 

79هراشا

تسا هدشن  همجرت  هک  هچنآ  زا  یخرب  هدش و  همجرت  سونیلاج  ياهباتک  زا  [ 26  ] وا ملع  اب  هک  هچنآ  رکذ  رد  ییحی  نب  یلع  هب  قحسا  نب  نینح  79هلاسر 

80هراشا

سکنیف - 181

هبتک ةءارق  بتارم  یف  - 281

قرفلا یف  - 381

ۀیبطلا ۀعانصلا  یف  - 482

نیملعتملا رئاس  یلا  نرثوط و  یلا  ضبنلا  یف  - 582

نقولغا یلا  هباتک  - 682

ماظعلا یف  - 783

لضعلا یف  - 883

بصعلا یف  - 984

قورعلا یف  - 1084

طارقب يأر  یلع  تاسقطسالا  یف  - 1184

جازملا یف  - 1284

ۀیعیبطلا يوقلا  یف  - 1385

ضارعالا للعلا و  یف  - 1485

ۀنطابلا ءاضعالا  للع  فرعت  یف  - 1586

ضبنلا یف  - 1686

تایمحلا فانصا  یف  - 1787

نارحبلا یف  - 1887

نارحبلا مایا  یف  - 1987

ءربلا ۀلیح  یف  - 2088
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حیرشتلا جالع  یف  - 2189

حیرشتلا یف  سنیرام  باتک  راصتخا  یف  - 2289

حیرشتلا یف  سقول  باتک  راصتخا  یف  - 2390

حیرشتلا یف  فالتخالا  نم  عقو  امیف  - 2490

تیملا ناویحلا  حیرشت  یف  - 2590

یحلا ناویحلا  حیرشت  یف  - 2690

حیرشتلاب طارقب  ملع  یف  هباتک  - 2790

حیرشتلا یف  سطارطسسرا  ملع  یف  هباتک  - 2890

حیرشتلا رما  نم  سقول  ملعی  مل  امیف  هباتک  - 2991

سقول هیف  فلاخ  امیف  هباتک  - 3091

محرلا حیرشت  یف  هباتک  - 3191

ۀبقرلا راقف  نم  یلوالا  ةرقفلا  لصفم  یف  هباتک  - 3291

ءازجالا ۀهباشتملا  ءاضعالا  فالتخا  یف  هباتک  - 3391

توصلا تالآ  حیرشت  یف  هباتک  - 3491

نیعلا حیرشت  یف  هباتک  - 3591

هئرلا ردصلا و  ۀکرح  یف  هباتک  - 3692

سفنتلا للع  یف  هباتک  - 3792

توصلا یف  هباتک  - 3892

لضعلا ۀکرح  یف  هباتک  - 3993

مدلا نم  لوبلا  زییمت  یف  دقتعا  يذلا  أطخلا  داقتعا  یف  هباتک  - 4093

ضبنلا یلا  ۀجاحلا  یف  هباتک  - 4193

سفنتلا یلا  ۀجاحلا  یف  هباتک  - 4293

ما ال عبطلاب  مدلا  اهیف  يرجی  له  براوضلا  قورعلا  یف  هباتک  - 4393

ۀلهسملا ۀیودالا  يوق  یف  هباتک  - 4494
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تاداعلا یف  هباتک  - 4594

نطالف طارقب و  ءارآ  یف  هباتک  - 4694

ۀلوهجملا ۀصاتعملا  تاکرحلا  یف  هباتک  - 4794

مشلا ۀلآ  یف  هباتک  - 4894

ءاضعالا عفانم  یف  هباتک  - 4995

ندبلا تأیه  لضفا  یف  هباتک  - 5095

ندبلا بصخ  یف  هباتک  - 5195

فلتخملا جازملا  ءوس  یف  هباتک  - 5295

ةدرفملا ۀیودالا  یف  هباتک  - 5396

نیعلا للع  لئالد  یف  هباتک  - 5496

ضارمالا تاقوا  یف  هباتک  - 5596

ءالتمالا یف  هباتک  - 5696

ماروالا یف  هباتک  - 5797

ندبلا جراخ  نم  ثدحت  یتلا  ۀئدابلا  بابسالا  یف  هباتک  - 5897

ضرملاب ۀلصتملا  بابسالا  یف  هباتک  - 5997

جنشتلا جالتخالا و  ضفانلا و  ۀشعرلا و  یف  هباتک  - 6097

بطلا ءازجا  یف  باتک  - 6197

ینملا یف  هباتک  - 6297

رهشا ۀعبسل  دولوملا  نینجلا  دلوت  یف  هباتک  - 6398

ءادوسلا ةرملا  یف  هباتک  - 6498

ضبنلا یف  ریبکلا  هباتک  ۀلمج  - 6698

سناجیخرا ضقانی  ضبنلا  یف  هباتک  - 6798

سفنتلا ةءادر  یف  هباتک  - 6899

ۀفرعملا ۀمدقت  رداون  یف  هباتک  - 6999
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ءربلا ۀلیح  یف  هباتک  هیف  رصتخا  يذلا  هباتک  - 7099

دصفلا یف  هباتک  - 7199

لوبذلا یف  هباتک  - 72100

عرصی یبصل  تافص  یف  هباتک  - 73100

ۀیذغالا يوق  یف  هباتک  - 74100

فطلملا ریبدت  یف  هباتک  - 75100

سومیکلا یف  هباتک  - 76100

ضارمالا ةاوادم  یف  سطارطسسرا  راکفا  یف  هباتک  - 77100

طارقب يار  یلع  ةداحلا  ضارمالا  ریبدت  یف  هباتک  - 78101

هیودالا بیکرت  یف  هباتک  - 79101

اهدوجو لهسی  یتلا  ۀیودالا  یف  هباتک  - 80101

ءاودالل ۀلباقملا  ۀیودالا  یف  هباتک  - 81102

سنایلوفمب یلا  قایرتلا  یف  هباتک  - 82102

نسیف یلا  قایرتلا  یف  هباتک  - 83102

ۀحصلا ظفحل  ۀلیحلا  یف  هباتک  - 84102

سلوبوسارث یمسملا  هباتک  - 85102

ةریغصلا ةرکلاب  ۀیضایرلا  یف  هباتک  - 86103

طارقب دهع  باتکل  هریسفت  - 87103

لوصفلا باتکل  هریسفت  - 88103

رسکلا باتکل  هریسفت  - 89103

علخلا در  باتکل  هریسفت  - 90103

ۀفرعملا ۀمدقت  باتکل  هریسفت  - 91103

ةداحلا ضارمالا  ریبدت  باتکل  هریسفت  - 92104

حورقلا باتکل  هریسفت  - 93104
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سأرلا تاحارج  باتکل  هریسفت  - 94104

ایمیدیبا باتکل  هریسفت  - 95104

طالخالا باتکل  هریسفت  - 96104

راذنالا ۀمدقت  باتکل  هریسفت  - 97105

نویرطیطق باتکل  هریسفت  - 98105

نکاسملا ءاملا و  ءاوهلا و  باتکل  هریسفت  - 99105

ءاذغلا باتکل  هریسفت  - 100105

نینجلا ۀعیبط  باتکل  هریسفت  - 101105

ناسنالا ۀعیبط  باتکل  هریسفت  - 102106

فوسلیف لضافلا  بیبطلا  نا  یف  هباتک  - 103106

ۀحیحصلا ریغ  ۀحیحصلا و  طارقب  بتک  یف  هباتک  - 104106

عبرالا تایفیکلاب  اولاق  نیذلا  طارقب  باحصا  سوطنیاوق  هب  بلث  ام  باوص  نع  ثحبلا  یف  هباتک  - 105106

طارقب يأر  یلع  تابسلا  یف  هباتک  - 106106

طارقب ظافلا  یف  هباتک  - 107106

سذایبیلقسا يأر  یلع  وه  ام  سفنلا  رهوج  یف  هباتک  - 108107

ۀیبطلا ۀبرجتلا  یف  هباتک  - 109107

بطلا ملعت  یلع  ثحلا  یف  هباتک  - 110107

ۀبرجتلا لمج  یف  هباتک  - 111107

ءابطالا لضفا  ۀنحم  یف  هباتک  - 112107

ایأر هدقتعی  امیف  هباتک  - 113107

ۀیبطلا ءامسالا  یف  هباتک  - 114108

ناهربلا یف  هباتک  - 115108

ۀیغصولا تاسایفلا  یف  - 116108

تاعانصلا ماوق  یف  - 117108
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هبویع هبونذ و  ناسنالا  فرعتی  فیک  هباتک  - 118109

قالخالا یف  هباتک  - 119109

مامتغالا فرص  یف  هباتک  - 120109

مهئادعاب نوعفتنی  دق  رایخالا  نا  یف  هباتک  - 121109

. بطلا ملع  نم  سوامیطب  فورعملا  هباتک  یف  نوطالفا  هرکذ  امیف  هباتک  - 122109

ندبلا جازمل  ۀعبات  سفنلا  يوق  نا  یف  هباتک  - 123110

نوطالفا بتک  عماوج  - 124110

كرحتی لوالا ال  كرحملا  نا  یف  - 125110

قطنملا یلا  لخدملا  یف  هباتک  - 126110

سییاقملا ددع  یف  باتک  - 127110

ساینامیراب یمسی  يذلا  سلاطوطسرا  بتک  نم  یناثلا  باتکلل  هریسفت  - 128111

همالک یف  نحلی  يذلا  مزلی  امیف  هباتک  - 129111

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  112هرابرد 
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مالسا ناهج  رد  تسرهف  نیرت  نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 

باتک تاصخشم 

260ق. - 194 قاحسانبنینح ، هسانشرس : 
ناهج رد  تسرهف  نیرت  نهک  سونیلاـج  بتک  نم  مجرت  اـم  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحـسا  نب  نینح  هلاـسر  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

ققحم يدهم  مامتهاب  یسراف / همجرت  اب  یبرع  نتم  مالسا 
.1384 یگنهرف ،  رخافم  راثآ و  نمجنا  نارهت :  رشن :  تاصخشم 

126ص. ود ، تسیب و  يرهاظ :  تاصخشم 
334 یگنهرف ؛ رخافم  راثآ و  نمجنا  تاراشتنا  هلسلس  تسورف : 

1-87-8774-964 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

یبرع تشاددای : 
Risalat ila Ali ibn yahya treatise for Ali ibn yahya on works of Galen : یسیلگناهب دلج  تشپ  تشاددای : 

.translated into Arabic

.1379 یمالسا ، تاعلاطم  هسسوم  نارهت ، هاگشناد  یلبق : پاچ  تشاددای : 
سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 

یسانشباتک اههمجرت --  Galen . -- 129م  - 199 سونیلاج ، عوضوم : 
یسانشباتک یبرع --  هب  هدش  همجرت  یکشزپ --  عوضوم : 

نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یمالسا --  یکشزپ  عوضوم : 
275ق. - 201، ییحی نب  یلع  هدوزفا :  هسانش 

هدنروآدرگ  - 1308 يدهم ،  ققحم ، هدوزفا :  هسانش 
یگنهرف رخافم  راثآ و  نمجنا  هدوزفا :  هسانش 

Z8165/ح9ر5 هرگنک :  يدنب  هدر 
016/61 ییوید :  يدنب  هدر 

م9417-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

قّقحم يدهم  رتکد  رظن  ریز  [ 1] یملع تاعوضوم  قبطرب  یمالسا  تاعلاطم  هسّسؤم  تاراشتنا 

یمالسا هفسلف 

همّدقم اب  يودب  نمحّرلا  دـبع  رتکد  مامتها  هب  اهنآ ، هرابرد  قیقحت  نارگید و  یباراف و  زا  یئاههلاسر  رب  لمتـشم  مالـسالا ، یف  نوطالفا  . 1
13 هدش 1353 .) پاچ   ) هسنارف نابز  هب 

لالج دّیـس  رتکد  زا  نآ  یـسیلگنا  همّدـقم  همجرت  نسور و  تروا  روسفورپ  مامتها  هب  يروباشین ، يرماع  نسحلا  وبا  دـبألا ، یلع  دـمالا  . 2
28 توریب 1357 .) رد  هدش  پاچ   ) يوبتجم نیّدلا 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
مالسا ناهج  رد  تسرهف 
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نابز هب  هلاقم  ود  اب  هوژپشناد ، یقت  دّمحم  مامتها  هب  يدابآرتسا ، یقت  دّمحم  زا  یباراف ، رـصن  وبا  هب  بوسنم  ۀـمکحلا ، صوصف  حرـش  . 3
22 هدش 1358 .) پاچ   ) ینیسحروپ مساقلا  وبا  دّیس  رتکد  زا  هلاقم  ود  نآ  همجرت  سنیپ و  نامیلس  رج و  لیلخ  زا  هسنارف 

رتکد زا  یسراف  همجرت  قّقحم و  يدهم  رتکد  مامتها  هب  يزیربت ، رکب  یبا  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبا  نومیم ، نبا  همّدقم  جنپ  تسیب و  حرـش  . 4
26 هدش 1360 .) پاچ   ) سنیپ زا س . همّدقم  جنپ  تسیب و  یسیلگنا  همجرت  يداّجس و  رفعج  دّیس 

دّمحم ینارون و  هّللا  دبع  خیـش  داتـسا  مامتها  هب  انیـس ، نبا  ذیملت  نابزرم  نب  راینمهب  لیـصّحتلا  باتک  یـسراف  همجرت  يامنناهج ، ماج  . 5
15 هدش 1362 .) پاچ   ) هوژپشناد یقت 

36 هدش 1363 .) پاچ   ) ینارون هّللا  دبع  خیش  داتسا  مامتها  هب  انیس ، نبا  یلع  وبا  سیئّرلا  خیش  داعملا ، أدبملا و  . 6
______________________________

رد مولع  خیرات  هعومجم   » هناشن هنامک  ود  نایم  و  یناریا » شناد  هلـسلس   » هناشن یلومعم  تروصب  اهباتک  نیوانع  رخآ  ياههرامـش  )*(- 
. تسا یمالسا » هشیدنا  هعومجم   » هناشن بالق  ود  نایم  و  مالسا »

6 ص : همدقم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
پاچ  ) یـسیلگنا نابزب  هلاقم  ود  یـسراف و  نابز  هب  همّدقم  هس  تسویپ  هب  قّقحم ، يدهم  رتکد  يزار ، يایرکز  نب  دّـمحم  ير  فوسلیف  . 7

14 یگنهرف 1377 .) رخافم  راثآ و  نمجنا  مراهچ  پاچ  ین 1369 ، رشن  مّوس  پاچ  هدش 1352 ،
، یجابید میهاربا  رتکد  مامتها  هب  یبرع ، همّدـقم  اب  يرکّوللا ، دّـمحم  نب  لضف  ساّبعلا  وبا  یهلـالا ،) ملعلا   ) قدّـصلا نامـضب  ّقحلا  ناـیب  . 8

[2 (. ] هدش 1373 پاچ  )
هیقف دیعس  وبا  عافد  ناحیر و  وبا  دّدجم  ياهخساپ  مامضنا  هب  انیس ، نبا  ياهخساپ  ینوریب و  ناحیر  وبا  ياهشـسرپ  ۀبوجالا ، ۀلؤسألا و  . 9

[3 (. ] روپمالالاوک 1374 هدش  پاچ  ، ) رصن نیسح  دّیس  رتکد  قّقحم و  يدهم  رتکد  مامتها  هب  انیس ، نبا  زا  یموصعم 
يدهم رتکد  همدقم  اب  يوبتجم ، نیّدلا  لالج  دّیس  رتکد  زا  یسراف  همجرت  ساّطعلا ، بیقن  دّمحم  دّیـس  رتکد  دوجو  تاجرد  بتارم و  . 10

[7 (. ] هدش 1375 پاچ  ، ) هدنسیون لاح  حرش  رد  قّقحم 
وبا سیئّرلا  خیّشلا  اّینامز ، ءادبم  یضاملل  نیتبثملا  ججح  یف  ۀموکحلا  مامـضنا  هب  نالیغ  نب  یلع  نب  رمع  نیّدلا  لضفا  ملاعلا ، ثودح  . 11

يدهم رتکد  مامتهاب  وشیم ، ناژ  روسفورپ  زا  هسنارف  نابز  هب  همّدقم  اب  ینالیغ ، نیّدلا  دیرف  يزار و  نیّدلا  رخف  نایم  هرظانم  انیس و  نب  یلع 
43 هدش 1377 .) پاچ  ، ) قّقحم

تـسویپ هب  قّقحم ، يدهم  رتکد  ینارون و  هّللا  دبع  خیـش  داتـسا  مامتها  هب  يزاریـش ، نیّدلا  بطق  يدرورهـس ، قارـشإلا  ۀمکح  حرـش  . 12
5 هدش 1380 .) پاچ   ) يونیم یبتجم  داتسا  زا  ياهلاقم 

هیلاعتم تمکح 

یسراف همّدقم  اب  ضرع ، رهوج و  هّماع و  روما  شخب  يراوزبس ، يداه  اّلم  جاح  تمکح ، هموظنم  حرش  هب  فورعم  دئارفلا  ررغ  حرـش  . 13
مّود 1360، پاـچ  هدـش 1348 ، پاچ  . ) قّقحم يدـهم  رتکد  وستوزیا و  روسفورپ  مامتها  هب  یفـسلف ، تاحالطـصا  گنهرف  یـسیلگنا و  و 

1 نارهت 1369 .) هاگشناد  مّوس  پاچ 
رتکد مامتها  هب  يراوزبس ، تمکح  هموظنم  حرش  رب  ینایتشآ  سّردم  يدهم  ازریم  هقیلعت  . 14

7 ص : همدقم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
(. هدش 1352 پاچ   ) وستوزیا روسفورپ  یسیلگنا  همّدقم  اب  قّقحم  يدهم  رتکد  يروطالف و  داوجلا  دبع 

یلع دّیس  رتکد  قّقحم و  يدهم  رتکد  مامتها  هب  میکح ، نآ  راکفا  هصالخ  یلیصفت و  لاح  حرـش  مامـضناب  دامادریم ، تاسبقلا ، باتک  . 15

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
مالسا ناهج  رد  تسرهف 
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هاگشناد مّود  پاچ  هدش 1356 ، پاچ  نتم  لّوا ، دلج   ) یـسیلگنا همّدـقم  اب  وستوزیا  روسفورپ  یجابید و  میهاربا  رتکد  یناهبهب و  يوسوم 
7 نارهت 1367 .)

وستوزیا روسفورپ  هلیسوب  ضرع ، رهوج و  هّماع و  روما  تمسق  تمکح ، هموظنم  حرش  هب  فورعم  دئارفلا  ررغ  حرش  یـسیلگنا  همجرت  . 16
یهاگشناد رشن  زکرم  مّود  پاچ  كویروین 1356 ، رد  هدشپاچ   ) میکح نآ  راثآ  لاوحا و  حرـش  رد  ياهمّدـقم  اب  قّقحم  يدـهم  رتکد  و 

10 نارهت 1369 .) هاگشناد  مّوس  پاچ  نارهت 1362 ،
زا میکح  نآ  راثآ  لاوحا و  حرـش  رد  ياهمّدقم  اب  قّقحم  يدهم  رتکد  مامتها  هب  یقارن ، يدهم  اّلم  ءافّـشلا ، باتک  نم  تاّیهلالا  حرـش  . 17

34 هدش 1365 .) پاچ   ) یقارن نسح 
اب یناهفصا ، یجان  دماح  مامتها  هب  يولع ، دمحا  دّیس  ریم  هب  فورعم  يولعلا  نیدباعلا  نیز  نب  دمحا  دامادریم ، تاسبقلا  باتک  حرش  . 18

[11 (. ] هدش 1376 پاچ  ققحم ، يدهم  رتکد  زا  یسیلگنا  یسراف و  همّدقم 
و يولع ، دمحا  دّیـس  ریم  زا  قئاقحلا  فشک  هب  موسوم  نآ  حرـش  و  دامادریم ، هب  فورعم  ینیـسحلا  رقاب  دّـمحم  نامیالا ، میوقت  باتک  . 19

[12 (. ] هدش 1376 پاچ  ، ) یبجوا یلع  مامتها  هب  يرون ، یلع  اّلم  زا  نآ  تاقیلعت 
یـسراف و همّدقم  اب  ّصخألا ، ینعملاب  تاّیهلا  شخب  يراوزبس ، يداه  اّلم  جاح  تمکح ، هموظنم  حرـش  هب  فورعم  دئارفلا  ررغ  حرـش  . 20

46 هدش 1378 .) پاچ  ، ) ققحم يدهم  رتکد  مامتها  هب  یفسلف ، تاحالطصا  گنهرف  یسیلگنا و 

یمالسا نافرع  فّوصت و 

رتکد یـسیلگنا  همّدـقم  ینکدـک و  یعیفـش  اضر  دّـمحم  رتکد  ماـمتها  هب  يزار ، نیّدـلا  مجن  يدواد ، تارومزم  رد  يدـسا  تازومرم  . 21
6 هدش 1352 .) پاچ   ) تلدنل نامره 

8 ص : همدقم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
هدش پاچ   ) رـصن نیـسح  دّیـس  رتکد  زا  یـسیلگنا  همّدـقم  اب  ینایتشآ ، نیّدـلا  لالج  دّیـس  مامتها  هب  يزونز ، هّللا  دـبع  اّلم  هّیلج ، راونا  . 22

18 (. 1354
يراصنا نیرفآ  شون  زا  یـسیلگنا  همّدقم  اب  یناجنز  تارب  رتکد  مامتها  هب  زار ، نشلگ  حراش  یجیهال  يریـسا  لئاسر  راعـشا و  ناوید  . 23

20 هدش 1357 .) پاچ  (، ) قّقحم )
همّدقم همجرت و  اب  ینیشن ، تولخ  كولس و  شور  رد  هلاسر  شسرپ و  دنچ  هب  خساپ  مامضنا  هب  ینیارفسا  نیّدلا  رون  رارسالا ، فشاک  . 24

5 سیراپ 1364 .) مود  پاچ  هدش 1358 ، پاچ   ) تلدنل نامره  رتکد  مامتها  هب  هسنارف  نابز  هب 
رتکد ماـمتها  هب  يزاریـش ، نیّدـلا  نکر  یبرع ،) نبا  نیّدـلا  ییحم  مکحلا  صوصف  حرـش   ) صوصفلا ۀـمجرت  یف  صوصخلا  صوصن  . 25

25 هدش 1359 .) پاچ   ) یئامه نیّدلا  لالج  داتسا  زا  ياهلاقم  تسویپ  هب  یمولظم ، یلعبجر 
هدش پاچ   ) یسیلگنا همّدقم  اب  يزرمارف  درگ  یناطلـس  یلع  رتکد  مامتها  هب  یمور ، نیّدلا  لالج  انالوم  رـسپ  دلو  ناطلـس  همان ، بابر  . 26

23 مّود 1377 .) پاچ  ، 1359
دواد زا  نآ  یسراف  همجرت  لمیش و  يرام  نا  روسفورپ  همّدقم  نازیئول و  درانوئل  رتکد  مامتها  حیحصتب و  یبرغم ، نیریش  دمحم  ناوید  . 27

43 هدش 1372 .) پاچ   ) یمتاح

یناریا یمالسا - مولع  فلتخم  ياههنیمز  رد  تالاقم  ياههعومجم 

يدهم رتکد  مامتها  هب  یـسیلگنا ،) هسنارف و  یبرع و  یـسراف و  ياهنابزب   ) یمالـسا نافرع  هفـسلف و  رد  اههلاقم  اهینارنخـس و  هعومجم  . 28

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
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4 هدش 1350 .) پاچ   ) تلدنل نامره  رتکد  قّقحم و 
يرناه روسفورپ  راختفا  هب  یناملآ  هسنارف و  یـسیلگنا و  یبرع و  یـسراف و  ياهنابز  هب  تالاقم  لـئاسر و  هعومجم  نبرک ، هماـن  نشج  . 29

9 هدش 1356 .) پاچ   ) رصن نیسح  دّیس  رتکد  رظن  ریز  نبرک ،
فزوژ روسفورپ  زا  یـسیلگنا  همّدقم  اب  قّقحم ، يدـهم  رتکد  زا  یمالـسا ، قرف  یمالک و  یفـسلف و  یملع و  ثحابم  رد  راتفگ  تسیب  . 30

17 راشتنا 1363 .) تکرش  مّود  پاچ  هدش 1355 ، پاچ   ) مارآ دمحا  داتسا  زا  نآ  همجرت  سا و  ناف 
ثحابم رد  تالاقم  هعومجم  داتسا و  یناگدنز  رب  لمتشم  يروباشین ، بیدا  هماندای  . 31

9 ص : همدقم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
33 هدش 1356 .) پاچ  ، ) قّقحم يدهم  رتکد  مامتها  هب  یبدا ، یملع و 

لمتشم ادخ » تمعن  ثیدح   » مامضنا هب  یمالسا ، مولع  خیرات  یمالک و  یفـسلف و  یخیرات و  یبدا و  ثحابم  رد  راتفگ  تسیب  نیمّود  . 32
40 هدش 1369 .) پاچ   ) قّقحم يدهم  رتکد  زا  همانباتک ، همانیگدنز و  رب 

هدنـسیون یملع  همانراک  مامـضنا  هب  قّقحم ، يدهم  رتکد  مولع ، خیرات  یمالک و  یفـسلف و  یبدا و  ثحابم  رد  راتفگ  تسیب  نیمراهچ  . 33
[9 (. ] هدش 1376 پاچ  ، ) ینامز رادومن  رد 

49 هدش 1379 .) پاچ   ) قّقحم يدهم  رتکد  یناریا ، یمالسا - فراعم  مولع و  ثحابم  رد  راتفگ  تسیب  نیمجنپ  . 34

مالسا ناهج  رد  یکشزپ 

یناجنز و تارب  رتکد  مامتها  هب  یـسراف ،) رعـش  هب  یکـشزپ  ملع  رد  هعومجم  نیرتنهک   ) يرـسیم میکح  یکـشزپ ، ملع  رد  همانـشناد  . 35
(2 (. ) هدش 1366 پاچ   ) قّقحم يدهم  رتکد  همّدقم 

رتکد مامتها  هب  نآ ،) نایوجشناد  همانرب  یکشزپ و  شناد  دیلک   ) ودنه نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  جرفلا  وبا  بالّطلا ، جاهنم  ّبّطلا و  حاتفم  . 36
يدهم رتکد  زا  یکـشزپ  تاحالطـصا  تسرهف  یـسیلگنا و  یـسراف و  همجرت  صیخلت و  و  هوژپشناد ، یقت  دّمحم  داتـسا  قّقحم و  يدهم 

(1 (. ) هدش 1368 پاچ  نارهت   ) قّقحم
هدش پاچ  قّقحم ، يدهم  رتکد  مامتها  هب  یسیلگنا ، یبرع و  یسراف و  همّدقم  اب  يزار ، ياّیرکز  نب  دّمحم  سونیلاج  یلع  كوکّـشلا  . 37

[1 (. ] 1372
، فیلّأتلا نع  زجع  نمل  فیرصّتلا  باتک  مایـس  شخب  یـسراف  همجرت  يوارهز ، سابع  نب  فلخ  مساقلا  وبا  نآ ، ياهرازبا  یحاّرج و  . 38

[5 (. ] هدش 1374 پاچ  ، ) قّقحم يدهم  رتکد  مارآ و  دمحا  داتسا  مامتها  هب 
يدـهم رتکد  زا  یـسیلگنا  یـسراف و  همّدـقم  اب  همعط ، لآ  مظاک  ههیجو  رتکد  مامتها  هب  یناوریق ، راّزج  نبا  نیکاسملا ، ءارقفلا و  ّبط  . 39

[8 (. ] هدش 1375 پاچ  ، ) قّقحم
یبرع نتم  سونیلاج ، زا  هدش  همجرت  راثآ  هرابرد  ییحی  نب  ّیلع  هب  قحسا  نب  نینح  هلاسر  . 40

10 ص : همدقم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
48 هدش 1379 .) پاچ   ) ققحم يدهم  رتکد  مامتها  هب  یسیلگنا ، یسراف و  همّدقم  یسراف و  همجرت  اب 

( یماما یعیش   ) یمالسا دئاقع  مالک و 

ینارون هّللا  دبع  خیش  داتسا  مامتها  هب  میکح ، نآ  زا  یمالک  دئاوف  لئاسر و  مامضناب  یسوط ، نیّدلا  ریـصن  هجاوخ  لّصحملا ، صیخلت  . 41
24 هدش 1359 .) پاچ  )
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هدش 1363، پاچ   ) مارآ دمحا  داتـسا  هلیـسو  هب  یـسراف  هب  یـسیلگنا  زا  همجرت  تومردکم ، نیترام  دیفم ، خیـش  یمالک  ياههشیدنا  . 42
35 نارهت 1372 .) هاگشناد  مّود  پاچ 

حاتفم يرویّسلا . هّللا  دبع  نب  دادقم  رـشع ، يداحلا  باب  حرـش  یف  رـشحلا  موی  عفاّنلا  هیحرـش : عم  یّلحلا ، ۀماّلعلا  رـشع ، يداحلا  بابلا  . 43
سدـق ناتـسآ  موس  مود و  پاچ  هدـش 1365 ،) پاچ   ) قّقحم يدـهم  رتکد  مامتها  هب  یهاشبرعلا ، ینیـسحلا  مودـخم  نب  حـتفلا  وبا  بابلا ،

38 دهشم 1368 و 1370 .) يوضر 
خیش و راثآ  لاوحا و  حرش  مامـضنا  هب  دیفم ، خیـش  هب  بّقلم  نامعن  نب  دّمحم  نب  دّمحم  تاراتخملا ، بهاذملا و  یف  تالاقملا  لئاوا  . 44

41 هدش 1372 .) پاچ   ) قّقحم يدهم  رتکد  مامتها  هب  تومردکم ، نیترام  رتکد  یسیلگنا  همّدقم 

( تّنس لها   ) یمالسا دئاقع  مالک و 

نیّدلا لالج  دّیـس  رتکد  زا  نآ  همّدـقم  همجرت  کنارف و  دراچیر  روسفورپ  مامتها  هب  ینیوج ، نیمرحلا  ماما  نیّدـلا ، لوصا  یف  لماّشلا  . 45
27 هدش 1360 .) پاچ   ) يوبتجم

رتـکد ماـمتها  هب  هّیداـمع ، تمکح  يرـال و  روفغلا  دـبع  حرـش  ّفلؤم و  یـشاوح  تسوـیپ  هب  یماـج ، نمحّرلا  دـبع  ةرخاـفلا ، ةرّدـلا  . 46
19 هدش 1358 .) پاچ   ) مارآ دمحا  داتسا  زا  نآ  یسیلگنا  همّدقم  همجرت  یناهبهب و  يوسوم  یلع  دّیس  رتکد  ریهالوکین و 

11 ص : همدقم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

( یلیعامسا یعیش   ) یمالسا دئاقع  مالک و 

(، هدش 1357 پاچ  ، ) قّقحم يدهم  رتکد  يونیم و  یبتجم  داتسا  مامتها  هب  اهلدب ،) هخسن  مامضناب  نتم  لّوا ، دلج   ) ورسخ رصان  ناوید  . 47
21 1356 و 1368 و 1370 .) نارهت . هاگشناد  مجنپ  مراهچ و  مّوس و  ياهپاچ 

زا یـسیلگنا  همّدـقم  اب  قّقحم ، يدـهم  رتکد  رهچونیم و  نسح  رتکد  مامتها  هب  يزاّرلا ، نادـمح  نب  دـمحا  متاح  وبا  حالـصإلا ، باتک  . 48
42 هدش 1377 .) پاچ  ، ) يوبتجم نیّدلا  لالج  دّیس  رتکد  زا  نآ  یسراف  همجرت  وتومون و  نیش  رتکد 

یقیبطت هفسلف 

نیّدـلا لالج  دّیـس  رتکد  همجرت  يراوزبس ، يداه  اّلم  جاـح  هفـسلف  زا  ون  هزاـت و  یلیلحت  وستوزیا ، روسفورپ  يراوزبس ، تمکح  داـینب  . 49
29 نارهت 1368 .) هاگشناد  مّود  پاچ  هدش 1359 ، پاچ   ) قّقحم يدهم  رتکد  زا  ياهمّدقم  اب  يوبتجم ،

همجرت جنگ ، کیچآ  نالسرا  بلا  روسفورپ  رگدیاه ، نیترام  يزاریش و  نیّدلا  ردص  هاگدید  زا  یقیبطت ، یسانشیتسه  رد  ياهعلاطم  . 50
47 هدش 1378 .) پاچ   ) يزوج اضر  دّمحم 

یئارگون مالسا و 

يرادنایم و نسح  تکاس و  نیـسح  دّمحم  زا  یـسراف  همجرت  ساّطعلا ، بیقن  دّمحم  دّیـس  رتکد  یمالـسا ، یـسانشناهج  رب  يدمآرد  . 51
[4 (. ] هدش 1374 پاچ  ، ) هدنسیون لاح  حرش  رد  قّقحم  يدهم  رتکد  همّدقم  اب  يزوج ، اضر  دّمحم  و  اویش )  ) ینایواک هروصنم 

حرش رد  قّقحم  يدهم  همّدقم  اب  مارآ  دمحا  زا  یسراف  همجرت  ساّطعلا ، بیقن  دّمحم  دّیس  رتکد  مسیرالوکـس ،)  ) يرگیویند مالـسا و  . 52
[6 (. ] هدش 1375 پاچ  ، ) هدنسیون لاح 

12 ص : همدقم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
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یفسلف قالخا 

زا هسنارف  ناـبز  هب  همّدـقم  اـب  ناـیتورث  زورهب  رتـکد  ماـمتها  هب  يرتـشوش ، دّـمحم  نیّدـلا  یقت  همجرت  هیوکـسم ، نبا  درخ ، نادـیواج  . 53
16 هدش 1355 .) پاچ   ) یناکدرا يرواد  اضر  رتکد  زا  نآ  همجرت  نوکرا و  دّمحم  روسفورپ 

و یّطخ ، یپاچ و  نتم  اب  یـسیلگنا ، یـسراف و  یبرع و  نابز  هب  يزاّرلا ، اّیرکز  نب  دّـمحمل  یناحوّرلا  ّبّطلا  باتکل  ۀـّیلیلّحتلا  ۀـسارّدلا  . 54
44 هدش 1378 .) پاچ  ، ) قّقحم يدهم  رتکد  مامتها  هب  تاحالطصا  گنهرف 

قطنم

( یـسیلگنا هسنارف و  یبرع و  یـسراف و  ياهنابز  هب   ) ظافلا ثحابم  قطنم و  هرابرد  تالاقم  لئاسر و  هعومجم  ظافلا ، ثحاـبم  قطنم و  . 55
8 (. 1370 نارهت ، هاگشناد  مود  پاچ  هدش 1353 ، پاچ   ) قّقحم يدهم  رتکد  وستوزیا و  روسفورپ  مامتها  هب 

هدش پاچ  ، ) یجابید میهاربا  رتکد  مامتها  هب  یبرع ، یسراف و  همّدقم  اب  یناهفصا ، هکرت  نبا  نیّدلا  نئاص  قطنملا ، یف  جهانملا  باتک  . 56
[10 (. ] 1376

مالسا ناهج  رد  يزرواشک 

راشفا جریا  داتسا  هدوتس و  رهچونم  رتکد  مامتها  هب  يزرواشک ) نف  هرابرد  یسراف  نتم   ) ینادمه هّللا  لضف  نیّدلا  دیشر  ءایحا ، راثآ و  . 57
(4 (. ) هدش 1368 پاچ  نارهت   ) قّقحم يدهم  رتکد  همّدقم  و 

هقف لوصا 

همجرت یسراف و  همّدقم  اب  یناث ، دیهـش  نیّدلا  نیز  خیـش  نب  نسح  خیـش  لوصالا ، ملاعم  هب  فورعم  نیدهتجملا  ذالم  نیّدلا و  ملاعم  . 58
یملع و تاراـشتنا  زکرم  مّود  پاـچ  هدـش 1362 ، پاچ   ) قّقحم يدـهم  رتکد  مامتها  هب  اـملع ، میرکت  ملع و  تلیـضف  رد  ثیدـح  لـهچ 

30 هدش 1364 .) پاچ   ) یگنهرف
13 ص : همدقم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

مالسا ناهج  رد  یکشزپماد 

مامتها هب  بسا ،) نامرد  شور  اهیرامیب و  شرورپ و  داژن و  عاونا  تخانـش  رب  لمتـشم  یـسراف  نتم  ود  ، ) موظنم روثنم و  همان  سرف  ود  . 59
(3 (. ) هدش 1366 پاچ  نارهت   ) قّقحم يدهم  رتکد  همّدقم  يزرمارف و  درگ  یناطلس  یلع 

هقرفتم

، قّقحم يدـهم  رتکد  هدـنروآدرگ  مولع ، خـیرات  یمالک و  یفـسلف و  یخیرات و  یبدا و  يوغل و  ثحابم  رد  تشاددای  دـصناپ  رازه و  . 60
45 هدش 1378 .) پاچ  )

14 ص : همدقم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

راتفگشیپ
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مالسا رد  همجرت  تضهن 

ةراشا

: ناـمجّرتلا وـه  درک و  هـمجرت  ار ، يو  نخـس  درک  ریــسفت  همـالک : مـجرت  تـسا . دّرجم  یعاـبر  ردـصم  یبرع  ناـبز  رد  هـمجرت »  » هـملک
: تسا هتفر  راکب  رایسب  یبرع  یسراف و  بدا  رد  نامجرت »  » هملک [. 2] هدننکریسفت

[ 4] نامجرتب راسل  نامیلساهیف  راسول  ۀّنج  بعالم  [ 3] منیساوط نامجرت  هک  اریزمنانوی  تمکح  شیب  تسیزاب 

حیـضوت ینعم  هب  يربع  موجرت »  » هملک اب  هملک  نیا  هکیلاحرد  هتـسناد  ناـبزرت  ینعی  ناـفزرت »  » بّرعم ار  نآ  یناـجرج  فیرـش  دّیـس  ریم 
[5 .] تسا هشیر  مه  ندرکریسفت  نداد ،

نیا زکرم  دیـسر و  دوخ  لامک  تیاهن  هب  نومأم  دهع  ات  روصنم  نامز  زا  ینعی  ساّبع  ینب  هرود  رد  دـش و  زاغآ  نایوما  هرود  زا  همجرت  رما 
. تسا هدوب  دادغب  ینعی  مالّسلا  ۀنیدم  رهش  یملع  نایرج 

زاغآ وطسرا  نوطالفا و  طارقس و  زا  هّیندم  هفسلف  هک  دناهدرک  دای  وحن  نیدب  ار  نتآ  زا  نآ  لاقتنا  هفسلف و  مولع و  ریس  یمالـسا  ناخّروم 
رد تشگ و  لقتنم  رصم  هّیردنکسا  هب  نتآ  زا  میلعت  سلجم  نآ  زا  سپ  دیسر و  نانآ  ناگدنیآ  سمیذوا و  سطسرفواث و  هب  سپـس  دش و 

ناّرح و هب  سپس  هّیکاطنا و  هب  هّیردنکسا  زا  زیزعلا  دبع  نب  رمع  نامز 
______________________________

. هملک نیمه  لیذ  يرشخمز ، بدالا ، ۀمّدقم  (. 1)
.38 / 60 ورسخ ، رصان  ناوید  (. 2)

ص 290. ج 2 ، یبنتم ، ناوید  حرش  (. 3)
ص 69. يدوعسم ، فارشالا ، هیبنتلا و  (. 4)

15 ص : همدقم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
[. 6] تفای لاقتنا  دادغب  هب  دعب 

راـید نآ  ناـنکاس  همه  هک  دـش  بجوم  مور  دـالب  رد  حیـسم  توعد  روهظ  هک  دوـب  نیا  هّیردنکـسا  هب  نتآ  زا  میلعت  سلجم  لاـقتنا  ّتلع 
همه نانآ  دنتشامگ . امدق  بتک  هب  رظن  رب  تّمه  دنتـشگ و  راکـشآ  هّیردنکـسا  رد  گرزب  هفـسالف  زا  یهورگ  هجیتنرد  دنوشب و  یحیـسم 

[7 .] ددرگ ناسآ  اهنآ  يریگدای  ظفح و  ات  دندروآ  دوجو  هب  عماوج  لمج و  اهنآ  زا  دنتخاس و  رصتخم  ار  سونیلاج  ياهباتک 
هب یناوارف  هقالع  هک  دوب  هیواعم  نب  دیزی  نب  دلاخ  دینادرگرب  یبرع  نابز  هب  ار  ینانوی  ياهباتک  هک  یسک  نیتسخن  هک  تسا  نانچ  روهـشم 

نوچ دـیزرویم و  ّتبحم  تّمه و  تیانع و  مولع  هب  دوب و  لضاف  ملاع و  يدرم  تشاد  ترهـش  ناورم  لآ  میکح  هب  هک  وا  تشاد . اـیمیک 
ات دـنوش  راضحا  دـندوب  نکاس  رـصم  رد  هک  ینانوی  نافوسلیف  زا  یهورگ  ات  داد  نامرف  تشاد  ایمیک  ینعی  تعنـص  ملع  هب  صاـخ  یهّجوت 

رگید ناـبز  هب  یناـبز  زا  همجرت  مالـسا  رد  هک  دوب  راـب  نیتسخن  نیا  دـننک و  همجرت  یبرع  هب  یطبق  یناـنوی و  زا  ار  اـیمیک  ياـهباتک  ناـنآ 
[8 .] تفرگیم تروص 

وا درک ، همجرت  یبرع  هب  ینایرـس  زا  ار  ( Heron) نرها باتک  وا  هک  دیوگیم  هرصب  ّببطتم  هیوجرـسام  لاح  حرـش  رد  هعبیـصا  یبا  نبا 
دراد و رظن  دروم  ار  وا  يدوهیلا » لاـق  : » دـیوگیم هک  اـجره  دوخ  يواـح  باـتک  رد  يزار  ياـّیرکز  نب  دّـمحم  تشاد و  يدوهی  بهذـم 

شرازگ یبرع  هب  ار  نرها  باتک  وا  تفای  تافو  ناورم  نامز  رد  دوب و  هیما  ینب  مایا  رد  هیوجرـسام  هک  دـنکیم  لقن  لـجلج  نبا  زا  سپس 
دوب و هداهن  دوخ  زامناج  ریز  رد  هدروآ و  دوخ  دزن  هتفای و  اـههناخباتک  رد  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هک  تسا  یباـتک  ناـمه  نیا  تسا و  هدرک 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
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ار باتک  نآ  هک  دش  مّمصم  زور  لهچ  زا  سپ  ات  هن ؟ ای  دهدب  رارق  نانآ  رایتخا  رد  ناناملـسم  عافتنا  يارب  ار  نآ  ایآ  هک  درکیم  هراختـسا 
[9 .] دراذگب ناناملسم  سرتسد  رد 

قحـسا و نب  نینح  هک  دنامّجنم  رکاش  نادنزرف  نسح  دمحا و  دّـمحم و  دـناهدیزرو  تیانع  مور  زا  بتک  ندروآ  هب  اهدـعب  هک  یناسک  زا 
یقیسوم و هسدنه و  هفسلف و  رد  بیرغ  تافّنصم  فیرط و  ياهباتک  دوخ  اب  نانآ  دنتشاد و  مازعا  مور  هب  ار  نارگید 

______________________________

ص 105. يدوعسم ، فارشالا ، هیبنتلا و  (. 1)
ص 51. لجلج ، نبا  ءامکحلا ، ءابطالا و  تاقبط  (. 2)

ص 304. میدّنلا ، نبا  تسرهفلا ، (. 3)
ص 232. هعبیصا ، یبا  نبا  ءاّبطالا ، تاقبط  یف  ءابنالا  نویع  (. 4)

16 ص : همدقم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
[10 .] دندروآ ار  بط  و   ( arithmetic باسح یقیطامثرا -( 

[11 .] تسا هدرک  رکذ  ار  یبرع  هب  یطبن  يدنه و  ینایرس و  ینانوی و  نابز  زا  نامجرتم  یماسا  دوخ  تسرهف  رد  میدن  نبا 
: دناهدرک میسقت  هرود  هس  هب  ار  همجرت  خیرات  لّوحت و  ریس  نادنمشناد 

هرود نـیا  رد  ناــمجرتم  زا  لّوا  هـقبط  يرجه و  ات 193  زا 136  ینعی  دیـشّرلا  نوراـه  تاـفو  اـت  روصنم  رفعج  وـبا  تفـالخ  زا  لّوا  هرود 
لاس 148 رد  هک  بیبط  لیئاربج  نب  سیجرج  هتسیزیم و  روصنم  راگزور  رد  هک  یطسجم  مجرتم  قیرطب  نب  ییحی  هلمج  زا  دناهتسیزیم 

اّنحوی تسا و  هدرک  همجرت  ار  وطـسرا  یقطنم  ياهباتک  زا  یخرب  هتـشذگ و  رد  لاس 143  رد  هک  عّفقم  نب  هّللا  دـبع  هدوب و  تایح  دـیق  رد 
رد هک  شربا  ماّلـس  تسا و  هدوب  یکـشزپ  ياهباتک  هب  رتشیب  وا  تیانع  هدرک و  كرد  زین  ار  لّکوتم  هدوب و  دیـشر  ماـّیا  رد  هک  هیوساـم  نب 

. نارطم لیساب  نینچمه  هدوب و  هکمارب  ماّیا 
نب جاّـجح  قیرطب و  نب  اـّنحوی  هلمج  زا  تسا  ناـمجرتم  زا  مّود  هقبط  هرود  نیا  تسا و  ات 300  ینعی 198  نومأـم  تموکح  زا  مّود  هرود 

لاس 220 رد  هک  یصمح  همعان  نب  حیسملا  دبع  هدرکیم و  یگدنز  لاس 220  رد  هک  یکبلعب  اقول  نب  اطسق  هتسیزیم و  رد 214  هک  رطم 
هتفای و تافو  لاس 298  رد  هک  نینح  نب  قحسا  شرـسپ  هتـشذگ و  رد  ای 262  لاس 260 و  رد  هک  قحـسا  نب  نینح  هدوب و  تایح  دـیق  رد 

تافو لاس 300  رد  هک  نینح  هدازرهاوخ  مسعا  شیبح  هب  فورعم  نسحلا  نب  شیبح  هتفر و  ایند  زا  لاس 288  رد  هک  یناّرح  هّرق  نب  تباث 
. تسا هدش  همجرت  بتک  نیا  ریسافت  نوطالفا و  ياهباتک  زا  یتمسق  وطسرا و  سونیلاج و  طارقب و  ياهباتک  هرود  نیا  رد  تسا . هدرک 

: درب مان  ریز  دارفا  زا  ناوتیم  هرود  نیا  نامجرتم  زا  مراهچ و  نرق  همین  اـت  تسا  شیبح  تاـفو  خـیرات  هک  يرجه  لاس 300  زا  مّوس  هرود 
نانس تسا و  هدرکیم  یگدنز  دادغب  رد  تاونس 320 و 330  نایم  وا  هک  تسنآ  مّلـسم  تسا و  لوهجم  شتافو  خیرات  هک  سنوی  نب  یتم 
لاله نب  لاله  هتـسیزیم و  ات 389  لاـس 331  زا  هک  هعرز  نبا  یلع  وـبا  یّفوتم 364 و  يدـع  نب  ییحی  یّفوتم 360 و  هّرق  نب  تباـث  نب 

یصمح و
______________________________

ص 304. تسرهفلا ، (. 1)
.304 ص 305 - تسرهفلا ، (. 2)

17 ص : همدقم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
ییحی یسیدورفا و  ردنکسا  نوچمه  وطسرا  نارّسفم  راثآ  وطسرا و  یعیبط  یقطنم و  بتک  همجرت  هب  رتشیب  نانیا  تخب و  راهچ  نب  یـسیع 

[12 .] دنتشاد لاغتشا  ود  نیا  دننام  يوحن و 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
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فعض تّوق و  زا  هجرد  کی  رد  اهنآ  همه  هک  دز  سدح  ناوتیم  هدیدرگ  همجرت  هدش  دای  نادنمشناد  هلیـسو  هب  هک  ییاهباتک  هب  هّجوت  اب 
. دناهدش نآ  هّجوتم  یمالسا  نادنمشناد  هک  تسا  هدوب  ياهتکن  نیا  تسا و  هدوب  زیامتم  مه  زا  زین  نانآ  شور  هدوبن و 

: دیوگیم هرابنیا  رد  هک  تسا  يدفص  نیّدلا  حالص  دناهدرک  مالسا  رد  همجرت  نوگانوگ  ياهشور  هب  هراشا  هک  ینادنمشناد  زا 
نیا نآ  نارگید و  یـصمح و  همعان  نبا  قیرطب و  نب  اّنحوی  شور  یکی  تسا : هدوب  شور  ود  یبرع  نابز  هب  اـهباتک  لـقن  رد  ار  ناـمجرتم 

نآ رب  تلـالد  رد  نآ  فدارم  هک  یبرع  ناـبز  زا  درفم  ياهملک  دـندنکفایم و  رظن  نآ  لولدـم  ینعم  یناـنوی و  هدرفم  تاـملک  هب  هک  دوب 
ياهلمج تاملک  نتـسویپ  اب  دـشیم و  نییبت  نآ  اب  دـیدرگیم و  لیدـبت  یبرع  هملک  هب  یناـنوی  هملک  هک  دـندرکیم  باـختنا  دـشاب  ینعم 

. دمآیم دیدپ  یبرع 
تهج نیا  زا  دشاب  ینانوی  تاملک  همه  ربارب  هک  دـشیمن  تفای  یتاملک  یبرع  نابز  رد  هکنآ  یکی  تسا  تسردان  تهج  ود  زا  شور  نیا 

يدانـسا طباور  بیکرت و  صاوخ  هکنآ  رگید  تسا و  هدـنام  یقاب  دوخ  تروص  هب  یناـنوی  ظاـفلا  زا  يرایـسب  همجرت  لـالخ  رد  هک  تسا 
. دیآیم دراو  للخ  تسا  دوجوم  ینابز  ره  رد  هک  تازاجم  لامعتسا  رد  زین  دنکیمن و  قیبطت  رگید  نابز  اب  هشیمه  نابز  کی 

انعم لوصحم  نآ  دـندروآیم و  نهذ  رد  ار  ياهلمج  يانعم  لوصحم  هک  تسا  نارگید  يرهوج و  قحـسا و  نب  نینح  شور  رگید ، شور 
هب يزاـین  قحـسا  نب  نینح  ياـهباتک  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا  رتتسرد  شور  نیا  دـندرکیم و  ناـیب  رگید  ناـبز  رد  ياهلمج  یط  ار 

نیزا وا  ياههمجرت  هک  یهلا  یقطنم و  یکشزپ و  ياهباتک  فالخرب  تشادن  اهنآ  رد  یتراهم  وا  هک  یـضایر  مولع  رد  رگم  درادن  بیذهت 
[13 .] درادن حالصا  هب  يزاین  بتک 

______________________________

.379 ص 380 - یعافر ، دیرف  دمحا  نومأملا ، رصع  (. 1)
ص 79. ج 1 ، يدفص ، مجعلا ، ۀیمال  حرش  یف  مجسملا  ثیغلا  (. 2)

18 ص : همدقم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
ار صوصخم  ياهناخباتک  وا  هکنآ  هچ  دیـسر  دوخ  یقرت  یلاعت و  جوا  هب  ناگناگیب  ياهباتک  زا  همجرت  نومأـم  هرود  رد  دـش  داـی  هکناـنچ 

هتشگ فورعم  نومأم » هناخ  جنگ   » هب یمعلب  لوق  هب  ای  ۀمکحلا » ۀنازخ   » ای ۀمکحلا » تیب   » هب هک  تسا  نیمه  دوب و  هداد  رارق  رما  نیا  زکرم 
رد دصر  بحاص  مّجنم  یلصوم  روصنم  یبا  نبا  ییحی  دندوب . همجرت  قیقحت و  لوغشم  اجنآ  رد  نامجرتم  نادنمشناد و  زا  يرایسب  تسا .

يربونـص هب  فورعم  یبّیط  دمحا  نینچمه  دندوب و  همکحلا  تیب  نیا  نانزاخ  زا  جیز  بحاص  یمزراوخ  یـسوم  نب  دّمحم  نومأم و  نامز 
[14 .] دنتشاد لاغتشا  فیلأت  همجرت و  خاسنتسا و  هعلاطم و  هب  اجنآ  رد  هک  دندوب  یناسک  زا  تخبون  نب  لضف  و 

قحسا نب  نینح 

هراشا

دندوب هدمآ  درگ  ّتینارصن  رب  هریح  رد  یحیسم  لّوا  نورق  رد  هک  یبرع  هلیبق  دنچ  هب  هک  دابع  هب  بوسنم  [، 15] يدابعلا قحسا  نب  دیز  وبا 
: تسا هدرک  نانآ  هب  هراشا  رعش  نیا  رد  برع  رعاش  تسا و  هدش  قالطا 

[ 16] دحألا یلإ  هدیع  بستنماشر  دابعلا  ینب  نم  اهکیقسی 

رهـش نیا  تسا و  رید  هاگرکـشل و  رهـش و  يوراـب  ینعم  هب  هدـمآ  اـتریح »  » ینایرـس رد  هک  هریح  دـمآ . اـیند  هب  هریح  رد  لاـس 194  رد  وا 
 )- ینالدیص نینح  ردپ  قحسا  [ 17 .] دناهدوب نایمور  ياههلمح  ّدض  رب  نایناساس  تیامح  دروم  هک  هدوب  قارع  بونج  ياهیمخل  تختیاپ 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
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رد وا  راکمه  درگاش و  وا  هداوناـخ  زا  [ 18 .] تشاد راکورـس  یئوراد  ناهایگ  تاتابن و  باشعا و  ریقاقع و  شئاشح و  اـب  دوب و  زاـسوراد )
نابز راهچ  رد  تخادرپ و  بط  مّلعت  هب  شردـپ  دزن  تسخن  نینح  تسا . هدـش  هتخانـش  شاهدازرهاوخ  مسعـالا  نسحلا  نب  شیبح  همجرت 
نابز وا  تخاس . راوتسا  روپاشیدنج  ناتسرامیب  هسردم و  رد  ار  یکشزپ  ینابم  سپس  تفای و  تراهم  یـسراف  ینانوی و  ینایرـس و  یبرع و 
سرد هقلح  هب  دادغب  رد  دروآ و  دادغب  هب  ار  باتک  نآ  تفرگ و  ارف  يدیهارف  دمحا  نب  لیلخ  نیعلا  باتک  رب  دامتعا  اب  هرـصب  رد  ار  یبرع 

هیوسام نب  اّنحوی  روهشم  کشزپ 
______________________________

ص 375. ج 1 ، نومأملا ، رصع  (. 1)
. اب فیفخت  نیع و  حتف  هب  (. 2)

ص 139. ج 2 ، ءابنالا ، نویع  (. 3)
ص 13. ۀیولعلا ، راثآلا  یف  قحسا  نب  نینح  عماوج  همّدقم  (. 4)

ص 174. ءامکحلا ، خیرات  (. 5)
19 ص : همدقم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

ۀمکحلا تیب  ای  ۀمکحلا  ۀـنازخ  هلمج  زا  یملع  زکارم  اب  لاح  نیع  رد  وا  [ 19 .] درک تئارق  وا  رب  ار  یبط  نوتم  تفای و  روضح  یّفوتم 243 
نوراـه ناـمز  رد  دوب  هتفرگ  لکـش  روصنم  رفعج  وبا  ناـمز  رد  هناـخباتک  تروص  هب  تسخن  هک  ۀـمکحلا  تیب  درک . ادـیپ  طاـبترا  دادـغب 

نآ زا  نایئاپورا  هک  یملع  گرزب  زکرم  کی  ناونعهب  دوخ  هبترم  نیرتالاب  هب  لّکوتم  سپـس  نومأم و  دـهع  رد  تفاـی و  شرتسگ  دیـشّرلا 
. دیسر دننکیم  یمداکآ »  » هب ریبعت 

هضرع ار  ییاهشسرپ  هیوسام  نب  اّنحوی  دوخ  داتسا  رب  هراومه  دوب  یکـشزپ  ملع  هژیوهب  تفرعم  ملع و  نتخومآ  هنـشت  هک  قحـسا  نب  نینح 
هچ یکشزپ  ملع  هب  ار  هریح  لها  : » تفگ دوخ  ناوج  درگاش  هب  شاخرپ  رس  زا  يزور  داتسا  دوب و  راوشد  داتسا  رب  نآ  خساپ  هک  تشادیم 

[. 20 «] یشورفب سولف  هار  رس  رب  يو و  رب  دیاب  وت  راک ؟
دنراد و ار  ندش  کشزپ  تقایل  نایروپاشیدـنج  طقف  هک  هدوب  نیا  داتـسا  دوصقم  هک  تسناد  تفگ و  كرت  ار  داتـسا  سرد  سلجم  نینح 
قافآ و ریـس  هب  هیوسام  نب  اّنحوی  سرد  كرت  زا  سپ  وا  دنبای . تسد  نادب  دیابن  ناگدازرجات  دورب و  نوریب  دـیابن  نانآ  نایم  زا  هفرح  نیا 

گنهرف ملع و  دیلک  هک  ینانوی  نابز  تیوقت  هب  دیسر و  هّیردنکـسا  هب  هکنآ  ات  درک  رفـس  ریغـص  يایـسآ  مور و  دالب  هب  تخادرپ و  سفنا 
[21 .] دش نامجّرتلا » نینح   » هب ریبعت  وا  زا  هک  دیسر  ياهیاپ  هب  همجرت  ّنف  رد  تخادرپ و  دوب 

للع هک  تفای  تسد  یتغالب  هب  دیدرگ و  نابز  ود  ره  رد  عراب  ینانوی و  نابز  هب  حیـصف  برع و  نابز  هب  ملاع  وا  هک  دـیوگیم  لجلج  نبا 
هب درک و  فیلأـت  ار  [ 22] نیّینانویلا بهذـم  یلع  بارعالا  ماـکحا  ناونع  تحت  یباـتک  هک  اجنادـب  اـت  تفرگ  ارف  یبوخ  هب  ار  ناـبز  ود  ره 

دادغب هب  رپ  تسد  اب  لاس 211  رد  وا  [ 23 .] دوبن ینانوی  یبرع و  نابز  رد  وا  ییاناد  هب  یسک  یسیدورفا  ردنکـسا  زا  سپ  هک  دیـسر  ياهیاپ 
. دومنیم تسفانم  تباقر و  راید  نآ  نامّلعتم  مظاعا  اب  یناوج  دوجواب  تشگزاب و 

: دنکیم نایب  نینچ  دوب  هدنار  دوخ  زا  هدرک و  ریقحت  ار  وا  نیا  زا  شیپ  هک  ار  هیوسام  نب  اّنحوی  اب  وا  ندرک  یتشآ  ناتساد  یطفق 
هک مدید  ار  يدرم  مدوب . نیسحلا  نب  قاحسا  دزن  يزور  هک  درک  رکذ  بیبط  فسوی  »

______________________________

ص 250. لودلا ، رصتخم  خیرات  (. 1)
ص 174. ءامکحلا ، خیرات  یقهیب ، (. 2)

ص 8. ۀمکحلا ، سودرف  (. 3)
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ص 424. میدنلا ، نبا  تسرهفلا  (. 4)
ص 3. مالسالا ، ءامکح  خیرات  یقهیب ، (. 5)

20 ص : همدقم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
فـسوی دـناوخیم . رعاـش ، رموه ) سریموا -(  زا  یمور ، تغل  هب  يرعـش  و  تشذـگیم . هدیـشوپ ، ورف  ار  وا  يور  يزارد  زا  شرـس  يوم 

! دوب رسپ  نامه  و  داد . باوج  مدز . يو  رب  یگناب  ار . وا  متخانـشیم  هک  دمآ  يرـسپ  زاوآ  هب  هیبش  نم  شوگ  هب  وا  زاوآ  دیوگیم  روکذم 
نید زا  نم  و  تخومآ ! دناوت  ملع  يدابع  هک  تسا  لاحم  هکنآ  نامگ  ار  هدازهبحق  ءاّنحوی  تفگ : ردق  نیمه  مدرک . راسفتـسا  يو  لاح  زا 
! يراد هدیشوپ  نم  ربخ  هک  منکیم  سامتلا  وت  زا  و  ار . ینانوی  ناسل  مزاس  مکحم  ات  ّبط ، مّلعت  هب  موش  یضار  رگا  مشاب  يرب  ّتینارصن 

هک مدید  ار  نینح  مدش . لخاد  عوشیتخب  نب  لیئربج  لزنم  هب  يزور  ات  مدروخنرب . وا  هب  الـصا  هک  تشذـگب  نیا  رب  لاس  هس  تّدـم  يراب ،
رد ینعم  نیا  دـنکیم ! باطخ  يو  اب  لیجبت  میظعت و  يور  زا  لیئربج  و  سونیلاـج . حیرـشت  بتک  زا  ار  یباـتک  هدرک  همجرت  تساـجنآ و 

يادخ هب  رمشم . رایـسب  ناوج  نیا  هرابرد  نم  زا  میرکت  نیا  تفگ : تفایرد و  نم  زا  ار  نآ  لیئربج  هکنانچ  دومن ، میظع  تیاغ  هب  نم  رظن 
لقن رد  يداتـسا  هب  روهـشم  نیعلا ، سأر  لها  زا  دوب  یملاع  روکذم ، سیجرـس  و  دنادرگ ! تحیـضف  ار  سیجرـس  دـبای  رمع  رگا  هک  مسق 

، مدیـسرب نوچ  دربیم . نم  راظتنا  هار  رـس  رب  مدید  مدمآ . نوریب  نم  وا  بقع  رب  تفر و  نوریب  نینح  سپ  ینایرـس . تغل  هب  نیّینانوی  مولع 
نم هراـبرد  لـیئربج  یـسیع ، یبا  زا  هچنآ  هک  مراد  ساـمتلا  نونکا  يزاـسن . راکـشآ  نم  ربخ  هک  مدوب  هدرک  ساـمتلا  نیا  زا  شیپ  تفگ :

زا دروآ  نوریب  متفگب ، نیا  نوچ  مدینـش .» لـیئربج  زا  وت  حدـم  رد  هچنآ  اـّنحوی  اـب  میوـگب  دـشاب . نینچ  : » متفگ نادرگ »! رهاـظ  يدـینش ،
«. تسا نینح  لمع  هک  يوگب  دنک ، باجعا  نآ  زا  هک  ینیبب  نوچ  و  هدب . اّنحوی  هب  ار  نیا  : » تفگ ياهخسن و  دوخ  نیتسآ 

رد يرادنپ  : » تفگ و  دومن . رایـسب  یّبجعت  درک ، هعلاطم  عماوج  هب  دوب  موسوم  هک  هخـسن  نآ  زا  دنچ  یلـصف  نوچ  مدش و  اّنحوی  دزن  سپ 
هک یسک  لمع  رگم  تسین  همجرت  نیا  : » تفگ نیا »؟ تسا  هنوگچ  : » متفگ دسریم »! یحو  یسک  هب  یلاعت ، هناحبس و  يادخ  زا  ام  رـصع 

و يدرک ! شنوریب  دوـخ  سلجم  زا  هک  سک  ناـمه  تسا ، قاحـسا  نب  نینح  لـمع  نیا  : » متفگ تقو  نیا  سدـقلا »! حور  هـب  دـشاب  دـّیؤم 
!« دنیشن یشورف  سولف  هب  هک  يدوب  هدومرف 

. لیئربج زا  وا  هرابرد  مدوب  هدینش  هچنآ  مدرک  لقن  و 
21 ص : همدقم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

. منک حالصا  ناشیا  نایم  هک  دومن  تساوخرد  نم  زا  و  دنامب . ّریحتم  اّنحوی  سپ 
رد و  تفرگیم . تّوق  يو  راک  زور ، هب  زور  و  یتشاد . لوذـبم  هراومه  لاضفا  ناـسحا و  يو  هراـبرد  اـّنحوی  نیا ، زا  دـعب  و  مدرک . ناـنچ 

[. 24] لیاضف ندعم  مولع و  عبنم  دیدرگ  ات  دشیم ، رهاظ  يو  زا  هبیجع ، روما  ریسافت ، لوقن و 
يور نیا  زا  دـیدرگ . لئان  اـههیاپ  ناـمه  هب  مه  نینح  تشاد  یـساّبع  هفیلخ  نومأـم  دزن  یتلزنم  ردـق و  عوشیتخب  نب  لـیئربج  هک  اـجنآ  زا 

هتشذگ ددرگ  بّرقم  وا  دزن  شیپ  زا  شیب  تسناوت  تشاد  هک  يراشرس  ملع  اب  هکلب  درکن  نینح  ماقم  رد  يرثا  اهنت  هن  لیئربج  تشذگرد 
اب درک . همجرت  وا  يارب  نارگید  سونیلاج و  زا  ار  يدّدـعتم  ياهباتک  تفرگ و  دوخ  تیامح  فنک  رد  ار  وا  مه  هیوسام  نب  اّنحوی  هکنیا  زا 

هعبیـصا یبا  نبا  هکناـنچ  درک و  بوصنم  همکحلا  تیب  رد  همجرت  ناوـید  سیئر  ار  نینح  نومأـم  دـنمدوس  ياـههمجرت  ناوارف و  ملع  نیا 
رادروخرب هّللاب  قثاولا  نامز  رد  ماقم  نیمه  زا  وا  دیشخبیم و  خرس  رز  وا  هب  درکیم  همجرت  نینح  هک  ییاهباتک  نزو  مه  نومأم  دیوگیم 

دیسر یملع  ترهش  يالعا  جوا  هب  وا  لّکوتم  نامز  رد  تسشنیم و  هرواشم  يارب  وا  رـضحم  رد  ناکـشزپ  نافوسلیف و  ریاس  اب  هکنانچ  دوب 
یطفق هک  دروآ  لـمع  هب  وا  تقادـص  صولخ و  هراـبرد  یناـحتما  وا  زا  دـنادرگ  بوصنم  ناکـشزپ  سیئر  ناوـنعهب  ار  وا  هکنآ  زا  شیپ  و 

: دنکیم نایب  نینچ  ار  ناحتما  نآ  ناتساد 
اعد و رکـش و  مسارم  نینح  و  دومرف . اطع  مهرد  رازه  هاجنپ  رب  لمتـشم  یعاطقا  عیقوت  اهبنارگ و  تعلخ  الوا  دیبلط و  ار  وا  يزور  دـنیوگ  »
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. میامن لتاق ، یئاود  هب  وا ، عفد  مهاوخیم  و  تسا . ینمـشد  ارم  هک  دومرف  راهظا  هفیلخ  نانخـس ، هنوگره  نایرج  زا  دـعب  و  دروآ . اـجب  اـنث 
! دومن دیاب  تغلابم  لامک  نآ  رارسا  ءافخا و  رد  هکلب  دشاب ! اراکشآ  شاف و  رما  نیا  دیابن  و  ینک ! یئاود  نینچ  ریبدت  هک  دیاب 

مریمـض رد  زگره  و  ار ، هعفان  هیودا  نیا  رگم  مسانـشیمن  ماهتخوماین و  ماهدرکن و  یئاود  نینچ  مّلعت  زگره  نینمؤملا ! ریما  ای  تفگ : نینح 
دورب و ات  ار ، هدنب  دیامرف  تصخر  دهاوخیم ، نینمؤملا  ریما  هک  نونکا  دومرف ! دهاوخ  یتمدخ  نینچ  نینمؤملا  ریما  هک  دوب  هدرکن  روطخ 

! دیامرفیم نینمؤملا  ریما  هک  ار  نآ  دیامن  مّلعت 
______________________________

ص 241. یطفق ، يامکحلا  خیرات  همجرت  (. 1)
22 ص : همدقم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

. دشیمن رهاظ  لّوا ، باوج  لثم  ریغب  نینح  زا  و  تخیمآرب . نآ  اب  تابیهرت  دوزفا و  تابیغرت  رد  راب  رگید  هفیلخ 
وا ربـخ  تقواـتقو ، اـت ، دــینادرگ ، لّـکوم  يو  رب  ناـسک  و  دــندینادرگ . سوـبحم  عـالق  زا  یــضعب  رد  ار  يو  اـت  داد ، ناـمرف  هـفیلخ  سپ 

تّقشم سبح و  نآ  ياورپ  و  يدرک . فینصت  ریسفت و  لقن و  فرـص  تاقوا  همه  و  دنامب . سبحم  نآ  رد  لاس  کی  تّدم  و  يدندیناسر .
تابیذـعت هجنکـش و  تالآ  یفرط و  یمارگ  لاوما  و  داد . نامرف  وا  راضحا  هب  هراب  رگید  هفیلخ  دـمآرب ، لاس  نوچ  و  یتشگن . رهاظ  يو  زا 

درک دـیاب  ماهتـساوخ  هچنآ  تباجا  ّدـب  و ال  دیـشک . رید  هب  دوصقم  تفگ : و  دومرف . هداعا  قباس  فیلکت  نامه  و  داهنب . وا ، رظن  رد  یفرط ،
وت لتق  هب  تبقاع  و  دیـشک . یهاوخ  تاـبوقع  نیا  درک ، یهاوخ  رارـصا  عاـنتما  رب  رگا  دوب و  دـهاوخ  ار  وت  نآ ، فاعـضا  و  لاوما ، نیا  هک 

دوصقم هچنآ  هب  تفرعم  ارم  و  ماهدرک . ضرع  هک  تسا  نامه  نخـس  نینمؤملا  ریما  ای  هک  درک  ضرع  نینح  هراـب  رگید  دـیماجنا ! دـهاوخ 
یعس دوخ  لتق  رد  تفگ : هفیلخ  زاب  ماهدومنن ! ششوک  هعفان  ءایشا  مّلعت  رد  زج  و  ماهدرکن . نآ  مّلعت  تسین و  لصاح  تسا ، نینمؤملا  ریما 

دهاوخ نم  ّقح  تساوخزاب  مظعا  فقوم  رد  هک  تسیراگدرورپ  ارم  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : منکیم .! وت  لـتق  هب  رما  هلاـحمال  و  ینکیم !
دومن و مّسبت  هفیلخ  تقو ، نیا  تسار ! وا  رایتخا  دیامرف ، ملظ  نتشیوخ  سفن  رب  هک  دومرف  دهاوخ  نآ  رایتخا  نینمؤملا  ریما  رگا  سپ  درک .

سارتحا رذح و  ار  ام  هک  اریز  دوب ، وت  ناحتما  میدرک ، هچنآ  زا  ام  دوصقم  هک  راد  عمج  رطاخ  ام  بناج  زا  و  شاب ! شوخ  نینح  ای  تفگ :
. تشاد دیاب  كولم  دیک  زا 

. دش میناوت  عفتنم  وت  مولع  هب  ات  دیآ ، لصاح  قوثو  نانیمطا و  ار  ام  وت  بناج  زا  هک  میتساوخ 
تبوقع تبوثم و  نیتلاح  زا  کیره  رد  هک  يدید  نینح ! ای  تفگ : هفیلخ  دیناسر . میدقت  هب  ساپـس  رکـش و  مزاول  و  دیـسوبب . نیمز  نینح 

؟ بولطم تباجا  زا  ارت  دش  عنام  هچ  دوب ؟ رهاظ  قدص  راثآ 
هچ نانمـشد ، ادـعا و  اب  تسا ، ناسحا  یکین و  ریخ و  لامعتـسا  رب  ام  نید  يانب  هک  اریز  يرادـنید ، لّوا  نینمؤملا ! ریما  اـی  زیچ ، ود  تفگ :

ینب تعفنم  يارب  ّبط  تعانص  عضو  هک  اریز  سنج ، ءانبا  هب  رارضا  زا  تسا  زّرحت  هک  تعانص  ياضتقم  رگید  و  ناتـسود ! اقدصا و  ياج 
هظّلغم نامیا  هب  دّکؤم  يدهع  کلذ ، عم  تسا . ناشیا  تجلاعم  عون و 

23 ص : همدقم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
فیرـش رما  ود  نیا  تفلاخم  ات  مرج ، ال  دنیامنن . هلاّتق  هیودا  فیـصوت  زگره  هک  هدـش  فلـس ، نع  افلخ  نادرگاش ، باقر  رد  ناداتـسا ، زا 

. درک دهاوخن  عیاض  وا ، تعاط  رد  سفن  لذب  رجا  هنأش ، ّلج  دنوادخ ، هک  متسناد  و  مداهن . كاله  رب  لد  مشاب ، هدرکن 
هچنآ دـش  هتخیر  يو  رب  هرخاـف ، عـالخ  هلیزج و  لاوما  زا  و  یتشاد ! یعرم  هک  دنعرـش  ود  لـیلج  گرزب و  تفگ : دیدنـسپب و  هفیلخ  سپ 

[25 «.] هاج تمرح و  لام و  لاح و  يور  زا  نامدرم  نیرتهب  دوب  هدیدرگ  اجنآ ، زا  تفر  نوریب  نوچ 
دیمحلا دبع  یئارماّسلا و  دیشر  رماع  هلیسو  هب  هک  قحـسا  نب  نینح  راثآ  باتک  رد  هکنانچ  هدنام  ياج  هب  یناوارف  راثآ  قحـسا  نب  نینح  زا 

ار اهنآ  تاـهباشم  تارّرکم و  رگا  هک  تسا  هدـش  داـی  وا  زا  باـتک  ناونع  تسا 669  هدـش  پاچ  دادـغب  رد  لاـس 1974  رد  هک  یچولعلا 
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رد اهباتک  نیرتمهم  زا  هک  تسا  نیعلا  یف  تالاقم  رـشع  باتک  وا  مهم  ياـهباتک  زا  دوشیم . يروآتفگـش  مقر  مه  زاـب  مینک  رظن  فرص 
هدـش پاچ  هرهاق  رد  فوهریام  سکام  هلیـسو  هب  لاس 1928  رد  یـسیلگنا  یبرع و  همّدقم  اب  دیآیم و  رامـش  هب  یمالـسا  یکـشزپ  مشچ 

. تسا

قحسا نب  نینح  هلاسر 

همجرت یبرع  ینایرس و  نابز  هب  هک  ار  سونیلاج  راثآ  نآ  رد  هتشون و  ییحی  نب  یلع  هب  ار  نآ  هک  هدنام  یقاب  ياهلاسر  قحسا  نب  نینح  زا 
رد همجرت  شور  بولـسا و  هک  تسا  یباتک  نیتسخن  لاح  نیع  رد  دوجوم و  یمالـسا  تسرهف  نیرتمیدق  هلاسر  نیا  تسا . هدرک  دای  هدش 

هرامشهب 3631 هیفوصایا  هناخباتک  رد  هلاسر  نیا  زا  يدرف  هب  رصحنم  هخـسن  تسا . هدش  طبـض  تبث و  یملع  قیقد و  روطهب  نآ  رد  مالـسا 
: ناونع تحت 

سانــشرواخ هدوــب و  دوــجوم  مجرتــی  مـل  اــم  ضعب  هـملعب و  سونیلاــج  بـتک  نــم  مــجرت  اــم  رکذ  یف  ییحی  نــب  یلع  یلا  ۀــلاسر 
نینح تسا . هدناسر  عبط  هب  کیزپیل  رد  لاس 1925  رد  یبرع  نتم  اب  هارمه  همجرت و  یناملآ  نابز  هب  ار  نآ   Bergshtrasser یناملآ

هلباقم و همجرت و  هخـسن و  ندروآ  مهارف  تیفیک  کـیره  رد  دـنکیم و  داـی  ار  سونیلاـج  زا  رثا  تسیب  دـص و  زا  زواـجتم  هلاـسر  نیا  رد 
زین درادیم و  نایب  ار  باتک  حالصا  بیذهت و 

______________________________

ص 244. یطفق ، يامکحلا  خیرات  همجرت  (. 1)
24 ص : همدقم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

هتفریذـپ تروص  نانآ  تیامح  قیوشت و  شهاوخ و  هب  همجرت  رما  هک  ار  یناسک  مان  نینچمه  شراک و  زا  یملع  یبایزرا  اب  ار  مجرتم  ماـن 
. دروآیم هلاسر  رد 

هک تسا  نآ  رد  یبلاطم  تسا و  مالـسا  رد  نونف  مولع و  همجرت  هرود  هرابرد  دوجوم  دنـس  نیرتنهک  نینح  هلاسر  نوچ  دـش  دای  هکناـنچ 
 )- هدننکحالـصا ای  قّوشم و  ای  مجرتم  هکنیا  دیق  اب  ییابفلا  بیترت  هب  هدمآ  هلاسر  رد  هک  یناسک  مان  دوشیمن  تفای  رگید  ياج  چـیه  رد 

. دوشیم دای  دناهدوب  راتساریو )

نینح هلاسر  رد  نایماح  نامجرتم و 

43 / 41 / 37 ینایرس ، یبرع و  مجرتم  تلّصلا ، نب  میهاربا 
49 یماح ، قّوشم و  یسوم ، نب  دّمحم  نب  میهاربا 
7 / 6 / 5 ینایرس ، مجرتم  خرک ، لها  زا  ادهس  نبا 

33 / 14 / 11 ییحی ، نب  ّیلع  ییحی - نب  ّیلع  نسحلا  وبا 
62 / 42 / 41 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 یسوم ، نب  دّمحم  یسوم - نب  رفعج  وبا 

64 / 41 / 56 / 52 / 50 / 48 / 46 / 44 / 38 / 37 / 35 / 34 / 31 / 18 / 14 / 4 یماح ، قّوشم و  یسوم ، نب  دمحا  نسحلا  وبا 
46 یماح ، قّوشم و  بتاک ، یسیع  نب  یسوم  وبا 

49 یماح ، قّوشم و  ّربدملا ، نبا  هب  فورعم  دّمحم  نب  دمحا 
63 / 62 / 61 / 58 / 57 / 55 / 48 / 47 / 44 / 38 / 32 / 29 / 4 لباقم ، قّوشم و  یبرع و  مجرتم  نینح ، نب  قحسا 
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43 یماح ، قّوشم و  يرهاط ، میهاربا  نب  قحسا 
54 / 43 / 12 یماح ، قّوشم و  نامیلس ، نب  قحسا 

55 مجرتم ، نینح ، نب  قحسا 
14 مجرتم ، يروفیط ، هب  فورعم  ایرکز  نب  لیئارسا 

42 / 39 / 36 / 30 / 29 / 28 / 27 حلصم ، لباقم و  یبرع و  مجرتم  لیساب ، نب  نفطصا 
/54 / 51 / 50 / 48 / 47 / 43 - 41 / 39 / 37 - 34 / 32 - 30 27 و 26 / / 25 - 22 / 17 / 6 ینایرـس 4 / مجرتم  شربا ، هب  فورعم  يواهر  بّویا 

61 / 60 / 58 / 57
/47 / 46 / 44 / 39 / 36 / 20 / 14 / 13 / 11 / 4 یماح ، قّوشم و  لیربج ، نب  عوشیتخب 

25 ص : همدقم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
59 / 57 / 56

14 یماح ، قّوشم و  خرک ، فقسا  يرودایئ 
47 ینایرس ، مجرتم  يواهر ، لیفویث 

59 مجرتم ، يواهر ، ياموت 
17 مجرتم ، ینیعلا ،) سأر  یسأر -( 
57 / 44 یبرع ، مجرتم  هّرق ، نب  تباث 

58 / 56 / 48 / 30 / 22 / 17 / 12 یماح ، قّوشم و  عوشیتخب ، نب  لیئربج 
/52 / 48 / 47 / 45 / 44 / 43 / 37 / 35 / 34 / 33 / 31 / 29 / 28 / 27 / 26 / 24 / 19 / 17 / 14 / 9 / 5 یبرع ، مجرتم  نسحلا ، نب  شیبح  شیبـح ،

62 - 60 / 57 / 56 / 53
64 / 63 / 62 / 54 / 53 / 38 / 35 / 33 / 26 / 1 حلصم ، لباقم و  هدیدع و  دراوم  رد  مجرتم  قحسا ، نب  نینح 

61 / 60 / 59 / 4 یماح ، قّوشم و  ّببطتم ، دواد 
53 / 49 / 45 / 44 / 43 / 42 / 40 / 36 / 35 / 33 / 20 17 و 18 / / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 / 11 / 9 / 8 / 6 ینایرس ، مجرتم  سجرس ،

61 / 43 / 53 / 49 / 38 / 35 / 31 / 33 / 29 / 20 / 8 / 7 یماح ، قّوشم و  هیوملس ،
5 یماح ، قّوشم و  برطق ، نب  عوشیریش 
57 یماح ، قّوشم و  قحسا ، نب  هّللا  دبع 

38 یماح ، قّوشم و  مویف ، هب  فورعم  یلع 
64 / 63 / 55 / 47 / 35 / 34 / 1 یماح ، قّوشم و  ییحی ، نب  یلع 

30 یماح ، قّوشم و  نینح ، درگاش  یسیع 
64 / 62 / 61 / 50 / 46 / 42 / 36 یبرع ، مجرتم  یلع ، نب  یسیع 

62 / 58 / 57 / 54 / 52 / 50 / 48 / 46 / 43 / 41 / 30 / 26 یبرع ، مجرتم  ییحی ، نب  یسیع 
61 / 60 / 28 یماح ، قّوشم و  ریزو ، کلملا  دبع  نب  دّمحم 

/49 / 47 / 45 / 44 / 43 / 40 / 39 / 33 31 و 32 / / 30 / 29 / 28 / 27 / 26 / 24 / 23 / 21 / 18 / 17 / 10 / 9 یماح ، قّوشم و  یـسوم ، نب  دّمحم 
62 - 60 / 57 / 53 / 52 / 51

60 ینایرس ، مجرتم  ساناثا ، نب  روصنم 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
مالسا ناهج  رد  تسرهف 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 115ناهفصا   هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


26 ص : همدقم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
47 یبرع ، مجرتم  قیرطب ، نب  ییحی 

45 مجرتم ، هیوسام ، نب  ییحی 
14 یماح ، قّوشم و  عسی ،

46 ینایرس ، مجرتم  عوشیتخب ، نب  اّنحوی 
60 / 43 / 35 / 28 / 27 / 26 / 22 / 18 / 17 / 9 یماح ، قّوشم و  هیوسام ، نب  اّنحوی 

35 ینایرس ، مجرتم  يروخ ، فسوی 
هلباقم حیحـصت و  رما  شیپ  لاس  رازه  زا  زواجتم  هک  دهدیم  ناشن  تالوقنم  نیمه  مینکیم و  لقن  ار  نینح  هلاسر  زا  دـنچ  یتارقف  نونکا 
هتشاد صّخشم  یطباوض  مّظنم و  يدعاوق  نقتم و  یبولسا  راوتسا و  یماظن  هدوب و  هتفرشیپ  الماک  مالـسا  ملاع  رد  همجرت  نینچمه  نوتم و 

. تسا

هخسن نتفای  يارب  ششوک 

: دیوگیم سونیلاج  ناهربلا  باتک  همجرت  لیذ  رد 
نآ نتـسج  هب  يدایز  تّمه  لیئربج  هکنیا  دوجواب  هدرواین  تسد  هب  ینانوی  هب  ار  نآ  زا  لماک  ياهخـسن  اـم  ناـمز  لـها  زا  یـسک  نونکاـت 
هب هکنیا  ات  متشگ  ار  رـصم  نیطـسلف و  ماش و  هریزج و  ياهرهـش  نآ  نتفای  يارب  متخادرپ و  ناوارف  نآ  نتـسج  هب  مه  نم  تسا و  هتـشامگ 

مامتان یلاوتمان و  یتالاقم  هک  متفای  یـسرتسد  نآ  زا  یمین  دودـح  هب  هک  دوب  قشمد  رد  طقف  متفاـین  ار  نآ  زا  يزیچ  مدیـسر و  هّیردنکـسا 
وا يارب  دوب  هتفای  وا  هک  ار  هچنآ  بّویا  و  دوبن ، مدوب  هتفاـی  نم  هک  یتـالاقم  نیع  اـهنآ  همه  هک  تفاـی  نآ  زا  یتـالاقم  مه  لـیئربج  و  دوب ،

ناـصقن و اریز  منکن  لـماک  دـیاب  هکناـنچ  ار  نآ  ندـناوخ  هک  یتقو  اـت  باـتک  نآ  همجرت  هب  تفاـییمن  مارآ  مناـج  نم  یلو  درک  همجرت 
. مدوب باتک  همه  نتفای  هب  قاتشم  دنموزرآ و  مه  نم  تشاد و  دوجو  نآ  رد  لالتخا 

( يراتساریو حالصا -(  هلباقم و 

: دیوگیم سونیلاج  قرفلا  باتک  همجرت  لیذ  رد 
ار نآ  سپس  دوب  ناوتان  رایـسب  همجرت  رد  وا  دوب و  هدرک  همجرت  ینایرـس  هب  خرک  لها  زا  ادهـس  نبا  مانب  يدرم  نم  زا  شیپ  ار  باتک  نیا 

تسیب نس  رد  یناوج و  رد  نم 
27 ص : همدقم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

همجرت تشاد  رایـسب  یگداتفا  هک  ینانوی  ياهخـسن  زا  برطق  نب  عوشیریـش  مانب  روپاشيدـنج  لها  زا  یبیبط  يارب  رتشیب  یمک  ای  یگلاـس 
رد مدوب . هدیـسر  یگلاس  لهچ  نس  دودح  هب  نم  هک  یماگنه  رد  منک  حالـصا  ار  نآ  هک  تساوخ  نم  زا  شیبح  نم  درگاش  دعب  مدرک و 

هخسن سپس  دیدرگ و  مهارف  ياهخسن  هکنیا  ات  مدرک  هلباقم  رگیدکی  اب  هک  مدوب  هدروآ  درگ  ینانوی  زا  يدّدعتم  ياههخـسن  نم  تقو  نیا 
. منکیم همجرت  هچره  رد  نم  تداع  تسا  نینچ  مدومن و  هلباقم  تسرد  هخسن  نیا  اب  ار  ینایرس 

فلتخم نینس  هب  طوبرم  همجرت  زا  دّدعتم  خسن 

: دیوگیم سونیلاج  ۀیعیبّطلا » يوقلا  یف   » همجرت لیذ  رد 
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مدرک همجرت  عوشیتـخب  نب  لـیئربج  يارب  ینایرـس  هـب  ار  نآ  نـم  سپـس  دوـب و  هدرک  يدـب  هـمجرت  ینایرـس  هـب  سجرـس  ار  باـتک  نـیا 
همجرت منکیم  دای  نیا  زا  سپ  هک  ار  باتک  کی  طقف  نآ  زا  شیپ  دوب و  هتشذگ  نم  یگدنز  زا  راهب  هدفه  هک  مدوب  یکدوک  هکیلاحرد 

ات متخادرپ  نآ  حّفصت  هب  کین  نم  سپـس  تفریذپ  تروص  تشاد  یئاهیگداتفا  هک  ینانوی  ياههخـسن  زا  باتک  نیا  همجرت  مدوب . هدرک 
حالـصا هک  متفای  ار  يرگید  ياـهیگداتفا  مدومن و  حّفـصت  هراـبود  مداـهن  نس  هب  اـپ  هکنآ  زا  سپ  مدرک و  حالـصا  ار  اـهیگداتفا  هکنآ 

. ینادب ار  نآ  ببس  یتفای  فلتخم  ياههخسن  باتک  نیا  زا  نم  همجرت  زا  رگا  هکنآ  يارب  متشاد  مالعا  وت  هب  ار  رما  نیا  مدرک .

تسا همجرت  حالصا  زا  رتهب  دّدجم  همجرت 

منک حالصا  وا  يارب  ار  ءربلا ) ۀلیح  زا   ) مّود تمسق  نیا  هک  درک  تساوخرد  نم  زا  هیوملس  دیوگیم : سونیلاج  ءربلا  ۀلیح  باتک  لیذ  رد 
هخـسن هکیلاـحرد  درک  هلباـقم  نم  اـب  ار  متفه  هلاـقم  زا  یتمـسق  روظنم  نیدـب  تسا . همجرت  زا  رتـهب  رتناـسآ و  هک  تشادـنپیم  نینچ  و 
ینانوی نتم  اب  نآ  زا  ياهتکن  هاگره  درکیم و  تئارق  نم  رب  ار  ینایرـس  نتم  وا  دوب و  نم  تسد  رد  ینانوی  هخـسن  وا و  تسد  رد  یناـیرس 
راکشآ وا  يارب  دمآ و  تخس  وا  رب  راک  رگید  هک  درک  حالصا  هزادنا  نادب  دومنیم و  حالـصا  وا  مدرکیم و  هاگآ  ار  وا  نم  دوب  فلاخم 

. منک همجرت  ار  تالاقم  نآ  ات  تساوخ  نم  زا  اذل  تسرتراوتسا  نآ  رد  یگتسویپ  رتتسرد و  رتناسآ و  ندرک  همجرت  ون  زا  هک  تشگ 
28 ص : همدقم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

همجرت ماگنه  اهباتک  یبایزرا 

: دیوگ سنایلوفمب  یلا  قایّرتلا  یف  باتک  لیذ  رد 
دـساف ار  نآ  ناقاّرو  منادیمن  متفای  تسرداـن  ار  نآ  هک  منادیم  ردـق  نیمه  ماهدرک  همجرت  ار  نآ  یناوج  راـگزور  رد  هک  مربیم  ناـمگ 

. تسا هدرک  داسف  دنک و  حالصا  ار  نآ  تسا  هتساوخ  یسک  ای  دناهتخاس و 
: دیوگ سدایبیلقسا  يأر  وه  ام  یلع  سفنلا  رهوج  یف  لیذ  رد 

زا ار  نآ  اریز  مرادـن  ناـنیمطا  همجرت  نآ  یتسرد  هب  مدوب و  ناوج  هک  یتـقو  رد  مدرک  همجرت  لـیئربج  يارب  ینایرـس  هب  ار  هلاـقم  نیا  نم 
. مدرک همجرت  دوب  تسردان  مه  نآ  هک  هخسن  کی  يور 

: دیوگ ضارعالا  للعلا و  لیذ  رد 
سپ رگید  راب  ددرگ و  هدیزرو  هّیردنکـسا  هسردم  رد  هکنآ  زا  شیپ  راب  کی  دوب  هدرک  همجرت  راب  ود  ینایرـس  هب  سجرـس  ار  باتک  نیا 

. نآ زا 
: دیوگ ءربلا  ۀلیح  یف  لیذ  رد 

دوب فیعـض  همجرت  رد  وا  هک  دوب  هتفرگ  تروص  یتقو  رد  لّوا  هلاقم  شـش  همجرت  دوب . هدرک  همجرت  ینایرـس  هب  سجرـس  ار  باـتک  نیا 
رتهب هلاقم  تشه  نیا  همجرت  هک  تسا  تهج  نیدب  دوب  هتفای  همجرت  رد  یفاک  تراهم  هک  درک  همجرت  یماگنه  ار  رگید  هلاقم  تشه  یلو 

. دشابیم وا  هلاقم  شش  همجرت  زا 
: دیوگ ضبنلا  یف  ریبکلا  هباتک  ۀلمج  لیذ  رد 

یبوخ هلاقم  هکنیا  زا  هتـشذگ  تسین  ضبن  رما  رد  اهيدنمزاین  همه  رب  لمتـشم  اریز  دشاب  هتـشون  ار  هلاقم  نیا  سونیلاج  هک  مریذپیمن  نم 
هدرک و هدعو  وا  هک  دـناهدید  نالهاج  زا  یخرب  هتفاین و  ار  نآ  یگدامآ  یلو  دـسیونب  ار  هلاقم  هک  هداد  هدـعو  سونیلاج  دـیاش  تسین  مه 

. دشاب هدمآ  تسار  وا  هدعو  ات  دناهدروآ  تسرهف  رد  ار  نآ  مان  هتشون و  ار  هلاقم  نآ  هدومنن ، هدعو  هب  يافو 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
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نوطالفا و وطسرا و  طارقب و  ياههشیدنا  هیاپ  رب  هک  ار  ییاهباتک  دزادرپیم و  زین  اهنآ  يدنبهقبط  هب  سونیلاج  ياهباتک  رکذ  ماگنه  نینح 
و دزاسیم . زاتمم  مه  زا  هدروآ  مهارف  نایقاور  نایئاطسفوس و  یلیح و  بط  باحصا  سایق و  باحصا  براجت و  باحصا 

29 ص : همدقم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
هک دیوگیم  ءربلا  ۀلیح  باتک  تالاقم  زا  یخرب  همجرت  لیذ  رد  هکنانچ  دـنکیم  اهباتک  زا  یخرب  همجرت  ناکم  نامز و  هب  هراشا  نینچمه 

. داد خر  نومأم  تاوزغ  ماّیا  رد  هّقر  رد  نآ 
باتک لیذ  رد  هداد و  ماجنا  هیوسام  نب  ییحی  يارب  لکوتم  تفالخ  نامز  رد  ار  نآ  هک  دیوگیم  ۀـیودالا  بیکرت  یف  باتک  لیذ  رد  ای  و 

ار نآ  هک  دیوگیم  كّرحتی  لوالا ال  كّرحملا  ّنا  باتک  همجرت  لیذ  رد  زتعم و  تفالخ  نامز  رد  ار  نآ  هک  دـیوگیم  نینجلا  ۀـعیبط  یف 
رد یکـشزپ  ياهباتک  تءارق  اب  نآ  هسیاقم  دوخ و  نامز  رد  اهباتک  تءارق  تیفیک  هب  هراشا  وا  تسا . هدرک  همجرت  قثاو  تفالخ  ناـمز  رد 

. تسا هدرک  دنزادرپیم  صاخ  باتک  کی  رد  صحف  ثحب و  ندناوخ و  هب  دنیآیم و  درگ  داتسا  کی  رود  هک  هّیردنکسا 
تـسا يراتـساریو  هلباـقم و  يرادربهخـسن و  اـب  طـبترم  هک  تاحالطـصا  زا  يرایـسب  هب  نآ  رد  هک  تـسا  نـیا  نـینح  هلاـسر  تازاـیتما  زا 

: مینک دای  ریز  تاحالطصا  زا  میناوتیم  اهنآ  نایم  زا  هک  میروخیمرب 
. ةدحاو ۀلاقم  یف  ضبّنلا  یف  ریبکلا  هباتک  لمجأ  ّهنأ  سونیلاج ، رکذ  لامجالا :

.20 / 39
3 / 37 اهتلمج . تجرخأ  دق  تنک  تالاقم  رشع  عم  میسقّتلا  یلع  المج  باتکلا  اذهل  تلمع  جارخالا :

ضاترا نا  دعب  ةّرم  ۀّیردنکـسالا و  باّتک  یف  ضاتری  نأ  لبق  ةّرم  نیتّرم  ۀّینایرّـسلا  یلإ  سجرـس  باتکلا  اذه  مجرت  ناک  دق  و  ضایترالا :
19 / 13 هیف .

17 / 42 هحالصإ . مّتتسا  مل  اهنع و  ینلأس  ناک  و  حالصإلا : مامتتسا 
11 / 30 ۀّینایرّسلا . یلإ  هتمجرت  تیصقتسا  ةرخأب  ّینإ  ّمث  همجّرتلا : ءاصقتسا 

19 / 2 هتحلصأ . وأ  همجّرتلا  هیف  تدع  ّمث  حالصإلا :
6 / 33 یقابلا . حالصإ  یلع  انأ  اهطاقسأ و  تحلصأ  تالاقم و  تحّفصت  و  طاقسألا : حالصإ 

19 / 14 هریغ . هنع  ینلغشف  هتمجرت  ةداعإب  ّمها  لازأ  تنک ال  و  ۀمجّرتلا : ةداعإ 
8 / 11 هدسفأف . همهفی  مل  ّهنا  ّالإ  سجرس  هتمجرت  یلإ  ینقبس  ناک  دق  و  داسفإلا :

. هدسأف همهفی  مل  هنا  ّالا  سجرس  هتمجرت  یلا  ینقبس  همجّرتلا : داسفإ 
17 / 28 اهخستنا . یلوالا و  ۀخسّنلا  راتخاف  خاستنالا :

ّلک صّلخت  هیف و  اهتحلصأ  یّتلا  عضاوملا  صّلخت  خساّنلا  فقی  ملف  صّلّختلا :
30 ص : همدقم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

18 / 14 هتّوق . ردقب  عضاوملا  کلت  نم  دحاو 
. تلعفف هطاقسأ  حالصإ  هحّفصت و  ینلأس  لیربج  نب  عوشیتخب  ناک  دق  و  حّفصتلا :

15 / 14
20 / 59 مّدقتملا . یلإ  هتفضأ  هتحلصأ و  هتحّفصت و  یقب و  ناک  ام  مجرتف  حالصإلا : حّفصّتلا و 

7 / 42 تمجرت . ّمث  هتمجرتل  غّرفتا  مل  و  همجّرتلل : غّرفّتلا 
5 / 16 ضبّنلا . فانصا  نم  ملعلا  قباس  جرختسی  فیک  فصی  نأ  هیف  هضرغ  ضبّنلا و  نم  ۀفرعملا  ۀمدقت  یف  ۀفرعملا : ۀمدقت 

5 / 1 ّبّطلا . یف  ءامدقلا  بتک  نم  هیلإ  جاتحی  ام  تبث  هیف  عمجی  باتک  یلإ  ۀجاحلا  هّللا - کمرکا  ترکذ - تبثلا :

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
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2 / 37 اهتلمج . تجرخأ  دق  تنک  تالاقم  رشع  عم  میسقّتلا  یلع  المج  باتکلا  اذهل  تلمع  لمجلا :
13 / 26 افیعض . هل  عماجلا  ناک  سونیلاج و  بتک  نم  هعمج  ثدحلا  ضعب  عماجلا :

15 / 42 میساقّتلا . قیرط  یلع  هعماوج  تجرخأف  انأ  اّمأ  و  عماوجلا :
10 / 17 ملعلا . قباس  نم  ّدعی  باتکلا  اذه  و  ملعلا : قباس 

18 / 58 طقس . ّهنإف  اهلّوأ  نم  ائیش  الخ  ۀعساّتلا  ۀلاقملا  و  طقّسلا :
كوکشملا ریسفت  امهف  ناتیقابلا  ناتلاقملا  باتکلا و  اذه  نم  حیحّـصلا  ءزجلا  ریـسفت  یه  تالاقملا  ثّلثلا  هذه  و  كوکـشملا : حیحّـصلا و 

9 / 50 هیف .
21 / 50 هعماوجل . ارصتخم  دعب  نم  تلمع  و  لمعلا :

18 / 14 ۀحّصلا . ۀماقتسالا و  ماّتلا و  ریغلا  باتکلا  ماّتلا : ریغلا 
5 / 40 اهناکم . ۀلاقملا  هذه  تلعتفا  هبتک و  نم  ریثک  سرد  امک  تسرد  دق  کلت  ریغ  کلذ  یف  ۀلاقم  عضو  دق  لاعتفالا :

21 / 50 طارقب . مالک  ّصف  ۀخسن  دجأ  مل  ۀّینایرّسلا و  یلإ  انأ  هتمجرت  ّصفلا :
9 / 51 ۀّینانویلاب . هتخسن  یّتح  هتصّلختف  اطلتخم  اعطقنم  أطخلا  ریثک  ناک  و  اطلتخم : اعطقنم  أطخلا  ریثک 

میلعّتلا اذـه  ءارو  نم  امیلعت  هل  ّنا  نیمّلعتملا و  ةّوق  وحن  مّلعی  ام  همیلعت  یف  وحنی  ّهنأ  یلع  ّلد  نیمّلعتملا » یلإ  : » نیمّلعتملا یلإ  نیمّلعتملل و 
. نیلمکتسملل کلذ  یف 

31 ص : همدقم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
8 نیمّلعتملل . وه  اّمنإ  همیلعت  ّنا  ّالإ  ّنفلا  کلذب  ملعلا  عیمجب  طیحی  کلذ  هباتک  ّنأ  یلع  کلذ  ّلد  نیمّلعتملل » »

20 / 22 هحیحصتب . ۀیانعلا  یف  تغلاب  هیوسام و  نب  اّنحویل  بیرق  ذنم  هتحلصأ  حیحصّتلاب : ۀیانعلا  یف  ۀغلابملا 
14 / 28 مهفلا . نسح  نم  لجّرلا  کلذ  هیلع  ناک  ام  بسحب  هصیخلت  یف  تغلاب  و  صیخّلتلا : یف  ۀغلابملا 

موقی امیکف  لمکتسملا  اّمأ  و  مسرلا ...  قیرط  یلع  هّلک  ّبّطلا  ۀلمج  همهو  یف  رّوصتیف  قبـسی  امیکف  مّلعتملا  اّمأ  نیلمکتـسملا : نیمّلعتملا و 
3 / 6 لیوّطلا . مالکلاب  هفرع  هأرق و  دق  ام  ۀلمجل  ةرکذّتلا  ماقم  هل 

12 / 26 ءامدقلا . نم  هریغل  سونیلاجل و ال  وه  سیل  سونیلاج و  ناسل  یلع  لعتفم  وه  و  لعتفملا :
12 / 35 تلعفف . هحالصإ  باتکلا و  اذه  نم  یناّثلا  ءزجلاب  ۀلباقملا  هیوسام  نب  اّنحوی  ینلأس  ۀلباقملا :

14 / 57 قحسا . نب  هّللا  دبعل  هتحلصأ  لصألا و  قحسا  لباق  و  حالصإلا : ۀلباقملا و 
هلمج تجرخأ  هتحّحـص و  هب و  تلباـقف  خـسن  ةّدـع  ۀـّینانویلاب  يدـنع  هـل  تـعمتجا  دـق  تناـک  و  لـمجلا : جارخإ  حیحـصّتلا و  ۀـلباقملا و 

9 / 43 ۀینایرّسلاب .
. هل سیل  بابلا و  اذه  یف  سونیلاج  یلإ  بسنت  يرخا  ۀلاقم  دجوت  دق  و  بوسنملا :

13 / 64
9 / 58 ۀّینانویلاب . ۀّمات  ۀخسن  انرهد  لهأ  نم  دحأ  یلإ  ۀیاغلا  هذه  یلإ  عقی  مل  و  ۀّماّتلا : ۀخسنلا 

. اناصقن ناهربلا ) باتک  نم  ةرشع  ۀسماخلا  ۀلاقملا  اهرخآ -(  یف  ّناف  ناصقّنلا :
20 / 58

1 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

مجرتی مل  ام  ضعب  هملعب و  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  ّیلع  یلا  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
مالسا ناهج  رد  تسرهف 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 115ناهفصا   هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

، اهنم دحاو  ّلک  یف  ضرغلا  نّیبتی  و  ّبّطلا ، یف  ءامدقلا  بتک  نم  هیلإ  جاتحی  ام  تبث  هیف  عمجی  باتک  یلإ  ۀجاحلا  هّللا - کمرکأ  ترکذ -
باوبألا کلت  نم  باب  بابل  بلاّطلا  یلع  ۀنوؤملا  هب  ّفختل  ملعلا  باوبأ  نم  اهنم  ۀلاقم  ۀـلاقم  یف  ام  باتک و  ّلک  نم  تالاقملا  دـیدعت  و 

.؟ ۀلاقملا نم  عضوم  ّيأ  یف  و  هنم ،؟ ۀلاقم  ّيأ  یف  و  دجوی ،؟ باتک  ّيأ  یف  مهفی  و  هیف ، رّظّنلا  یلإ  ضرعت  ۀجاحلا  دنع 
عیمج تدقف  دق  تنک  ذإ  بتکلا ، کلت  عیمجب  ۀـطاحإلا  نع  رـصقی  یظفح  ّنأ  هّللا - كدـّیأ  کتملعأف - کل  کلذ  فّلکت  نأ أ  تلأس  و 

یّنم بلط  و  ۀّصاخ ، سونیلاج  بتک  یف  اذهب  اهیبش  یبتک  تدقف  نأ  دعب  ینلأس  ناک  دـق  نیّینایرّـسلا  نم  الجر  ّنأ  و  اهنم ، هتعمج  تنک  ام 
دـصق يذـّلا  وّحنلا  هیف  توحن  ۀّینایرّـسلاب  اباتک  هل  تبتکف  اهریغ ، یلإ  ۀّینایرّـسلا و  یلإ  بتکلا  کلت  نم  يریغ  انأ و  هتمجرت  اـم  هل  نّیبأ  نأ 

ّياّیإ هتلأسم  یف  هیلإ 
2 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

. هعضو
كدـی یلع  بتکلا  کلت  ّدر  نم  هلهأ  وه  اـمب  هّللا  لّـضفتی  نأ  یلإ  لـجاعلا  یف  باـتکلا  کـلذ  کـل  مجرتأ  نأ  هّللا - کـمرکأ  تلأـسف -

یف ءامدقلا  بتک  نم  هاندـجو  ام  رئاس  رکذ  و  اهنم ، یّنع  ّذـش  ناک  نإ  ائیـش  سونیلاج  بتک  نم  باتکلا  کلذ  یف  هترکذ  ام  یلإ  فیـضاف 
. هّللا ءاش  نإ  کلذ  نم  تلأس  ام  یلإ  رئاص  انأ  و  ّبّطلا .

رمأ نم  کل  فصأ  نأ  ینتلأس  ّکنإ  تلقف  لأس ، ام  تفـصو  لجّرلا و  تیّمـس  نأ  باتکلا  کـلذ  هب  تحتتفا  اـم  لّوأ  هّللا - كّزعأ  ناـک -
؟ اهنم دحاو  ّلک  یف  هضرغ  ام  و  فرعت ؟ اذامب  و  یه ؟ مک  سونیلاج  بتک 

؟ اهنم ۀلاقم  ۀلاقم  یف  فصی  يّذلا  ام  و  دحاو ؟ ّلک  یف  ۀلاقم  نم  مک  و 
عـضو دـق  ّهنأ  و  تسرهفلا .»  » هتمجرت سکنیف و  هاّمـس  هبتک و  رکذ  هیف  مسر  وّحنلا و  اذـه  هیف  احن  اباتک  عضو  دـق  سونیلاج  ّنأ  کـتملعأف 

نم ناکف  یّنم . هفّرعت  سامتلا  نم  یلوأ  سونیلاج  نم  سونیلاج  بتک  رمأ  فّرعت  سامتلا  ّنأ  و  هبتک ، ةءارق  بتارم  اهیف  فصو  يرخا  هلاقم 
ۀّیبرعلا ۀّینایرّـسلاب و  بتکلا  أرقی  نّمم  ضرغلا  اذـه  لهأ  رئاس  انب و  ّنإف  تفـصو  ام  یلع  رمألا  ناـک  نإ  ّهنأ و  تلق  نأ  کـلذ  یف  کـباوج 

و يریغ ، نود  هتمجرتل  ّیلوتملا  انأ  تنک  ام  و  مجرتی ، مل  ام  ّیبرعلا و  ّینایرّسلا و  ناسّللا  یلإ  بتکلا  هذه  نم  مجرت  ام  ملعن  نأ  یلإ  ۀجاح 
بتکلا نم  باتک  باتک  ۀمجرت  ّیلوت  نم  و  هتحلـصأ ، وأ  هتمجرتف  هیف  تدـع  ّمث  يریغ ، هتمجرت  یلإ  ینقبـس  ام  و  يریغ ، هتمجرت  ّیلوت  ام 

نمل ۀمجّرتلا و  یف  نیمجرتملا  کئلوأ  نم  دحاو  ّلک  ةّوق  غلبم  يریغ و  اهتمجرت  ّیلوت  یّتلا 
3 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

نیذـه ّنأل  هتمجرت ؟ یّنـس  نم  ّدـح  ّيأ  یف  و  اهتمجرت ؟ تّیلوت  یّتلا  بتکلا  کلت  نم  دـحاو  ّلک  مهل  انأ  تمجرت  نیذـّلا  نم  و  تمجرت ،
مل اّمم  بتکلا  کلت  ّيأ  و  هل ، مجرت  يّذلا  باتکلل و  مجرتملا  ةّوق  بسحب  نوکت  اّمنإ  ۀـمجّرتلا  تناک  ذإ  امهتفرعم  یلا  جاتحی ، دـق  نیرمأ 

ام ۀمجرتب  ینعیل  هیلا  جاتحی  رمأ  اذه  ّنإف  هنم ؟ ضعبلا  دجو  وا  ۀخسن  هل  دجوت  مل  اهّیأ  و  ۀّینانویلاب ؟ هتخـسن  تدجو  ۀیاغلا  هذه  یلإ  مجرتی 
. دجوی مل  ام  بلطی  اهنم و  دجو  دق 

ساّنلا نم  اریثک  كاّیا و  ینّمعی و  رمأ  یلإ  ینتوعد  دق  ّکنأ  و  کلوق ، یف  تبـصأ  دق  ّکنأ  تملع  تدروأ  ام  اذـه  نم  ّیلع  تدروأ  امّلف 
تلبقأ ذنم  هّلک  يرهد  یف  اباتک  اباتک  اهتعمج  یّتلا  یبتک  عیمج  يدقف  ببسب  کلّطما  تلأس و  امب  کعفادأ  ۀلیوط  ةّدم  تثبل  یّنکل  هتعفنم .

هیف تبثأ  يذـّلا  وه  لیبق و  هترکذ  يذـّلا  باتکلا  ـال  يدـنع و  قبی  مل  یّتح  ۀـلمج  اـهّلک  اهتدـقف  ّمث  نادـلبلا ، نم  هتلج  اـم  عیمج  نم  مهفأ 
. هبتک رکذ  سونیلاج 

کتیأر ام  دنع  کلذل  ةّدعلا  نم  ۀجاح  هیلا  یب  تناک  امل  يدقف  عم  تلأس  ام  یلإ  کبیجأ  نأ  یلإ  تررطـضا  ۀـلأسملاب  ّیلع  تححلأ  اّملف 
یل کئاعدب  ّيوامّسلا  دییّأتلا  نم  هوجرأ  ام  یلع  الّکوتم  کلذب  ئدتبم  انأ  بابلا و  اذه  نم  ظفحأ  ام  یلع  یّنم  ترصتقا  دق  و  تیضر ، دق 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
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. بتکلا کلت  رمأ  نم  هظفحأ  ام  عیمج  ضیفم  تلأس  امک  یننکمأ  ام  هیف  لوقلا  زجوم 
. لیبق امهترکذ  نیذّللا  نیباتکلا  رمأ  نم  هملع  یلإ  جاتحی  ام  فصوب  یلوق  حتتفأ  و 

4 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

[ سونیلاج بتک  یماسأ  ]

هبتک رکذ  هیف  تبثأ  سکنیف و  سونیلاج  هاّمس  يذّلا  باتکلا  اّمأ  ( 1

اندجو دق  و  وّحنلا . ۀغالبلا و  ۀفـسلفلا و  قطنملا و  یف  هبتک  ۀـیناّثلا  ۀـلاقملا  یف  و  ّبّطلا ، یف  هبتک  هنم  یلوألا  ۀـلاقملا  یف  رکذ  ناتلاقم : وهف 
ام و  عضو ، یّتلا  بتکلا  فصی  نأ  باتکلا  اذه  یف  هضرغ  و  ةدحاو . ۀـلاقم  امّهنأک  نیتلوصوم  ۀـّینانویلاب  خـسّنلا  ضعب  یف  نیتلاقملا  نیتاه 

؟ هّنس نم  ّدح  ّيأ  یف  و  هعضو ، نمل  و  هعضو ، یلإ  هاعد  ام  و  اهنم ، دحاو  ّلک  یف  هضرغ 
یبأل ّیبرعلا  یلإ  ّببطتملا و  دوادل  ۀّینایرّسلا  یلإ  انأ  هتمجرت  ّمث  شربألاب  فورعملا  ّيواهّرلا  بّویأ  ۀّینایرّسلا  یلإ  هتمجرت  یلإ  ینقبس  دق  و 

ةریغـص ۀـثلاث  ۀـلاقم  نیتلاقملا  یلإ  تفـضأ  هبتک  عیمج  رکذ  یلع  باتکلا  کلذ  یف  تأی  مل  سونیلاج  ّنأل  و  یـسوم . نب  دّـمحم  نب  رفعج 
تفـصو و  هتأرق ، هتیأر و  اّمم  اهنم  اریثک  تددـع  و  باتکلا ، کلذ  یف  هبتک  نم  بتک  رکذ  كرت  دـق  سونیلاـج  ّنأ  اـهیف  تنّیب  ۀّینایرّـسلاب 

. اهرکذ هکرت  یف  ببّسلا 

هبتک ةءارق  بتارم  یف  هناونع  يذّلا  باتکلا  اّمأ  و  ( 2

. اهرخآ یلإ  اهلّوأ  نم  باتک  دعب  اباتک  اهتءارق  یف  هبتک  ّبترت  نأ  یغبنی  فیک  ربخی  نأ  هیف  هضرغ  و  ةدحاو . ۀلاقم  وهف 
نب دمحأ  نسحلا  یبأل  انأ  اهتمجرتف  ۀّیبرعلا  یلإ  اّمأ  عوشیتخبل و  قحسإ  ینبا  اهمجرت  دق  و  ۀّینایرّـسلا ، یلإ  ۀلاقملا  هذه  تمجرت  نکأ  مل  و 

. یلبق اهمجرت  ادحأ  ّنأ  ملعأ  یسوم و ال 
5 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

قرفلا یف  هباتک  ( 3

یف سنجلا  یف  ۀـفلتخملا  ۀـثّلثلا  قرفلا  نم  فنـص  ّلک  هلوقی  ام  فصی  نأ  اهیف  هضرغ  و  نیمّلعتملا . یلإ  اهبتک  ةدـحاو  ۀـلاقم  باتکلا  اذـه 
: تلقف تینثتسا  انأ  و  هفلاخ . نم  یلع  ّدرلا  هل و  جاجتحالا  یعّدی و  ام  تیبثت 

یف لخاّدـلا  اهباحـصأ  تالاقم  فرعی  عّونلا  یف  ۀـفلتخم  اضیأ  رخأ  اقرف  قرفلا  ۀـثّلثلا  هذـه  نم  دـحاو  ّلک  یف  ّنـأل  سنجلا » یف  ۀـفلتخملا  »
عـضو ناـک  و  اـهنم . لـطابلا  ّقـحلا و  یلع  مکحلا  یف  هجوـلا  فـیک  اـهنم و  فنـص  ّلـک  بطخ  اـم  مّلعتف  هیف  نّعمت  نأ  دـعب  هرخآـب  ّبّطلا 

. ۀّیمور لخد  ۀلخد  لّوأ  دنع  الیلق  رثکأ  وأ  ۀنس  نیثلث  ءانبأ  نم  ّباش  وه  ۀلاقملا و  هذهل  سونیلاج 
نم ثدح  انأ  هتمجرت و  ّینأ  ّمث  ۀمجّرتلا ، یف  افیعض  ناک  خرکلا و  لهأ  نم  ادهش  نبا  هل  لاقی  لجر  ّینایرّسلا  یلإ  یلبق  همجرت  ناک  دق  و 

ینلأس ّمث  طاقسألا ، ةریثک  ۀّینانوی  ۀخسن  نم  برطق  نب  عوشیریـش  هل  لاقی  روباسيدنج  لهأ  نم  ّببطتمل  الیلق  رثکأ  وأ  ۀنـس  نیرـشع  ءانبأ 
تلباقف ۀّینانوی  خسن  ةّدع  يدنع  هل  تعمتجا  دق  تناک  نأ  دعب  هحالـصإ  يذـیملت  شیبح  اهوحن  وأ  ۀنـس  نیعبرأ  ءانبأ  نم  انأ  کلذ و  دـعب 

یف لعفأ  نأ  یتداع  نم  کلذک  و  هتحّحـص ، ّینایرّـسلا و  ۀخـسّنلا  کلتب  تلباق  ّمث  ةدحاو ، ۀخـسن  اهنم  تّحـص  یّتح  ضعبب  اهـضعب  کلت 
. همجرتأ ام  عیمج 

. یسوم نب  دّمحم  رفعج  یبأل  ۀّیبرعلا  یلإ  تاّینس  دعب  نم  هتمجرت  ّمث 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
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ۀّیّبّطلا ۀعانّصلا  یف  هباتک  ( 4

ّنأل نیمّلعتملا  یلإ  سونیلاج  هنونعی  مل  ۀلاقم و  اضیأ  باتکلا  اذه 
6 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

زیج لوقب و  ّبّطلا  لمج  عیمج  فصی  نأ  هیف  سونیلاج  ضرغ  ّنأ  کلذ  و  نیلمکتـسملا ، نود  نیمّلعتملا  ّصخت  تسیل  هتءارق  یف  ۀعفنملا 
کلذ دعب  دوعی  ّمث  مسّرلا  قیرط  یلع  هّلک  ّبّطلا  ۀلمج  همه  یف و  رّوصتیف  قبسی  امیکف  مّلعتملا  اّمأ  نیلمکتسملل . نیمّلعتملل و  عفان  کلذ  و 

ماقم هل  موقی  اـمیکف  لمکتـسملا  اـّمأ  و  حرّـشلا . یف  اـهیف  غلاـب  یّتلا  بتکلا  نم  هیلع  نیهاربلا  هصیخلت و  هحرـش و  مّلعتیف  هنم  ءزج  ءزج  یف 
اذـه اومظنف  ۀّیردنکـسإلاب  ّبّطلا  میدـقلا  یف  نومّلعی  اوناک  نیذـّلا  نومّلعملا  اّمأ  و  لیوّطلا . مـالکلاب  هفرع  هأرق و  دـق  اـم  ۀـلمجل  ةرکذـّتلا 
اّهنأک اهولعج  نقولغا و  یلإ  ضارمألا  ةاوادـم  یف  نیتلاـقملا  هدـعب  و  نیمّلعتملا ، یلإ  ضبّنلا  یف  هدـعب  نم  ّمث  قرفلا ، باـتک  دـعب  باـتکلا 

. نیمّلعتملا یلإ  اّماع  ادحاو  اناونع  اهونونع  تالاقم و  سمخ  وذ  دحاو  باتک 
مهنم ادهس و  نبا  مهنم  و  ۀمجّرتلا ، یف  يوقی  نأ  لبق  ّینیع  سأّرلا  سجرس  مهنم : ةّدع  ۀّیّبّطلا  ۀعانّـصلا  ینعأ  ۀلاقملا  هذه  مجرت  ناک  دق  و 

تقولا یف  تنک  و  مّلعّتلا . یلع  اصیرح  مهفلا  نسح  الجر  اذـه  ّببطتملا  دواد  ناک  و  ّببطتملا . دوادـل  دـعب  انأ  هتمجرت  و  ّيواهّرلا . بّویأ 
ّمث بتکلا ، نم  هتکلم  امیف  یـسفن و  یف  ملعلا  نم  ۀـحلاص  ةّدـع  یل  تمأتلا  دـق  تناک  اهوحن و  وأ  ۀنـس  نیثلث  ءانبأ  نم  ّاباش  هتمجرت  يذـّلا 

. یسوم نب  دّمحم  رفعج  یبأل  ۀّیبرعلا  یلإ  هتمجرت 

نیمّلعتملا رئاس  یلإ  نرثوط و  یلإ  ضبّنلا  یف  هباتک  ( 5

مّلعتملا جاتحی  ام  فصی  نأ  اهیف  هضرغ  و  ةدحاو . ۀلاقم  باتکلا  اذه 
7 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

فـصی ّمث  اهنم ، همهف  یلع  نومّلعتملا  يوقی  ام  نکل  اهعیمج  هیف  رکذی  سیل  ضبّنلا و  فانـصأ  هیف  الّوأ  دّدعی  و  ضبّنلا ، رمأ  نم  هملع  یلإ 
هذهل سونیلاج  عضو  ناک  و  ۀعّیبّطلا . نع  اجراخ  ناک  ام  و  ّیعیبطب ، سیل  اهنم  ناک  ام  و  اّیعیبط ، اهنم  ناک  ام  ضبّنلا  ریّغت  یّتلا  بابسألا  دعب 

. قرفلا یف  هباتک  هیف  عضو  يّذلا  تقولا  یف  ۀلاقملا 
هیلع ناک  ام  بسحب  و  ۀعانّصلا . باتکل  یتمجرت  دعب  نم  هیوملسل  انأ  اهتمجرت  ّمث  ادهـس ، نبا  ۀّینایرّـسلا  یلإ  ۀلاقملا  هذه  مجرت  ناک  دق  و 

ّمث هل . هتمجرت  ام  عیمج  صّلخت  ءاصقتـسا  یلع  یـصرح  لضف  ناک  اهب  ۀیانعلا  بتکلا و  ةءارق  یف  ۀـبرّدلا  نم  ّیعیبّطلا و  مهفلا  نم  هیوملس 
. ۀعانّصلا یف  هباتک  قرفلا و  باتک  عم  یسوم  نب  دّمحم  رفعج  یبأل  ۀّیبرعلا  یلإ  کلذ  دعب  اهتمجرت 

نقولغا یلإ  هباتک  و  ( 6

امهولخدأ ۀّیردنکـسإ  لهأ  ّنکل  نیمّلعتملا ، یلإ  امهنونعی  مل  نقولغا و  یلإ  ضارمألا  ةاوادم  یف  سونیلاج  امهنونع  ناتلاقم و  باتکلا  اذه 
فوسلیف لجرل  زیج  لوقب و  اریثک  ضرعت  یّتلا  ضارمألا  ةاوادم  فصی  نأ  امهیف  هضرغ  و  نیمّلعتملا . یلإ  بتکلا  دادـع  یف  لیبق  تلق  امک 

لبق مّدق  اهفّرعت  نود  ضارمألا  ةاوادم  یلإ  يوادملا  لصی  ناک ال  اّمل  و  باتکلا . کلذ  هل  بتکی  نأ  هبجعأ  ام  هراثآ  نم  يأر  ام  دنع  هلأس 
ام یلع  اهنم  رـصتقا  هّنکل  اهّلک  اهرکذـی  مل  اهتاوادـم و  تایّمحلا و  لئالد  یلوألا  ۀـلاقملا  یف  فصو  و  اهب . فّرعتت  یّتلا  اـهلئالد  اهتاوادـم 

هذه و  اریثک . ضرعی 
8 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

یناّثلا مسقلا  یف  فصی  و  ۀـیبرغلا ، ضارعألا  نم  ولخت  یّتلا  تایّمحلا  ۀـلاقملا  هذـه  نم  لّوـألا  مسقلا  یف  فصی  نیمـسق و  مسقنت  ۀـلاقملا 
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تقولا یف  باتکلا  اذهل  سونیلاج  عضو  ناک  و  اهتاوادم . ماروألا و  لئالد  ۀیناّثلا  ۀـلاقملا  یف  فصی  و  ۀـبیرغ ، ضارعأ  اهعم  یّتلا  تایّمحلا 
. قرفلا باتک  هیف  عضو  يّذلا 

دعب هتمجرت  ّمث  هتیاغ ، غلبی  مل  ۀمجّرتلا و  یف  ةّوقلا  ضعب  يوق  ناک  دق  ۀّینایرّسلا و  یلإ  سجرس  باتکلا  اذه  ۀمجرت  یلإ  ینقبس  ناک  دق  و 
. یسوم نب  دّمحم  رفعج  یبأل  ۀّیبرعلا  یلإ  ماّیألا  هذه  یف  هتمجرت  ّمث  ضبّنلا ، باتک  هل  یتمجرت  دعب  هیوملسل  ۀّینایرّسلا  یلإ 

ماظعلا یف  هباتک  ( 7

نیب و  نیمّلعتملا » یلإ   » هدـنع هلوق  نیب  ّنأل  نیمّلعتملا  یلإ  هنونعی  مل  نیمّلعتملل و  ماظعلا  یف  سونیلاج  هنونع  ةدـحاو و  ۀـلاقم  باتکلا  اذـه 
هل ّنأ  و  نیمّلعتملا ، ةّوق  وحن  مّلعی  اـم  همیلعت  یف  وـحنی  ّهنأ  یلع  ّلد  نیمّلعتملا » یلإ   » هباـتک نوـنع  اذإ  هنأ  کـلذ  و  اـقرف . نیمّلعتملل »  » هلوـق

ملعلا عیمجب  طیحی  کلذ  هباتک  ّنأ  یلع  کلذ  ّلد  نیمّلعتملل »  » هباتک نونع  اذإ  و  نیلمکتسملل . ّنفلا  کلذ  یف  میلعّتلا  اذه  ءارو  نم  امیلعت 
نونف عیمج  یلع  حیرـشّتلا  ملع  مّلعت  ّبّطلل  مّلعتملا  مّدـقی  نأ  دـیری  سونیلاج  ّنأ  کـلذ  و  نیمّلعتملل . وه  اـّمنإ  همیلعت  ّنأ  اـّلإ  ّنفلا  کلذـب 
فیک فصی  نأ  باتکلا  کلذ  یف  سونیلاج  ضرغ  و  ّیسایقلا . ّبّطلا  نم  ائیـش  مّلعتی  نأ  حیرـشّتلا  ۀفرعم  نود  هدنع  نکمی  ّهنأل ال  ّبّطلا ،

فیک و  هسفن ؟ یف  ماظعلا  نم  دحاو  ّلک  لاح 
9 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

. نیمّلعتملا یلإ  بتکلا  رئاس  عضو  ام  تقو  یف  هل  سونیلاج  عضو  ناک  و  هریغب ؟ هلاّصتا  یف  لاحلا 
ءاصقتـسال هتمجرت  یف  تدصق  هیوسام و  نب  اّنحویل  تاّینـس  ذنم  انأ  هتمجرت  ّمث  ۀئیدر ، ۀـمجرت  سجرـس  ۀّینایرّـسلا  یلإ  همجرت  ناک  دـق  و 

یبأل ۀّیبرعلا  یلإ  لبق  هتمجرت  و  هیلع . ّثحی  لازی  حضاولا و ال  مالکلا  ّبحی  لجّرلا  اذـه  ّنأ  کلذ  و  حاضیإلا . حرّـشلا و  ۀـیاغ  یلع  هیناعم 
. یسوم نب  دّمحم  رفعج 

لضعلا یف  هباتک  ( 8

کلذ و  نیمّلعتملا ، یلإ  هبتک  دادـع  یف  هولخدأ  ۀّیردنکـسإ  لهأ  ّنکل  نیمّلعتملا » یلإ   » سونیلاج هنونعی  مل  ةدـحاو و  ۀـلاقم  باتکلا  اذـه 
حیرـشت یف  ةدـحاو  و  بصعلا ، حیرـشت  یف  ةدـحاو  نیمّلعتملا : یلإ  سونیلاج  اهبتک  رخا  تالاقم  ثلث  نیتلاـقملا  نیتاـه  یلإ  اوعمج ، مّهنأ 

یلإ حیرـشّتلا  یف  هونونع  تالاقم و  سمخ  وذ  دحاو  باتک  ّهنأک  هولعج  براوّضلا و  قورعلا  حیرـشت  یف  ةدحاو  و  براوّضلا ، ریغ  قورعلا 
نیأ نم  و  یه ؟ لضعلا  ّيأ  و  یه ؟ مک  ءاضعألا  نم  دـحاو  ّلک  یف  يذـّلا  لضعلا  عیمج  رمأ  فصی  نأ  هیف  سونیلاـج  ضرغ  و  نیمّلعتملا .

؟ ءاصقتسالا ۀیاغب  اهلعف  ام  و  اهنم ؟ دحاو  ّلک  ئدتبی 
یلإ همجرتأ  مل  ّینأ  الخ  باتکلا  اذـه  یف  یّنع  همهفاف  يرمأ  سجرـس و  رمأ  سونیلاج و  رمأ  نم  ماظعلا  باتک  یف  کل  هتفـصو  ام  ّلـک  و 

یسوم نب  دّمحمل  نسحلا  نب  شیبح  همجرت  دق  ۀیاغلا و  هذه  یلإ  ۀّیبرعلا 
10 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

. ۀّیبرعلا یلإ 

بصعلا یف  هباتک  ( 9

ّيأ و  عاّخنلا ؟ غامّدـلا و  نم  تبنت  بصعلا  نم  اجوز  مک  فصی  نأ  اهیف  هضرغف  نیمّلعتملا . یلإ  اـهبتک  ةدـحاو  ۀـلاقم  اـضیأ  باـتکلا  اذـه 
؟ هلعف ام  و  اهنم ؟ دحاو  ّلک  مسقنی  نیأ  فیک و  و  یه ؟ باصعألا 

. لضعلا باتک  یف  ۀّصقلاک  باتکلا  اذه  یف  ۀّصقلا  و 
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قورعلا یف  هباتک  ( 10

اّمأف سناثـسطنا . یلا  هنونع  نیمّلعتملل و  هبتک  ضبنت  یّتلا ال  ضبنت و  یّتلا  قورعلا  رمأ  اهیف  فصی  ةدحاو  ۀلاقم  سونیلاج  دنع  باتکلا  اذه 
اقرع مک  فصی  نأ  هیف  هضرغ  و  براوّضلا . قورعلا  یف  ۀلاقم  و  براوّضلا ، ریغ  قورعلا  یف  ۀلاقم  نیتلاقم : یلإ  هومّـسقف  ۀّیردنکـسإلا  لهأ 

و یه ؟ تانایرّـشلا  ّيأ  و  بلقلا ؟ نم  تبنت  انایرـش  مک  و  اـهنم ؟ دـحاو  ّلـک  مسقنی  نیأ  و  فیک ؟ و  یه ؟ قورعلا  ّيأ  و  دـبکلا ؟ نم  تبنت 
؟ اهنم دحاو  ّلک  مسقنی  نیأ  و  فیک ؟

. یسوم نب  دّمحمل  ۀّیبرعلا  یلإ  هتمجرت  هلمج و  تعزتنا  اهرکذ  مّدقت  یّتلا  تالاقملا  یف  ۀّصقلاک  هیف  ۀّصقلا  و 

طارقب يأر  یلع  تاّسقطسالا  یف  هباتک  ( 11

عیمج ّنأ  نّیبی  نأ  هیف  هضرغ  و  ةدحاو ، ۀلاقم  اضیأ  باتکلا  اذه 
11 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

: ناکرا ۀعبرأ  نم  اهبیکرت  اّمنإ  ضرألا  نطب  یف  دـّلوتت  یّتلا  ماسجألا  تابّنلا و  ناویحلا و  نادـبأ  یه  داسفلا و  نوکلا و  لبقت  یّتلا  ماسجألا 
ماوق اهنم  یّتلا  ۀـبیرقلا  یناّوثلا  ناکرألا  اّمأ  و  ناسنالا . ندـبل  ةدـیعبلا  لوالا  ناکرألا  یه  هذـه  ّنأ  و  راّنلا ، ءاوهلا و  ءاملا و  ضرالا و  یه  و 
بجی یّتلا  بتکلا  نم  باتکلا  اذـه  و  نیتّرملا . مغلبلا و  مّدـلا و  ینعأ  ۀـعبرألا  طالخألا  یهف  ناویحلا  نم  مد  هل  اـم  رئاـس  ناـسنإلا و  ندـب 

. ءربلا ۀلیح  باتک  ةءارق  لبق  أرقت  نأ  ةرورض 
و ءاصقتسا ، ۀیانعب و  لیربج  نب  عوشیتخبل  ۀّینایرّسلا  یلإ  هتمجرت  ّینإ  ّمث  هدسفأف ، همهفی  مل  ّهنأ  ّالإ  سجرس  هتمجرت  یلإ  ینقبـس  ناک  دق  و 

نب ّیلع  نسحلا  یبأل  ۀـّیبرعلا  یلإ  هتمجرت  ّمث  لیبّسلا . کلت  یلع  یبابـش  یهتنم  تقو  یف  لجّرلا  اذـهل  هتمجرت  ام  ّلج  هل و  یتمجرت  تناک 
. ییحی

جازملا یف  هباتک  ( 12

فانـصألا ّيأ  و  یه ؟ مک  نّیبف  ناویحلا . نادبأ  جازم  فانـصأ  نییلوألا  نیتلاقملا  یف  فصو  تالاقم  ثلث  یف  سونیلاج  هلعج  باتکلا  اذه 
.؟ فرعت ربتخت و  فیک  نّیب  و  ۀیودألا ، جازم  فانصأ  هنم  ۀثلاّثلا  ۀلاقملا  یف  رکذ  و  اهنم . دحاو  ّلک  یلع  ّلدت  یّتلا  لئالّدلا  فصو  و  یه ،؟

لبق ةرورـض  اهتءارق  بجی  یّتلا  بتکلا  نم  اضیأ  باتکلا  اذـه  و  دـعب . امیف  هرکاذ  انأ  يذـّلا  ۀـیودألا ، يوق  باتکب  لصّتت  ۀـلاقملا  کـلت  و 
. ءربلا ۀلیح  باتک 

عم ۀّینایرّسلا  یلإ  هتمجرت  و  سجرس . باتکلا  اذه  مجرت  ناک  دق  و 
12 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

. نامیلس نب  قحسإل  ۀّیبرعلا  یلإ  کلذ  دعب  هتمجرت  ّمث  ناکرألا ، باتک 

ۀّیعیبّطلا يوقلا  یف  هباتک  ( 13

ۀیمنملا ةّوقلا  ۀلباحلا و  ةّوقلا  یه  و  ۀّیعیبط : يوق  ثلثب  نوکی  ندبلا  ریبدت  ّنأ  نّیبی  نأ  اهیف  هضرغ  و  تالاقم ، ثلث  هلعج  اضیأ  باتکلا  اذـه 
يرخألا و  ءازجألا . ۀهباشتملا  ءاضعألا  هنم  لعجت  یّتح  هلبحت  ّینملا و  ّریغت  امهادحإ  نیتّوق : نم  ۀبّکرم  ۀلباحلا  ةّوقلا  ّنأ  و  ۀـیذاغلا ، ةّوقلا  و 

مدخی ّهنأ  و  ۀبّکرملا . ءاضعألا  نم  دحاو  ّلک  یف  هیلإ  جاتحی  يّذلا  ددعلا  رادقملا و  عضولا و  ۀـئیهلاب و  ءازجالا  ۀـهباشتملا  ءاضعألا  بّکرت 
. ۀعفاّدلا ةّوقلا  ةّریغملا و  ةّوقلا  ۀکسمملا و  ةّوقلا  ۀبذاجلا و  ةوّقلا  یه  و  يوق : عبرأ  ۀیذاغلا  ةّوقلا 
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وأ ۀنـس  ةرـشع  عبـس  ّیلع  تتأ  دق  مالغ  انأ  ۀّینایرّـسلا و  یلإ  انأ  هتمجرت  ّمث  ءوس ، ۀمجرت  سجرـس  ۀّینایرّـسلا  یلإ  باتکلا  اذه  مجرت  دـق  و 
ّینإ ّمث  طاقـسأ ، اهیف  ۀـّینانوی  ۀخـسن  نم  هتمجرت  و  دـعب . هرکذأس  ادـحاو  اـباتک  اـّلإ  هلبق  تمجرت  نکأ  مل  و  عوشیتخب ، نب  لـیربجل  اـهوحن 
رخا طاقـسأ  یلع  اـضیأ  تفقوف  ۀـیناث  هتحّفـصت  ّنسلا  لامکتـسا  دـعب  ّینإ  ّمث  اهتحلـصأ ، طاقـسأ  یلع  هنم  تفقوـف  تنـسحأ  اذإ  هتحّفـصت 

تمجرت دق  و  کلذ . یف  ببّـسلا  تفرع  ۀفلتخم  اخـسن  یتمجرت  نم  باتکلا  اذهل  تدجو  نإ  امیکل  کلذ  کمالعإ  تببحأ  و  اهتحلـصاف .
. نامیلس نب  قحسإل  ۀلاقم  ۀّیبرعلا  یلإ  باتکلا  اذه  نم 

13 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

ضارعألا للعلا و  یف  هباتک  ( 14

سونیلاج اهلعجی  مل  و  ءربلا . ۀـلیح  باتک  لبق  ةرورـض  اهتءارق  یلإ  جاتحی  یّتلا  تالاقملا  نم  یه  و  ۀـعومجم ، تالاقم  ّتس  باتکلا  اذـه 
یلإ اوبهذ  مّهنأک  للعلا ، باتک  وه  دحاو و  ناونعب  اهونونع  اهوعمج و  ۀّیردنکسإلا  لهأ  ّنکل  دحاو و  ناونعب  اهنونع  دحاو و ال  باتک  یف 

لـلعلا و باـتکب  هومـسوف  بجاولا  نم  صقنأ  دـعبأ و  ناونعب  باـتکلا  اذـه  اوـنونعف  نّوینایرّـسلا  اـّمأ  و  هیف . اـم  رثکأـب  باـتکلا  اومـسو  نأ 
نونعف سونیلاج  اّمأف  اضیأ . ضارمألا  ضارعألا  بابـسألا و  عم  اورکذـی  نأ  یغبنی  ناـک  دـقل  ّماـّتلا  ناونعلل  اودـصق  اوناـک  ول  و  ضارعـألا .

نم دحاو  ّلک  مّسق  و  ضارمألا ؟ سانجأ  مک  ۀلاقملا  کلت  یف  فصو  و  ضارمألا ، فانـصأ  یف  تالاقملا  تّسلا  هذـه  نم  یلوألا  ۀـلاقملا 
اهیف هضرغ  ضارمألا و  بابـسأ  یف  اهنم  ۀـیناّثلا  ۀـلاقملا  نونع  و  اـهعاونأ . یـصقأ  یلإ  ۀمـسقلا  یف  یهتنا  یّتح  هعاونأ  یلإ  ساـنجألا  کـلت 

تّـسلا هذه  نم  ۀـثلاّثلا  ۀـلاقملا  اّمأ  و  یه .؟ بابـسألا  ّيأ  و  ضارمألا ؟ نم  دـحاو  ّلک  بابـسأ  مک  اهیف  فصی  ّهنأ  کلذ  و  اهناونعل ، قفاوم 
ۀیقابلا تالاقملا  اّمأ  و  یه .؟ ضارعألا  ّيأ  و  اهعاونأ ؟ ضارعـألا و  ساـنجأ  مک  اـهیف  فصو  ضارعـألا و  فانـصأ  یف  اـهنونعف  تـالاقملا 

؟ یه بابسألا  ّيأ  و  ضارعألا ؟ نم  دحاو  ّلکل  ۀلعافلا  بابسألا  مک  اهیف  فصو  ضارعألا و  بابسا  یف  اهنونعف 
ّمث هیف ، ضاترا  نأ  دـعب  ةّرم  ۀّیردنکـسإلا و  باّتک  یف  ضاتری  نأ  لبق  ةّرم  نیتّرم  ۀّینایرّـسلا  یلإ  سجرـس  باتکلا  اذـه  مجرت  ناـک  دـق  و 

دق و  یبابش . یهتنم  تقو  یف  ۀّینایرّسلا  یلإ  لیربج  نب  عوشیتخبل  انأ  هتمجرت 
14 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

. ۀّیبرعلا یلإ  ییحی  نب  ّیلع  نسحلا  یبأل  تالاقملا  ّتّسلا  هذه  شیبح  مجرت 

ۀنطابلا ءاضعألا  للع  فّرعت  یف  هباتک  ( 15

اهب تثدـح  اذإ  ۀـنطابلا  ءاضعألا  لاوحأ  یلع  اهب  ّلدتـسی  لـئالد  فصی  نأ  هیف  هضرغ  و  تـالاقم ، ّتس  یف  سونیلاـج  هلعج  باـتکلا  اذـه 
یّتلا ۀّیّماعلا  لبّـسلا  هنم  ۀـّیناّثلا  ضعب  یلوألا و  ۀـلاقملا  یف  فصو  و  یه .؟ ضارمألا  ّيأ  اهب  ثدـحت  یّتلا  ضارمألا  کلت  یلع  ضارمألا و 

ۀلاقملا یقاب  یف  ذخأ  ّمث  ضرغلا ، اذه  بلط  یف  اهکلـس  یّتلا  قرّطلا  یف  سناجیخرا  أطخ  ۀّیناّثلا  ۀـلاقملا  یف  فشک  ضارمألا و  اهب  فّرعتت 
فصی ءالولا  یلع  اّرج  مّله  غامّدلا و  نم  أدتبا  و  اوضع ، اوضع  اهضارمأ  ۀنطابلا و  ءاضعألا  رکذ  یف  اهل  ۀیلاّتلا  عبرألا  تالاقملا  یف  ۀّیناّثلا و 

. اهاصقأ یلإ  یهتنا  نأ  یلإ  هتّلع ؟ فّرعتت  فیک  ّلتعا  اذإ  اهنم  دحاو  دحاو  یلع  اهب  ّلدتسی  یّتلا  لئالّدلا 
لیربج نب  عوشیتخب  ناک  دق  و  عسیلا . هل  لاقی  لجرل  ةّرم  و  خرکلا ، فقـسأ  يرودایثل  ةّرم  نیتّرم  باتکلا  اذـه  مجرت  سجرـس  ناک  دـق  و 
یتـّلا عـضاوملا  صّلخت  یلع  خـساّنلا  فـقی  ملف  لهـسأ ، دوـجأ و  هتمجرت  ّنأ  هتملعأ  نأ  دـعب  تـلعفف  هطاقـسأ  حالـصإ  هحّفـصت و  ینلأـس 

و هذه . انماّیأ  تناک  نأ  یلإ  ۀّحّـصلا  ۀماقتـسالا و  ّمات  ریغ  باتکلا  یقبف  هتّوق ، ردقب  عضاوملا  کلت  نم  دـحاو  ّلک  صّلخت  هیف و  اهتحلـصأ 
یلإ همجرت  و  هتمجرت . ةداعإ  ّيروفیّطلاب  فورعملا  اّیرکز  نب  لیارـسإ  ینلأس  نأ  یلإ  هریغ  هنع  ینلغـشف  هتمجرت  ةداعإب  ّمهأ  لازأ  ـال  تنک 

نب دمحأل  شیبح  ۀّیبرعلا 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
مالسا ناهج  رد  تسرهف 
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15 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
. یسوم

ضبّنلا یف  هباتک  ( 16

لّوألا ءزجلا  نونع  و  تالاقم . عبرأ  ءازجألا  نم  دحاو  ّلک  یف  ءازجأ  ۀـعبرأب  اهمّـسق  ۀـلاقم و  ةرـشع  ّتس  یف  سونیلاج  هلعج  باتکلا  اذـه 
یلإ اـهنم  دـحاو  ّلـک  مسقنی  فـیک  و  یه ؟ ساـنجألا  ّيأ  و  لوـالا ؟ ضبّنلا  ساـنجأ  مک  نّیبـی  نأ  هیف  هضرغ  و  ضبّنلا ، فانـصأ  یف  اـهنم 

اهعاونأ ضبّنلا و  سانجأ  ۀفـص  نم  هیلإ  جاتحی  ام  ۀلمج  یلإ  ءزجلا  اذه  نم  یلوالا  ۀلاقملا  یف  دـمع  و  اهاصقأ . یلإ  یهتنی  نأ  یلإ  هعاونأ ؟
و هّدـح ، نع  هعاونأ و  ضبّنلا و  سانجأ  نع  ثحبلا  جاجتحالل و  ءزجلا  کـلذ  نم  ۀـیقابلا  تـالاقملا  ثّلثلا  درفأ  و  هرخآ ، نع  اـهیف  هعمجی 

جاتحی سیلف  ءزجلا  اذه  نم  ۀیقابلا  تالاقملا  ثّلثلا  اّمأ  و  ۀّیرورـض . ۀجاح  ءزجلا  اذه  نم  یلوألا  ۀلاقملا  کلت  ةءارق  یلا  جاتحی  دق  کلذل 
ءزجلا و کلذ  ۀلمج  نم  اهیلع  رصتقی  نأ  لّوألا  ءزجلا  نم  یلوألا  ۀلاقملا  أرق  اذإ  ءيراقلل  زوجی  دق  کلذل  و  ۀّیرورـض ، ۀجاح  اهتءارق  یلإ 

سانجأ ملع  نم  هیلإ  جاتحی  ام  ّلک  عمجیل  دصق  اّمنإ  ّهنأ  اذه و  سونیلاج  نّیب  دـق  و  باتکلا . اذـه  نم  یناّثلا  ءزجلا  ةءارق  یف  اهدـعب  ذـخأی 
فـصی نأ  هیف  هضرغ  و  ضبّنلا ، فّرعت  یف  یناّثلا  ءزجلا  نونع  و  تفـصو . يذـّلا  ببّـسلا  اذـهل  یلوألا  ۀـلاقملا  کلت  یف  اـهعاونأ  ضبّنلا و 

فیک و  ریغّـصلا ،؟ میظعلا و  ضبّنلا  ـالثم  فّرعتی  فیک  ینعأ  قورعلا ؟ هّسجم  یف  ضبّنلا  فانـصأ  نم  دـحاو  ّلـک  فّرعتملا  فّرعتی  فیک 
ربخی سایقلا  اذه  یلع  کلذک  و  ءیطبلا ،؟ عیرّسلا و  ضبّنلا  فّرعتی 

16 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
فانـصأ نم  دـحاو  ّلـک  نوکی  بابـسألا  ّيأ  نم  فصی  نأ  هیف  هضرغ  و  ضبّنلا ، بابـسأ  یف  ثلاـّثلا  ءزجلا  نونع  و  فانـصألا . رئاـس  نع 

نم دحاو  ّلک  نوکی  بابـسألا  ّيأ  نم  و  عیرّـسلا ،؟ ضبّنلا  نوکی  اهّیأ  نم  و  میظعلا ،؟ ضبّنلا  نوکی  الثم  بابـسألا  ّيأ  نم  ینعأ  ضبّنلا ،؟
نم ملعلا  قباس  جرختـسی  فیک  فصی  نأ  هیف  هضرغ  و  ضبّنلا ، نم  ۀفرعملا  ۀمدقت  یف  عباّرلا  ءزجلا  نونع  و  ۀـیقابلا .؟ ضبّنلا  فانـصأ  رئاس 

.؟ ضبّنلا فانصأ  رئاس  ءیطبلا و  عیرّسلا و  ریغّصلا و  میظعلا و  نم  ینعأ  ضبّنلا  فانصأ  نم  دحاو  ّلک 
ۀلاقملا یه  ۀلاقم و  ۀلاقم  لوالا  ءازجألا  ۀثّلثلا  نم  دـحاو  ّلک  نم  تالاقم  عبـس  ۀّینایرّـسلا  یلإ  باتکلا  اذـه  نم  مجرت  سجرـس  ناک  دـق  و 
يّرحت امک  ّهنأ  ذخأ  مهنع  نیّذلا  ۀّیردنکـسإلا  لهأ  ّنظ  امک  ّنظ  و  ریخألا ، ءزجلا  تالاقم  عبرأ  ۀثّلثلا و  ءازجألا  نم  دـحاو  ّلک  نم  یلوألا 

، ءزجلا کلذ  یف  هدـصق  امل  ملعلا  عیمجب  طیحت  اـّهنأل  سونیلاـج  لاـق  اـمک  اـهیلع  رـصتقی  یلوـألا و  ۀـلاقملا  هنم  أرقی  نأ  لّوـألا  ءزجلا  نم 
. ءازجألا رئاس  یف  لاحلا  کلذک 

کلذـک ۀـلاقم  ۀـلاقم  یلع  لوالا  ۀـثّلثلا  ءازجألا  نم  دـحاو  ّلک  نم  اورـصتقا  امک  ۀّیردنکـسإلا  لهأ  ّنأ  ّالا  کـلذ  یف  مهأـطخ  مظع  دـق  و 
. طقف تالاقملا  عبرالا  هذه  اهیف  اّمنإ  ۀّینانویلاب  ةریثک  فحاصم  دجن  دق  کلذل  و  هنم . یلوألا  ۀلاقملا  یلع  اضیأ  عباّرلا  ءزجلا  نم  اورصتقا 

ضبّنلا باتک  حرـشل  اودصق  نیّذلا  نم  نیرّـسفملا  اضیأ  دجن  و  ۀیلاوتم ، تخـسن  ۀعبرألا و  ةازجألا  کلت  نم  دـحاو  ّلک  نم  تبختنا  دـق  و 
اّمأف کلذب . مهسفنأ  اوحضف  و  ۀعبرألا ، تالاقملا  هذه  هنم  اوحرش  اّمنإ 

17 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
تالاقم رئاس  ةءارق  یلإ  ۀّیرورـض  ۀـجاح  جاتحی  دـق  ّهنأ  ّسحأ  هموی و  نم  هبتنا  ناک  ّهنأ  کلذ  و  مهنم . ناسحإلا  یلإ  برقأ  ناکف  ّیـساّرلا 
باتکلا اذه  انأ  تمجرت  دق  و  ۀیقابلا . عبّسلا  تالاقملا  عوشیتخب  نب  لیربجل  مجرت  ّيواهّرلا  بّویأ  ّنإ  ّمث  اهرخآ . نع  اهمجرتف  عباّرلا  ءزجلا 

اذه نم  یلوألا  ۀلاقملا  اضیأ  تمجرت  و  ةرابعلا . نسح  هصیخلتب و  ۀـیانعلا  یف  تغلاب  و  هیوسام ، نب  اّنحویل  تاّینـس  ذـنم  ۀّینایرّـسلا  یلإ  هّلک 
لجر شیبح  اهتمجرت و  یّتلا  ۀّینایرّسلا  ۀخـسّنلا  نم  شیبح  هتمجرت  ّیلوتف  باتکلا  اذه  یقاب  اّمأ  و  یـسوم . نب  دّمحمل  ۀّیبرعلا  یلإ  باتکلا 
. ملعلا قباس  نم  ّدعی  باتکلا  اذه  و  هتعیبط . بسحب  هتیانع  بسحأ  ّینا ال  ّالإ  ۀمجّرتلا  یف  یقیرطب  يدتقی  نأ  موری  مهفلا و  یلع  عوبطم 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
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تایّمحلا فانصا  یف  هباتک  ( 17

نم نیـسنج  هنم  یلوألا  ۀـلاقملا  یف  فصو  و  اهلئالد . اهعاونأ و  تایّمحلا  سانجأ  فصی  نأ  هیف  هضرغ  و  نیتلاقم ، یف  هلعج  باـتکلا  اذـه 
يّذلا اهنم  ثلاّثلا  سنجلا  ۀیناّثلا  ۀلاقملا  یف  فصو  و  ۀبلّصلاب . ۀفورعملا  ۀّیلـصألا  ءاضعألا  یف  رخآلا  حوّرلا و  یف  نوکی  امهدحأ  اهـسانجأ :

. تنفع اذإ  طالخألا  یف  نوکی 
لّوأ اذه  ناک  و  مالغ ، انأ  عوشیتخب و  نب  لیربجل  رمألا  لّوأ  یف  انأ  هتمجرت  و  ةدومحم ، ریغ  ۀمجرت  باتکلا  اذه  مجرت  سجرس  ناک  دق  و 

ۀیانعب و اهتحلصأف  اطاقسأ  هیف  تدجوف  هتحّفصت  ّنسلا  یف  تلمکتسا  ام  دعب  نم  ّینإ  ّمث  ۀّینایرّسلا . یلإ  سونیلاج  بتک  نم  هتمجرت  باتک 
18 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

. یسوم نب  دمحأ  نسحلا  یبأل  ۀّیبرعلا  یلإ  اضیأ  هتمجرت  و  يدلول ، ۀخسن  تدرأ  ام  دنع  هتحّحص 

نارحبلا یف  هباتک  ( 18

مأ نارحبلا  نوکی  له  فرعیف  مّدـقتی  نأ  یلإ  ناسنإلا  لصی  فیک  فصی  نأ  هیف  هضرغ  و  تالاقم ، ثلث  یف  سونیلاج  هلعج  باـتکلا  اذـه 
یف تغلاب  تاّینـس و  ذنم  هتحلـصأ  سجرـس و  همجرت  ناک  دـق  و  هرمأ .؟ لوؤی  ءیـش  ّيأ  یلإ  و  اذ ،؟ امب  و  ثدـحی ؟ یتمف  ناک  نإ  و  ال ،؟

. یسوم نب  دّمحمل  ۀّیبرعلا  یلإ  اضیأ  هتمجرت  و  هیوسام ، نب  اّنحویل  هحیحصت 

نارحبلا ماّیأ  یف  هباتک  ( 19

اهّیأ ةّوقلا و  یف  ماّیألا  نم  لاحلا  فالتخا  فصی  نأ  نییلوـالا  نیتلاـقملا  یف  هضرغ  و  تـالاقم ، ثلث  سونیلاـج  هلعج  اـضیأ  باـتکلا  اذـه 
اهیف ثداـحلا  نارحبلا  نوکی  اـهّیأ  و  نارحبلا ،؟ اـهیف  نوکی  یتـّلا  ماـّیألا  کـلت  ّيأ  و  نارحبلا ،؟ هیف  نوکی  ـال  اـهّیأ  و  نارحبلا ،؟ هیف  نوـکی 

یف ماّیألا  تفلتخا  اهلجأ  نم  یّتلا  بابـسألا  ۀثلاّثلا  ۀلاقملا  یف  فصی  و  کلذـب . لصّتی  ام  و  امومذـم ،؟ اهیف  نارحبلا  نوکی  اهّیا  و  ادومحم ،
. فالتخالا اذه  اهاوق 

نب دّمحمل  ۀّیبرعلا  یلإ  اضیأ  هتمجرت  و  هلبق . يّذلا  باتکلا  یحالـصإ  عم  هتحلـصا  سجرـس و  ۀّینایرّـسلا  یلإ  باتکلا  اذه  مجرت  ناک  دق  و 
. ملعلا قباس  نم  ناّدعی  هلبق  يّذلا  باتکلا  باتکلا و  اذه  یسوم و 

19 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

ءربلا ۀلیح  یف  هباتک  ( 20

یلع هیف  رصتقی  و  سایقلا ،؟ قیرطب  ضارمألا  نم  دحاو  ّلک  يوادی  فیک  فصی  نأ  هیف  هضرغ  و  ۀلاقم ، ةرـشع  عبرأ  یف  هلعج  باتکلا  اذه 
کلذل برضی  و  ضارمألا ، نم  ضرم  ّلک  هب  يوادی  نأ  یغبنی  ام  اهنم  جرختسیف  کلذ  یف  اهدصق  دصقی  نأ  یغبنی  یّتلا  ۀّیّماعلا  ضارعألا 

ۀحیحّـصلا لوصألا  اهنم  ۀیناّثلا  یلوألا و  ۀلاقملا  یف  نّیب  نرایا ، هل  لاقی  لجرل  تالاقم  ّتس  عضو  ناک  و  ۀـّیئزج . ءایـشأ  نم  ةریـسی  تالاثم 
عبرألا تالاقملا  یف  فصو  ّمث  هباحـصأ . سطارطـسسرا و  اهلّـصأ  یّتلا  أطخلا  لوصألا  خسف  و  ملعلا ، اذه  یف  رمألا  ینبم  نوکی  اهیلع  یّتلا 

نأ سونایناجوا  هلأس  نأ  یلإ  باتکلا  مامتتسا  سونیلاج  عطقف  یّفوت  نرایا  ّنإ  ّمث  ءاضعألا . نم  دحاو  ّلک  نم  لاّصتالا  قّرفت  ةاوادم  ۀیقابلا 
یف و  ءازجـألا ، ۀـهباشتملا  ءاـضعألا  ضارمأ  ةاوادـم  اـهنم  لوـالا  تـالاقملا  ّتّسلا  یف  فصوف  ۀـیقابلا ، تـالاقملا  یناـمّثلا  هل  عضوف  هّمتی ،

جازملا ءوس  فانـصأ  ةاوادم  لوالا  تالاقملا  ّتّسلا  نم  یلوألا  ۀلاقملا  یف  فصو  و  ۀـبّکرملا ، ءاضعألا  ضارمأ  ةاوادـم  نیتیقابلا  نیتلاقملا 
نم ۀنماّثلا  یه  اهدـعب و  یّتلا  ۀـلاقملا  یف  فصو  ّمث  ةدـعملا . یف  ثدـحی  امب  لیثمّتلا  یلع  اهرمأ  يرجأ  دـحاو و  وضع  یف  تناک  اذإ  اهّلک 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
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ةاوادـم ۀعـساّتلا  یه  اهولتت و  یّتلا  ۀـلاقملا  یف  فصو  ّمث  موی . یّمح  یه  حوّرلا و  یف  نوکت  یّتلا  یّمحلا  فانـصأ  ةاوادـم  باـتکلا  ۀـلمج 
جاتحی ام  عیمج  اهیف  فصو  و  ّقّدلا ، یه  ۀّیلصألا و  ءاضعألا  یف  نوکت  یّتلا  یّمحلا  ةاوادم  ةرشاعلا  ۀلاقملا  یف  فصو  ّمث  ۀقبطملا . یّمحلا 

ةرشع و ۀیداحلا  یف  فصو  ّمث  ماّمحلا . لامعتسا  نم  هملع  یلإ 
20 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

یف اّمأ  و  ۀبیرغ . ضارعأ  نم  اولخ  اهنم  ناک  امف  ةرـشع  ۀیداحلا  یف  اّمأ  طالخألا . ۀنوفع  نم  نوکت  یّتلا  تایّمحلا  ةاوادم  ةرـشع  ۀـیناّثلا  یف 
. ۀبیرغ ضارعأ  عم  اهنم  ناک  امف  ةرشع  ۀیناّثلا 

ّهنإ ّمث  ۀمجّرتلا ، یف  وقی  مل  فیعض  دعب  وه  لوالا و  تالاقملا  ّتّسلا  هتمجرت  تناکف  سجرس  ۀّینایرّـسلا  یلإ  باتکلا  اذه  مجرت  ناک  دق  و 
یلع ینرأذأ  هیوملس  ناک  دق  و  لوالا . تالاقملا  هتمجرت  نم  حلـصأ  اهل  هتمجرت  تناکف  بّردت  نأ  دعب  نم  ۀیقابلا  تالاقملا  ینامّثلا  مجرت 
یعم ّینایرّـسلا و  هعم  ۀعباّسلا و  ۀلاقملا  ضعبب  ینلباقف  دوجأ  ۀمجّرتلا و  نم  لهـسأ  کلذ  نوکی  نأ  عمط  یناّثلا و  ءزجلا  اذه  هل  حلـصأ  نأ 

ّنأ هل  نّیبت  رمألا و  هیلع  ربک  یّتح  حلـصی  لعجف  هب  هتّربخ  ّینانویلل  فلاخم  ءیـش  یبّرم  اـمّلک  تنک  و  ۀّینایرّـسلا . ّیلع  أرقی  وه  ّیناـنّویلا و 
یف ۀّقّرلاب  اّنک  اهرخآ و  نع  اهتمجرتف  تالاقملا  کلت  ۀمجرت  ینلأسف  اماظتنا ، ّدشأ  اهیف  نوکی  رمألا  ّنأ  غلبأ و  یخرأ و  سأّرلا  نم  ۀمجّرتلا 

عقوف كانه  هل  خـسنتل  مالّـسلا  ۀـنیدم  یلإ  رادـحنالا  دارأ  اّمل  ّيروفیّطلاب  فورعملا  هّللا  دـبع  نب  اّیرکز  یلأ  اهعفد  نومأملا و  تاوزغ  ماـّیأ 
نب عوشیتخبل  هلّوأ  نم  باتکلا  تمجرت  نینـس  دـعب  ّینإ  ّمث  ۀخـسن . هل  قبی  مل  باتکلا و  قرتحاف  اّیرکز  اـهیف  ناـک  یّتلا  ۀنیفّـسلا  یف  قیرح 

یننکمأ ام  ۀیاغب  اهتمجرت  ۀخـسن و  اهنم  تحّحـص  اهب و  تلباقف  ۀّینانویلاب  خسن  ةّدع  هنم  ةریخألا  تالاقملا  ینامّثلل  يدنع  تناک  و  لیربج ،
ملف أطخلا  ةریثک  ۀخسن  کلذ  عم  تناک  ةدحاو و  ۀخـسن  یلع  ّالإ  اهل  تعقو  نکأ  ملف  لوالا  تالاقملا  ّتسلا  اّمأف  ۀغالبلا . ءاصقتـسالا و  نم 

ام ۀیاغ  یلع  تالاقملا  کلت  صّلخت  کلذل  یّنکمی 
21 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

ۀخـسن یل  تقّفتا  نإ  ۀثلاث  هب  لباقا  ّینأ  یلإ  ولخأ  هحالـصإ و  یننکمأ  ام  تحلـصأ  اهب و  تلباقف  يرخأ  ۀخـسن  یلع  تعقو  ّینإ  ّمث  یغبنی .
ۀّینایرّسلا خسّنلا  نم  باتکلا  اذه  مجرت  و  ۀّیردنکـسإلا . باّتک  یف  أرقی  اّمم  نکی  مل  ّهنأ  کلذ  ۀلیلق و  ۀّینانویلاب  باتکلا  اذه  خسن  ّنإف  ۀثلاث 

ام حلـصا  ةریخألا و  ینامّثلا  تالاقملا  هل  حّفـصتأ  نأ  اهل  هتمجرت  دـعب  ینلأس  ّهنإ  ّمث  یـسوم . نب  دّـمحمل  نسحلا  نب  شیبح  اهتمجرت  یّتلا 
. هیف تدجأ  کلذ و  یلا  هتبجأف  طاقسألا  نم  تدجو 

اهرکذ تیرجأ  يّذلا  بیتّرتلا  اذه  یلع  اهنؤرقی  اوناک  و  ۀّیردنکسإلاب ، ّبّطلا  میلعت  عضوم  یف  اهتءارق  یلع  رـصتقی  ناک  یّتلا  بتکلا  هذهف 
فرعت یّتلا  میلعّتلا  عضاوم  یف  يراصّنلا  نم  مویلا  انباحـصأ  عمتجی  امک  همّهفت  اهنم و  مامإ  ةءارق  یلع  موی  ّلک  یف  نوعمتجی  اوناک  و  هیلع .

یلع دحاو  ّلک  دارفألا  اهنؤرقی  اوناک  اّمنإ  و  بتکلا . رئاس  نم  اّمإ  نیمّدـقتملا و  بتک  نم  اّمإ  مامإ  باتک  یلع  موی  ّلک  یف  لوکـسالا »  » ب
هبتک أرقت  نأ  ری  ملف  سونیلاج  اّمأ  و  نیمّدـقتملا . بتک  ریـسافت  مویلا  انباحـصأ  أرقی  امک  ترکذ  یّتلا  بتکلا  کلتب  ضاـیترالا  دـعب  هتدـح 
هبتک دیدعتب  هبتک  رکذ  نم  حتتفم  انأ  کلذل  و  حیرـشّتلا ، یف  هبتک  قرفلا  یف  هباتک  دـعب  هبتک  نم  أرقی  نأ  یف  مّدـقت  هّنکل  ماظّنلا  اذـه  یلع 

. وه هعضو  يّذلا  بیتّرتلا  ماظّنلا و  یلع  ءالولا و  یلع  هبتک  رئاسب  اهعبّتم  ّمث  حیرشّتلا ، یف 

حیرشّتلا جالع  یف  هباتک  ( 21

یلوالا ۀلاقملا  یف  فصو  ۀلاقم ، ةرشع  سمخ  یف  هبتک  باتکلا  اذه 
22 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

یف یّتلا  قورعلا  بصعلا و  ۀثلاّثلا  ۀلاقملا  یف  و  لجّرلا . یف  یّتلا  تاطابّرلا  لضعلا و  ۀیناّثلا  ۀـلاقملا  یف  و  دـیلا . یف  یّتلا  تاطابّرلا  لضعلا و 
ۀـسماخلا یف  و  نیفتکلا . ۀبقّرلا و  سأّرلا و  لفـسألا و  یحّللا  نیتفّـشلا و  نیّدخلا و  كّرحی  يذـّلا  لضعلا  ۀـعباّرلا  یف  و  نیلجّرلا . نیدـیلا و 
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یلکلا لاحّطلا و  دبکلا و  ءاعمألا و  ةدعملا و  یه  ءاذغلا و  تالآ  ۀسداّسلا  یف  فصو  و  بلّـصلا . نینتملا و  نطبلا و  قارم  ردّـصلا و  لضع 
بلقلا و یف  حیرشّتلا  یف  رهظی  ام  فصوف  ۀعباّسلا  یف  اّمأ  سّفنّتلا . تالآ  حیرشت  فصو  ۀنماّثلا  ۀعباّسلا و  یف  و  کلذ . هبـشأ  ام  ۀناثملا و  و 

ۀلاقملا درفأ  و  ردّصلا . عیمج  یف  حیرـشّتلا  یف  رهظی  ام  فصوف  ۀنماّثلا  یف  اّمأ  و  اّیح . ماد  ام  ناویحلا و  توم  دعب  براوّضلا  قورعلا  ۀئّرلا و 
. ءاضعألا هذهب  لصّتی  ام  ءيرملا و  ناسّللا و  نینیعلا و  حیرشت  ةرشاعلا  ۀلاقملا  یف  فصو  و  عاّخنلا . غامّدلا و  حیرشت  ۀفصل  اهرسأب  ۀعـساّتلا 

يّذلا بصعلا  کلذب و  لصّتی  ام  اذه و  وه  مهفرحأ و  نم  ماللاب  ۀّینانویلا  ههّبشت  يّذلا  مظعلا  ةرجنحلا و  یف  ام  ةرشع  ۀیداحلا  یف  فصو  و 
یف و  براوّضلا . ریغ  براوّضلا و  قورعلا  حیرشت  ةرشع  ۀثلاّثلا  یف  و  دیلّوتلا . ءاضعأ  حیرـشت  ةرـشع  ۀیناّثلا  یف  فصو  و  عضوملا . اذه  یتأی 

. عاّخنلا نم  تبنی  يّذلا  بصعلا  حیرشت  ةرشع  ۀسماخلا  یف  و  غامّدلا . نم  تبنی  يّذلا  بصعلا  حیرشت  ةرشع  ۀعباّرلا 
یف تغلاب  هیوسام و  نب  اّنحویل  بیرق  ذـنم  هتحلـصأ  عوشیتخب و  نب  لیربجل  ّيواهّرلا  بّویأ  ّینایرّـسلا  یلإ  باتکلا  اذـه  مجرت  ناـک  دـق  و 

. هحیحصتب ۀیانعلا 
23 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

حیرشّتلا یف  سنیرام  باتک  راصتخا  یف  هباتک  ( 22

ّربخ دـق  و  هناکم . ملع  وأ  هآر  ّهنأب  ربخی  ادـحأ  تعمـس  ـال  ۀـیاغلا و  هذـه  یلإ  هاـنیأر  ـال  و  تـالاقم . عبرأ  یف  هلعج  ّهنأ  رکذ  باـتکلا  اذـه 
. اهنم ۀلاقم  ۀلاقم  یف  ام  باتکلا و  اذه  یف  اهرصتخا  یّتلا  سنیرام  تالاقم  ددعب  تسرهفلاب  فورعملا  هباتک  یف  سونیلاج 

حیرشّتلا یف  سقول  باتک  راصتخا  یف  هباتک  ( 23

. نیتلاقم یف  هلعج  ّهنأ  رکذ  باتکلا  اذه 
. ارثأ هل  فرعأ  هتیأر و ال  ام  و  هلبق . ام  ۀّصق  باتکلا  اذه  ۀّصق  و 

حیرشّتلا یف  فالتخالا  نم  عقو  امیف  هباتک  ( 24

باحـصأ نم  هلبق  ناک  نم  نیب  امیف  حیرـشّتلا  بتک  یف  عقو  يّذلا  فالتخالا  رمأ  نم  نّیبی  نأ  هیف  هضرغ  و  نیتلاقم ، یف  هلعج  باتکلا  اذـه 
؟ کلذ ببس  ام  و  ینعملا ؟ یف  عقو  هنم  ءیش  ّيأ  و  طقف ؟ مالکلا  یف  وه  اّمنإ  ءیش  ّيأ  حیرشّتلا 

و صّلخت . نسحا  هتصّلخت  ۀّینایرّسلا و  یلإ  هیوسام  نب  اّنحویل  هتمجرت  تدعأف  هحالصإ ، ینایعأف  ّيواهّرلا  بّویأ  باتکلا  اذه  مجرت  ناک  و 
. یسوم نب  دّمحمل  شیبح  ۀّیبرعلا  یلإ  همجرت 

تّیملا ناویحلا  حیرشت  یف  هباتک  ( 25

نم ملعت  یّتلا  ءایشألا  اهیف  فصی  ةدحاو  ۀلاقم  هلعج  باتکلا  اذه 
24 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

.؟ یه ءایشألا  ّيأ  ّتیملا  ناویحلا  حیرشت 
. یسوم نب  دّمحمل  شیبح  ۀّیبرعلا  یلإ  همجرت  و  ۀّینایرّسلا . یلإ  هلبق  يّذلا  باتکلا  عم  هتمجرت  تدعأ  همجرت و  بّویأ  ناک  دق  و 

ّیحلا ناویحلا  حیرشت  یف  هباتک  ( 26

؟ یه ءایشألا  ّيأ  ّیحلا  ناویحلا  حیرشت  نم  ملعت  یّتلا  ءایشألا  نّیبی  نأ  هیف  هضرغ  و  نیتلاقم ، یف  هلعج  باتکلا  اذه 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
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دّمحمل ۀّیبرعلا  یلإ  شیبح  همجرت  و  ۀّینایرّـسلا . یلإ  هلبق  يّذلا  باتکلا  عم  هتمجرت  انأ  تدعأ  باتکلا و  اذه  اضیأ  ّيواهّرلا  بّویأ  مجرت  و 
. یسوم نب 

حیرشّتلاب طارقب  ملع  یف  هباتک  ( 27

یتأی حیرـشّتلا و  ملعب  اقذاح  ناک  طارقب  ّنأ  نّیبی  نأ  هیف  هضرغ  و  هّنـس . ۀثادح  یف  سثیوفل  هبتک  و  تالاقم ، سمخ  یف  هلعج  باتکلا  اذـه 
. هبتک عیمج  نم  دهاوشب  کلذ  یلع 

ۀّیبرعلا یلإ  همجرت  و  هصیخلت . یف  تغلاب  هلبق و  اهترکذ  یّتلا  بتکلا  عم  انأ  هتمجرت  ّمث  بّویأ  ۀّینایرّـسلا  یلإ  باتکلا  اذه  مجرت  ناک  دـق  و 
. یسوم نب  دّمحمل  شیبح 

حیرشّتلا یف  سطارطسسرا  ملع  یف  هباتک  ( 28

ۀثادح یف  سثیوف  یلا  اضیأ  هبتک  و  تالاقم ، ثلث  هلعج  باتکلا  اذه 
25 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

. أطخأ امیف  هأطخ  باصأ و  امیف  هباوص  نّیبی  ّمث  هبتک ، عیمج  یف  حیرشّتلا  یف  سطارطسسرا  هلاق  ام  حرشی  نأ  هیف  هضرغ  و  هّنس ،
یلع ّالإ  هل  تعقو  اـم  ّینأ  یلع  هلبق ، اـهترکذ  اـهتمجرت و  یّتلا  بتکلا  عم  ۀّینایرّـسلا  یلإ  اـنأ  هتمجرتف  یلبق  دـحأ  باـتکلا  اذـه  مجرتی  مل  و 

نع لوزأ  ّالأ  هیف  تبّجوت  اموهفم و  جرخ  دق  هّنکل  دیدش و  ّدکب  هتّـصخل أ ال  ام  و  الیلق . اهرخآ  نم  ۀـصقان  طاقـسألا  ةریثک  ةدـحاو  ۀخـسن 
. یسوم نب  دّمحمل  شیبح  ۀّیبرعلا  یلإ  همجرت  و  یتقاط . غلبمب  سونیلاج  یناعم 

حیرشّتلا رمأ  نم  سقول  ملعی  مل  امیف  هباتک  ( 29

. هآر ادحا  ّنأ  ینغلب  هرأ و ال  ملف  انأ  اّمأف  تالاقم . عبرأ  یف  هلعج  ّهنأ  رکذ  باتکلا  اذه 

سقول هیف  فلاخ  امیف  هباتک  ( 30

. هآر ادحأ  فرعأ  هتیأر و ال  ام  و  نیتلاقم . یف  رکذ  امیف  هلعج  باتکلا  اذه 

محّرلا حیرشت  یف  هباتک  ( 31

. هّنس ۀثادح  یف  ۀلباق  ةأرمال  هبتک  ةریغص  ةدحاو  ۀلاقم  باتکلا  اذه 
. لمحلا تقو  یف  هیف  ّدلوتی  ام  محّرلا و  حیرشت  نم  هیلإ  جاتحی  ام  عیمج  هیف 

هتمجرت ام  رئاس  عم  انأ  هتمجرت  ّمث  بّویأ  باتکلا  اذه  مجرت  ناک  دق  و 
26 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

. یسوم نب  دّمحمل  ۀّیبرعلا  یلإ  شیبح  همجرت  دق  و  ۀّینایرّسلا . یلإ  حیرشّتلا  بتک  نم 

ۀبقّرلا راقف  نم  یلوألا  هرقفلا  لصفم  یف  هباتک  ( 32

. ۀلاقم
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ءازجألا ۀهباشتملا  ءاضعألا  فالتخا  یف  هباتک  ( 33

[. ییحی نب  یسیع  هذیملت  ۀّیبرعلا  یلإ  اهمجرت  باتکلا و  اذه  دعب  نینح  اهمجرت  . ] ۀلاقم

توّصلا تالآ  حیرشت  یف  هباتک  ( 34

نم هعمج  ثدحلا  ضعبل  هّنکل  ءامدقلا  نم  هریغل  سونیلاجل و ال  وه  سیل  سونیلاج و  ناسل  یلع  لعتفم  وه  و  ةدحاو ، ۀـلاقم  باتکلا  اذـه 
مأ ۀـمجرت  هتمجرت  ظفحأ أ  تسل  و  کلذ . یلا  هتبجأف  هتمجرت  ینلأس  هیوسام  نب  اّنحوی  ّنأ  ّالإ  افیعـض . هل  عماجلا  ناک  و  سونیلاـج ، بتک 

. یننکمأ ام  دوجأب  هتصّخلت  ملعأ  ّینأ  ّالا  احالصإ  هتحلصأ 

نیعلا حیرشت  یف  باتک  ( 35

. هنود وه  نمل  وأ  سفورل  نوکی  نأ  قیلخ  و  سونیلاج ، یلإ  بسنی  ّهنأل  لطاب  اضیأ  هناونع  و  ةدحاو ، ۀلاقم  اضیأ  باتکلا  اذه 
نب اّنحویل  ةدعاسملاب  هتصّخلت  ّمث  باتکلا  اذه  مجرت  بّویأ  ناک  دق  و 

27 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
. هیوسام

هرکذ مّدقت  ام  الخ  اهرکذ  یف  ذخآ  انأ  و  اهعفانم ، ءاضعألا و  لیعافأ  یف  هبتک  اهولتت  حیرـشّتلا و  یف  هیلإ  ۀبوسنملا  ۀحیحّـصلا و  هبتک  هذهف 
. ۀّیعیبّطلا يوقلا  باتک  وه  هرکذ  قبس  يّذلا  اهنم و 

ۀئّرلا ردّصلا و  ۀکرح  یف  هباتک  ( 36

مّلعتی انرمـس  ۀنیدمب  امیقم  ذئنیح  ناک  و  ۀّیمور ، نم  یلوألا  هتدوع  دعب  هّنـس  ۀثادح  یف  هل  هعـضو  ناک  و  تالاقم ، ثلث  هلعج  باتکلا  اذـه 
همّلعم سفلاف  نع  هذـخأ  ام  ۀـثلاّثلا  لّوأ  و  هنم . نییلوالا  نیتلاقملا  یف  فصو  هعم  مّلعتی  ناک  نم  ضعب  هاّیا  هلأس  ناک  اّمنإ  و  سفلاـف . دـنع 

. هل جرختسملا  وه  ناک  ام  ۀثلاّثلا  ۀلاقملا  یقاب  یف  فصو  ّمث  ّنفلا ، کلذ  یف 
ینلأس ّمث  یـسوم ، نب  دّـمحمل  ۀـّیبرعلا  یلإ  همجرت  لیـسب  نب  نفطـصا  ّنکل  یلبق و  دـحأ  ۀّینایرّـسلا و ال  یلإ  باتکلا  اذـه  انأ  مجرتأ  مل  و 

ۀّینایرّـسلا یلإ  ۀّیبرعلا  نم  هل  هلقنی  نأ  اشیبح  هیوسام  نب  اّنحوی  لأس  ّمث  تلعفف . هیف  ناک  نإ  طقـس  حالـصإ  هب و  ۀلباقملا  یـسوم  نب  دّمحم 
. هل هلقنف 

سّفنّتلا للع  یف  هباتک  ( 37

نم و  اوفع ،؟ سّفنّتلا  نوکی  تالآلا  ّيأ  نم  نّیبی  نأ  هیف  هضرغ  و  سثیوفل ، ۀـّیمور  یلا  یلوـألا  هتلحر  یف  نیتلاـقم  یف  هلعج  باـتکلا  اذـه 
.؟ هارکتساب نوکی  اهّیأ 

یلإ نفطصا  اضیأ  همجرت  و  مهفت ، ۀمجرت ال  همجرت  بّویأ  ناک  و 
28 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

مالکب ّینایرّسلا  تحلصأف  یتلباقمب  نفطصا  رمأ  و  هلبق ، يّذلا  باتکلا  یف  ینلأس  يّذلا  لبق  هیف  دّمحم  ینلأس  و  یـسوم . نب  دّمحمل  ۀّیبرعلا 
نم حلـصأ  لصألا  یف  ناک  دـق  ّهنأ  یلع  هلثمک  اضیأ  ّیبرعلا  و  يدـلول . ۀخـسن  ذـّختأ  نأ  تببحأ  ّینأل  ءیـش ، هنم  رکنی  میقتـسم ال  موهفم 

. ریثکب ّینایرّسلا 
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توّصلا یف  هباتک  ( 38

ام و  وه ؟ ءیـش  ّيأ  و  توّصلا ؟ نوکی  فیک  نّیبی  نأ  هیف  هضرغ  و  هلبق ، هترکذ  يذـّلا  باـتکلا  دـعب  تـالاقم  عبرأ  یف  هلعج  باـتکلا  اذـه 
؟ تاوصألا فلتخت  فیک  و  هثودح ؟ یلع  نیعت  ءاضعألا  ّيأ  و  ثدحی ؟ تالآلا  ّيأب  و  هتّدام ؟

ذنم ریزولا  کلملا  دبع  نب  دّمحمل  ۀـّیبرعلا  یلإ  هتمجرت  یّنکل  یلبق ، ناک  نّمم  دـحأ  همجرت  ۀّینایرّـسلا و ال  یلإ  باتکلا  اذـه  مجرتأ  مل  و 
اریثک امالک  هیف  ّریغف  دّـمحم  هأرق  ناک  دـق  و  مهفلا . نسح  نم  لجّرلا  کلذ  هیلع  ناک  ام  بسحب  هصیخلت  یف  تغلاـب  و  ۀنـس ، نیرـشع  وحن 
نّیبأ نأ  تببحأ  اهخستنا و  یلوألا و  ۀخسّنلا  راتخاف  یلوألا ، ۀخسّنلا  یف  یـسوم و  نب  دّمحم  هیف  رظن  ّمث  دوجأ ، ّهنأ  وه  يری  ناک  ام  بسحب 

نم باتکلا  اذـه  ۀـمجرت  اشیبح  لأس  هیوسام  نب  اّنحوی  ناک  دـق  و  نیتدوجوم . اتناک  اذإ  نیتخـسّنلا  نیب  فالتخالا  ببـس  ملعتل  کل  کلذ 
. هل همجرتف  ۀّینایرّسلا  یلإ  ۀّیبرعلا 

29 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

لضعلا ۀکرح  یف  هباتک  ( 39

و لضعلا ؟ نم  ۀفلتخملا  تاکرحلا  هذه  نوکت  فیک  و  یه ؟ فیک  و  لضعلا ؟ ۀـکرح  ام  نّیبی  نأ  هیف  هضرغ  و  نیتلاقم ، هلعج  باتکلا  اذـه 
ءایـشأ نع  هیف  صحفی  و  ۀـّیعیبّطلا .؟ تاکرحلا  نم  وأ  ۀـّیدارإلا ،؟ تاکرحلا  نم  وه  له  سفّنلا  نع  اضیأ  هیف  ّثحی  و  ةدـحاو . هتکرح  اّمنإ 

. ّنفلا اذه  نم  ۀفیطل  ةریثک 
عم هب  ۀلباقملا  یـسوم  نب  دّمحم  ینلأس  ۀّیبرعلا و  یلإ  نفطـصا  همجرت  و  دحأ . هیلإ  ینقبـسی  مل  ۀّینایرّـسلا و  یلإ  انأ  هتمجرت  باتکلا  اذه  و 

. تلعفف هحالصإ  ّینانویلا و 

مّدلا نم  لوبلا  زییمت  یف  دقتعا  يذّلا  أطخلا  داقتعا  یف  هباتک  ( 40

. يریغ همجرت  هتمجرت و ال  نع  الضف  هتءارق  یل  ّأیهتی  مل  ۀّینانویلاب و  ۀخسن  یلع  تعقو  تنک  دق  و  ةدحاو . ۀلاقم  باتکلا  اذه 

ضبّنلا یلإ  ۀجاحلا  یف  هباتک  ( 41

؟ ضبّنلا ۀعفنم  ام  اهیف  نّیب  ةدحاو  ۀلاقم  باتکلا  اذه 
ةافو دـعب  نینح  نب  قحـسإ  همجرت  و   ] ریبکلا ضبّنلا  باتک  عم  ۀـّیبرعلا  یلإ  شیبح  اهمجرت  و  نانب . نب  هیوملـسل  ۀّینایرّـسلا  یلإ  انأ  اهتمجرت 

[. هیبأ

سّفنّتلا یلإ  ۀجاحلا  یف  هباتک  ( 42

ۀعفنم نع  اهیف  صحفی  ۀمیظع  اّهنأ  ّالإ  ةدحاو  ۀلاقم  اضیأ  باتکلا  اذه 
30 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

.؟ یه ام  سّفنّتلا 
نب دّمحمل  هفصن  وحن  ۀّیبرعلا  یلإ  تمجرت  اضیأ  انأ  تنک  و  نفطصا . همجرتف  ۀّیبرعلا  اّمأ  ۀّینایرّـسلا و  یلإ  مجرت  باتکلا  اذه  ّنأ  ملعأ  و ال 

. کلذب هتفعسأف  ۀّینایرّسلا  یلإ  هتمجرت  ینلأس  يذیملت  یسیع  ّنا  ّمث  همامتتسا . نع  قاع  ضراع  ضرع  و  یسوم ،

مأ ال؟ عبّطلاب  مّدلا  اهیف  يرجی  له  براوّضلا  قورعلا  یف  هباتک  ( 43
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. هناونعل قفاوم  هیف  هضرغ  و  هدحاو ، ۀلاقم  اضیأ  باتکلا  اذه 
ةرخأـب ّینإ  ّمث  أـطخلا  ةریثک  ةدـحاو  تناـک  هتخـسن  ّنـأل  هتّحـصب  قثأ  مل  ّینأ  اـّلإ  لـیربجل  ۀّینایرّـسلا  یلإ  مـالغ  اـنأ  هتمجرت و  تنک  دـق  و 

. ییحی نب  یسیع  ۀّیبرعلا  یلإ  همجرت  ۀّینایرّسلا و  یلإ  هتمجرت  تیصقتسا 

ۀلهسملا ۀیودألا  يوق  یف  هباتک  ( 44

یلإ ندبلا  یف  هفداصی  ام  لیحی  ۀیودألا  نم  دحاو  ّلک  ّنأب  وه  سیل  لهـست  ام  ۀیودألا  لاهـسإ  ّنأ  اهیف  نّیب  ةدحاو  ۀلاقم  اضیأ  باتکلا  اذـه 
. هل الکاشم  اقفاوم  اطلخ  بذتجی  اهنم  دحاو  ّلک  ّنکل  جرخیف  عفدنی  ّمث  هتعیبط 

یلإ ییحی  نب  یسیع  اهمجرت  ۀّینایرّـسلا و  یلإ  اهتمجرت  دق  و  ۀّینانویلاب . يدنع  اهتخـسن  ّيواهّرلا و  بّویأ  ۀّینایرّـسلا  یلإ  ۀلاقملا  هذه  مجرت 
. ۀّیبرعلا

31 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

تاداعلا یف  هباتک  ( 45

. اهیف رظنی  نأ  یغبنی  یّتلا  ضارعألا  دحأ  ةداعلا  ّنأ  نّیبی  نأ  هیف  هضرغ  و  ةدحاو ، ۀلاقم  باتکلا  اذه 
نطالفا لوق  نم  تاداهّـشلا  نم  اهیف  سونیلاج  هب  یتأ  ام  ریـسفت  ۀلاقملا  هذه  ولتی  و  نانب ، نب  هیوملـسل  ۀّینایرّـسلا  یلإ  ۀلاقملا  هذه  تمجرت 

. یسوم نب  دمحأل  ۀّیبرعلا  یلإ  شیبح  همجرت  و  هل . سونیلاج  حرشب  طارقب  لوق  نم  هب  یتأ  ام  ریسفت  هل و  سلیفوریا  حرشب 

نطالف طارقب و  ءارآ  یف  هباتک  ( 46

ّنأ و  اهذـخأ ، هنع  ّهنأ  لـبق  نم  طارقب  ـال  قفاوم  هلیواـقأ  رثکأ  یف  نطـالف  ّنأ  نّیبی  نأ  هیف  هضرغ  و  تـالاقم ، رـشع  یف  هبتک  باـتکلا  اذـه 
مهّوتلا و رکفلا و  نوکی  اهب  یّتلا  ةّربدـملا  سفّنلا  ةّوق  رمأ  نم  هیلا  جاتحی  ام  عیمج  هیف  نّیبی  أطخأ و  دـق  هیف  اـمهفلاخ  اـمیف  سلاـط  وطـسرا 

. یّتش نونف  نم  کلذ  ریغ  ندبلا و  ریبدت  اهب  نوکی  یّتلا  يوقلا  ثعبنت  اهنم  یّتلا  ۀثّلثلا  لوصألا  رمأ  نم  و  رکّذلا ،
اهنع تلغـش  ۀّینانوی  خسن  ةّدع  يدنع  هل  تناک  و  هریغ . دحأ  ۀیاغلا  هذه  یلإ  همجرتی  مل  بّویأ و  ۀّینایرّـسلا  یلإ  باتکلا  اذـه  مجرت  ناک  و 

. باتکلا اذه  نم  ۀعباّسلا  ۀلاقملا  یف  هلاق  امیف  سونیلاجل  راذتعالا  یف  اهتلمع  ۀلاقم  هیلإ  تفـضا  ۀّینایرّـسلا و  یلإ  دعب  نم  هتمجرت  ّمث  اهریغب 
. یسوم نب  دّمحمل  شیبح  ۀّیبرعلا  یلإ  همجرت  و 

32 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

ۀلوهجملا ۀصاتعملا  تاکرحلا  یف  هباتک  ( 47

. دعب نم  اهملع  ّهنإ  ّمث  هلبق  ناک  نم  وه و  اهلهج  ناک  دق  تاکرح  رمأ  نّیبی  نأ  هیف  هضرغ  و  ةدحاو ، ۀلاقم  باتکلا  اذه 
دّمحمل ۀّیبرعلا  یلإ  ّمث  ۀّینایرّـسلا  یلإ  دعب  هتمجرت  ّینإ  ّمث  يدنع  باتکلا  ۀخـسن  تناک  یـضم و  امیف  اهمجرتا  ملف  انأ  اّما  بّویأ و  اهمجرت 

. یسوم نب 

ّمّشلا ۀلآ  یف  هباتک  ( 48

نب قحسإ  همجرت  ّمث   ] ۀّینایرّسلا یلإ  هتمجرت  ّمث  هتءارقل ، غّرفتأ  مل  ّینأ  ّالإ  ۀّینانویلاب  يدنع  هتخسن  تناک  ةدحاو و  ۀلاقم  اضیأ  باتکلا  اذه 
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[. ۀّیبرعلا یلإ  نینح 

ءاضعألا عفانم  یف  هباتک  ( 49

ۀثلاّثلا ۀلاقملا  یف  نّیب  و  دیلا . ۀقلخ  ناقتإ  یف  ءيرابلا  ۀمکح  هنم  ۀّیناّثلا  یلوألا و  ۀلاقملا  یف  نّیب  ۀلاقم ، ةرـشع  عبـس  یف  هلعج  باتکلا  اذـه 
و سّفنّتلا . تالآ  رمأ  ۀعباّسلا  ۀسداّسلا و  یف  و  ءاذغلا . تالآ  یف  هتمکح  ۀسماخلا  ۀـعباّرلا و  ۀـلاقملا  یف  و  لجّرلا . ۀـقلخ  ناقتإ  یف  هتمکح 

یف و  هجولا . یف  ام  رئاس  ةرـشع  ۀیداحلا  ۀـلاقملا  یف  و  نینیعلا . رمأ  ةرـشاعلا  ۀـلاقملا  یف  و  سأّرلا . یف  ام  رمأ  ۀعـساّتلا  ۀـنماّثلا و  ۀـلاقملا  یف 
ةرشع ۀسماخلا  یف  و  دیلّوتلا . ءاضعأ  یف  ۀمکحلا  کلذ  دعب  نیتّللا  نیتلاقملا  یف  فصو  ّمث  نیفتکلا . ردّصلا و  یحاون  ةرـشع  ۀیناّثلا  ۀلاقملا 

ندبلل ۀکرتشملا  تالآلا  رمأ  ةرشع  ۀسداّسلا  یف  ّمث  اهدعب . امل  اهیف و  امل  ابسانم  اجاجتحا 
33 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

نّیب اهریداقم و  ءاضعألا و  عیمج  لاـح  ةرـشع  ۀـعباّسلا  ۀـلاقملا  یف  فصو  ّمث  باـصعألا . براوّضلا و  ریغ  براوّضلا و  قورعلا  یه  هّلک و 
. هّلک باتکلا  کلذ  عفانم 

ۀّیبرعلا یلإ  شیبح  همجرت  و  هیوملسل . ۀّینایرّسلا  یلإ  انأ  هتمجرت  دق  و  ۀئیدر ، ۀمجرت  ۀّینایرّـسلا  یلإ  سجرـس  باتکلا  اذه  مجرت  ناک  دق  و 
اذه نم  ةرـشع  ۀعباّسلا  ۀلاقملا  لوقلا  اذه  دعب  نینح  مجرت   ] یقابلا حالـصإ  یلع  انأ  اهطاقـسأ و  تحلـصأ  تالاقم و  تحّفـصت  و  دّـمحمل .

[. ۀّیبرعلا یلإ  باتکلا 
باتک اهنم : ترکذ  امیف  بتکلا  کلت  ضعب  ترکذ  دق  و  ءربلا . ۀلیح  باتک  ةءارق  لبق  اهتءارق  یلإ  جاتحی  یّتلا  بتکلا  بتکلا  هذه  ولتت  ّمث 

و ۀعانّـصلا . باتک  تایّمحلا و  فانـصأ  باتک  ۀنطابلا و  ءاضعالا  للع  فّرعت  باتک  ضارعألا و  للعلا و  باتک  جازملا و  باتک  ناکرألا و 
یقب ام  نآلا  فصاو  انأ  و  ریبکلا . ریغّـصلا و  ضبّنلا  یف  هباتک  نارحبلا و  ماّیأ  باـتک  نارحبلا و  باـتک  ۀـفرعملا  ۀـمدقت  یف  یّتلا  بتکلا  نم 

. بتکلا کلت  نم  هذه  دعب 

ندبلا تائیه  لضفأ  یف  هباتک  ( 50

. اهناونع نم  نّیبتی  اهیف  هضرغ  و  جازملا ، باتک  نم  نییلوالا  نیتلاقملا  ولتت  ةدحاو  ۀلاقم  باتکلا  اذه 
. ۀّیبرعلا یلإ  ییحی  نب  ّیلع  نسحلا  یبأل  اضیأ  هتمجرت  و  يدلول ، ۀّینایرّسلا  یلإ  باتکلا  اذه  تمجرت  دق  و 

34 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

ندبلا بصخ  یف  هباتک  ( 51

. اهناونع نم  نّیبتی  اهیف  هضرغ  و  ةریغص ، ةدحاو  ۀلاقم  باتکلا  اذه 
و یل . ائّیهتم  کلذ  بسحأ  هّیبرعلا و ال  یلإ  اهتمجرت  ییحی  نب  ّیلع  ینلأس  ناک  دق  و  اهلبق . یّتلا  ۀـلاقملا  عم  ۀّینایرّـسلا  یلإ  اهتمجرت  دـق  و 

. ۀّیبرعلا یلإ  یسوم  نب  دمحا  نسحلا  یبأل  شیبح  اهمجرت  دق 

فلتخملا جازملا  ءوس  یف  هباتک  ( 52

فیک و  هّلک ؟ ندـبلا  یف  وتـسم  وه  جازملا  ءوس  فانـصأ  ّيأ  هیف  رکذ  و  اهناونع ، نم  نّیبتی  هیف  هضرغ  و  ةدـحاو ، ۀـلاقم  اضیأ  باتکلا  اذـه 
؟ ندبلا ءاضعأ  یف  فلتخملا  وه  جازملا  ءوس  فانصأ  ّيأ  و  هیف ؟ لاحلا  نوکی 

نب دـمحأ  نسحلا  یبأل  ۀـّیبرعلا  یلإ  اـنأ  هتمجرت  ّمث  دـعب ، یلإ  هتءارقل  عّرفتأ  مل  و  ۀـّینانویلاب . يدـنع  هتخـسن  تناـک  بّویأ و  همجرت  دـق  و 
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. یسوم

ةدرفملا ۀیودألا  یف  هباتک  ( 53

نییلوالا نیتلاقملا  یف  فشک  جازملا  باتک  نم  ۀثلاّثلا  ۀـلاقملا  تفـصو  امک  ولتی  ۀـلاقم و  ةرـشع  يدـحإ  یف  سونیلاج  هلعج  باتکلا  اذـه 
. ۀیودألا يوق  یلع  مکحلا  یف  تکلس  یّتلا  ۀئیدّرلا  قرّطلا  یف  أطخأ  نم  أطخ 

یه یناّوثلا و  يوقلا  رمأ  ۀعباّرلا  ۀلاقملا  یف  نّیب  ّمث  ۀیودألا . نم  لوالا  يوقلا  مکحب  ملعلا  عیمجل  احیحص  الصأ  ۀثلاّثلا  ۀلاقملا  یف  لّصأ  ّمث 
ۀیودألا و نم  ثلاّوثلا  يوقلا  ۀسماخلا  ۀلاقملا  یف  فصو  و  ۀیودألا . نم  لوالا  يوقلا  یلع  اهنم  هیلع  ّلدتـسی  امب  ربخأ  و  حئاوّرلا ، موعّطلا و 

یف اهلیعافأ  یه 
35 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

یه یّتلا  ۀـیودألا  نم  ءاود  ءاود  ةّوق  کلت  ولتت  یّتلا  ثّلثلا  تالاقملا  یف  فصو  ّمث  بیطّرتلا . فیفّجتلا و  دـیربّتلا و  ناخـسإلا و  نم  ندـبلا 
ةراـجحلا و نیّطلا و  باّرتلا و  فانـصأ  ینعأ  ضرـألا  نم  ءازجأ  یه  یّتلا  ۀـیودألا  يوق  ۀعـساّتلا  ۀـلاقملا  یف  فصو  ّمث  تاـبّنلا . نم  ءازجأ 

. نداعملا
ّدلوتی اّمم  یه  یّتلا  ۀیودألا  يوق  ةرشع  ۀیداحلا  یف  فصو  ّمث  ناویحلا . نادبأ  یف  ّدلوتی  اّمم  یه  یّتلا  ۀیودألا  يوق  ةرـشاعلا  یف  فصو  ّمث 

. حلاملا ءاملا  رحبلا و  یف 
اّمم حلـصأ  بّویأ  دعب  همجرت  ّمث  ۀئیدر ، ۀثیبخ  ۀمجرت  يروخلا  فسوی  ۀّینایرّـسلا  یلإ  تالاقم  سمخ  وه  لّوألا و  ءزجلا  مجرت  ناک  دـق  و 
نم یناّثلا  ءزجلا  مجرت  ناک  دـق  و  هصّلخت . یف  تغلاـب  هیوملـسل و  ۀّینایرّـسلا  یلإ  هتمجرت  ّمث  یغبنی ، اـم  یلع  هصّلختی  مل  فسوی و  همجرت 

. هتمجرت ناک  حلصألا  ّنأ  یلع  تلعفف ، هحالصإ  باتکلا و  اذه  نم  یناّثلا  ءزجلاب  ۀلباقملا  هیوسام  نب  اّنحوی  ینلأس  سجرس و  باتکلا  اذه 
تالاقملا سمخلا  مجرت  ۀّینایرّـسلاب و  باتکلا  لوقلا  اذه  دعب  نینح  رـصتخا   ] یـسوم نب  دمحأل  شیبح  ۀّیبرعلا  یلإ  باتکلا  اذـه  مجرت  و 

[. ییحی نب  ّیلعل  لوالا 

نیعلا للع  لئالد  یف  هباتک  ( 54

نیعلا و تاقبط  نم  ةدـحاو  ّلک  یف  نوکت  یّتلا  للعلا  اهیف  صّخل  دـق  و  لاّحک . مالغل  هّنـس  ۀـثادح  یف  اـهبتک  ةدـحاو  ۀـلاقم  باـتکلا  اذـه 
. اهلئالد فصو 

36 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
. هتمجرتل غّرفتا  مل  ّینأ  ّالإ  يدنع  ۀّینانویلاب  هتخسن  تناک  سجرس و  ۀّینایرّسلا  یلإ  باتکلا  اذه  مجرت  و 

ضارمألا تاقوأ  یف  هباتک  ( 55

. طاطحنالا فوقولا و  دّیزتلا و  ءادتبالا و  ینعأ  ۀعبرألا  ضرملا  تاقوأ  رمأ  اهیف  فصو  و  ةدحاو ، ۀلاقم  اضیأ  باتکلا  اذه 
ّیبرعلا یلإ  همجرت  و  ۀّینایرّسلا . یلإ  هتمجرت  ّینإ  ّمث  هتمجرتل ، غّرفتأ  مل  ۀّینانویلاب و  يدنع  هتخـسن  تناک  بّویأ و  باتکلا  اذه  مجرت  دق  و 

. ّیلع نب  یسیع 

ءالتمالا یف  هباتک  ( 56

. اهفانصأ نم  دحاو  ّلک  لئالد  فصی  ّمث  اهفصی  طالخألا و  ةرثک  رمأ  اهیف  فصی  و  ةدحاو ، ۀلاقم  اضیأ  باتکلا  اذه 
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هبرقأ هلحفأ و  يدنع و  مالکلا  غلبأ  وه  مالکلا و  نم  ۀمجّرتلا  یف  هلمعتـسأ  نأ  یتداع  نم  ام  وحن  یلع  عوشیتخبل  بیرق  ذـنم  هتمجرت  دـق  و 
. تلعفف لّوألا  مالکلا  نم  عسوأ  سلمأ و  لهـسأ و  مالکب  هتمجرت  ّریغأ  نأ  عوشیتخب  ینلأس  ّمث  ۀّینایرّـسلا . قوقحل  ّدعت  ریغ  نم  ۀّینانویلا  نم 

. هیف رظنأ  مل  نفطصا و  ۀّیبرعلا  یلإ  باتکلا  اذه  مجرت  دق  و 

ماروألا یف  هباتک  ( 57

ظلغلا فانصأب  سونیلاج  همسو  و  ةدحاو ، ۀلاقم  اضیأ  باتکلا  اذه 
37 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

. اهلئالد ماروألا و  فانصأ  عیمج  هیف  فصو  و  ۀعیبّطلا ، نع  جراخلا 
نب میهاربإ  همجرت  و  همجرت ، ناک  بّویأ  بسحأ  و  اهتلمج . تجرخأ  دق  تنک  تالاقم  رـشع  عم  میـسقّتلا  یلع  المج  باتکلا  اذـهل  تلمع 

[. هّطخ شیبح و  ۀمجرتب  کلذ  دعب  دجو  و   ] یسوم نب  دمحأ  نسحلا  یبأل  ۀّیبرعلا  یلإ  تلّصلا 

ندبلا جراخ  نم  ثدحت  یتّلا  لوالا  یه  ۀئدابلا و  بابسألا  یف  هباتک  ( 58

. اهلمع عفد  نم  لوق  ضقن  ندبلا و  یف  المع  ۀئدابلا  بابسألل  ّنأ  سونیلاج  اهیف  نّیب  ةدحاو ، ۀلاقم  باتکلا  اذه 
. هتمجرتل غرفأ  مل  ّینأ  ّالإ  ۀّینانوی  يدنع  هتخسن  تناک  بّویأ و  همجرت  دق  و 

ضرملاب ۀلصّتملا  بابسألا  یف  هباتک  ( 59

. هل ۀلعافلا  ضرملاب  ۀلصّتملا  بابسألا  اهیف  رکذ  ةدحاو  ۀلاقم  وه  و 
. اهلبق یّتلا  ۀلاقملا  ۀّصق  لثم  اهتّصق  و 

جّنشّتلا جالتخالا و  ضفاّنلا و  ۀشعّرلا و  یف  هباتک  ( 60

. شیبح ۀّیبرعلا  یلإ  همجرت  ۀّینایرّسلا و  یلإ  هتممتتسا  ینإ  ّمث  هفصن  نم  اوحن  تمجرت  تنک  هلبق و  ام  ۀّصق  باتکلا  اذه  ۀّصق  تناک 
38 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

ّبّطلا ءازجأ  یف  هباتک  ( 61

. میسقّتلا نم  یّتش  قرط  یلع  ّبّطلا  هیف  مّسقی  ةدحاو ، ۀلاقم  اضیأ  باتکلا  اذه 
نیرهـش نم  وحنب  هتافو  لبق  نینح  باتکلا  اذـه  نم  مجرت   ] مّویفلاب فرعی  ّیلع  هل  لاقی  لجرل  ۀّینایرّـسلا  یلإ  باـتکلا  اذـه  تمجرت  دـق  و 

[. ۀّیبرعلا یلإ  هنبا  قحسإ  هّمتأ  فصّنلا و  یلع  ةدایز 

یّنملا یف  هباتک  ( 62

ّنکل سیلاطوطـسرا ، ّنظ  امک  مّدلا  وه  سیل  ندبلا  ءاضعأ  عیمج  هنم  دـّلوتی  يذـّلا  ءیّـشلا  ّنأ  نّیبی  نأ  هیف  هضرغ  و  ناتلاقم ، باتکلا  اذـه 
. هدحو رمحألا  مّحللا  وه  اّمنإ  مّدلا  نم  ّدلوتی  يّذلا  ّنأ  و  ضیبلا ، ءاضعألا  یه  ینملا و  نم  وه  اّمنا  ۀّیلصألا  ءاضعألا  عیمج  ّدلوت 

. یسوم نب  دمحأل  ۀّیبرعلا  یلإ  هتمجرت  هیوملسل و  ۀّینایرّسلا  یلإ  باتکلا  اذه  تمجرت  دق  و 
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رهشأ ۀعبسل  دولوملا  نینجلا  دّلوت  یف  هباتک  ( 63

. ةدحاو ۀلاقم  باتکلا  اذه 
ّمث ۀـعفنملا  میظع  فـیرظ  نسح  باـتک  ّهنأ  یلع  هتمجرت ، نع  الـضف  یغبنی  اـم  یلع  هتءارق  یل  تأـّیهت  نکت  مل  ۀخـسن و  يدـنع  تناـک  و 

. ۀّیبرعلا ۀّینایرّسلا و  یلإ  دعب  نم  هتمجرت 
39 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

ءادوّسلا ةّرملا  یف  هباتک  ( 64

. اهلئالد ءادوّسلا و  فانصأ  اهیف  فصی  ةدحاو  ۀلاقم  اضیأ  باتکلا  اذه 
اّمم اضیأ  اذه   ] هتمجرت ّمث  یـسوم  نب  دّـمحمل  ۀـّیبرعلا  یلإ  نفطـصا  همجرت  ّمث  لیربج  نب  عوشیتخبل  بیرق  ذـنم  بّویأ  همجرت  ناک  دـق  و 

[. یسیع همجرت  وه و  هرصتخا 

اهبیکارت تایّمحلا و  راودأ  یف  هباتک  ( 65

. اهبیکارت تایّمحلا و  راودأ  رمأ  نم  لطابلا  وعّدا  اموق  اهیف  ضقانی  ةدحاو  ۀلاقم  باتکلا  اذه 
. ۀّینایرّسلا یلإ  هتمجرت  یل  ّأیهتت  مل  ّهنأ  ّالإ  ۀّینانویلاب  يدنع  هتخسن  تناک  و 

یف سونیلاج  یلا  بسنت  يرخأ  ۀلاقم  دجوت  دق  و  موسّرلا . یف  مّلکت  نم  ۀضقانم  سونیلاج  دنع  باتکلا  اذه  ناونع  و  دـعب . هتمجرت  ّینإ  ّمث 
. هل تسیل  بابلا و  اذه 

دق نیذّللا  ریبکلا  ریغّـصلا و  ضبّنلا  یباتک  نارحبلا و  ماّیأ  باتک  نارحبلا و  باتک  دـعب  یقب  دـقف  ملعلا  قباس  یف  ۀـفوصوملا  هبتک  رمأ  اّما  و 
. بتکلا نم  هرکذ  فنأتسم  انأ  ام  امه  رکذ  مّدقت 

ضبّنلا یف  ریبکلا  هباتک  ۀلمج  ( 66

تـسل و  وّحنلا . اذـه  اهب  وحنی  ۀـلاقم  ۀـّینانویلاب  تیأر  دـقف  انأ  اّمأ  و  ةدـحاو . ۀـلاقم  یف  ضبّنلا  یف  ریبکلا  هباتک  لـمجأ  ّهنأ  سونیلاـج  رکذ 
ّنأ قّدصا 

40 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
دق سونیلاج  نوکی  نأ  زوجی  دق  و  اضیأ ، ۀنـسحب  تسیل  ضبّنلا و  رمأ  نم  هیلإ  جاتحی  ام  ّلکب  طیحت  اّهنأل  ۀـلاقملا  کلتل  عضاولا  سونیلاج 

اهرکذ تبثأ  ۀلاقملا و  کلت  عضو  صّرخت  فی  مل  دعو و  دق  نیباّذکلا  ضعب  هدجو  امّلف  اهعـضو . هل  ّأیهتی  ملف  ۀلاقملا  کلت  عضی  نأ  دعو 
نم ریثک  سرد  امک  تسرد  دـق  کلت  ریغ  کلذ  یف  ۀـلاقم  عضو  دـق  اضیأ  سونیلاج  نوکی  نأ  زوجی  و  اهیف . قّدـصی  اـمیک  تسرهفلا  یف 

. اهناکم ۀلاقملا  هذه  تلعتفا  هبتک و 
. ۀّینایرّسلا یلإ  سجرس  اهمجرت  دق  و 

سناجیخرا صقانی  ضبّنلا  یف  هباتک  ( 67

. تالاقم ینامث  یف  هلعج  ّهنأ  سونیلاج  رکذ  باتکلا  اذه 
هتبلط دـق  بلحب و  هوأر  مّهنأ  ینوّربخ  مهربخب  قثأ  اموق  ّنأ  ّالإ  ۀـّینانویلاب  ۀخـسن  هل  تیار  ـال  ۀـیاغلا و  هذـه  یلإ  باـتکلا  اذـه  مجرتی  مل  و 
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. هب رفظأ  ملف  ۀیانعب  كانه 
یلإ هتخـسن  تعقو  دـق  و  هلطاب . نم  هّقح  نّیبی  ضبّنلا و  یف  هباتک  یف  سناجیخرا  ۀـلاقم  حرـشی  نأ  رکذ  اـمک  باـتکلا  کـلذ  یف  هضرغ  و 

. یسوم نب  دّمحم 

سّفنّتلا ةءادر  یف  هباتک  ( 68

هلاقملا یف  رکذـی  وه  و  هیلع . ّلدـت  ام  اهبابـسأ و  ءيدرلا و  سّفنّتلا  فانـصأ  فصی  نأ  هیف  هضرغ  و  تالاقم ، ثلث  یف  هلعج  باـتکلا  اذـه 
یلوألا

41 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
دهاوشب یتأی  ۀثلاّثلا  ۀلاقملا  یف  و  اهنم . فنص  ّلک  هیلع  ّلدی  ام  سّفنّتلا و  ءوس  فانصأ  ۀیناّثلا  ۀلاقملا  یف  و  هبابسأ . سّفنّتلا و  فانـصأ  هنم 

. هلوق ۀّحص  یلع  طارقب  مالک  نم 
. یسوم نب  دّمحم  رفعج  یبأل  ۀّیبرعلا  یلإ  انأ  هتمجرت  يدلول و  هتحلصأ  ّینانویلا و  انأ  هب  تلباق  و  بّویأ ، ۀّینایرّسلا  یلإ  همجرت  ناک  و 

ۀفرعملا ۀمدقت  رداون  یف  هباتک  ( 69

نم اهملعف  مّدقت  ۀعیدب  ءایـشأ  فصی  و  کلذ ، یلإ  يّدؤت  ۀفیطل  الیح  مّلعی  ۀفرعملا و  ۀـمدقت  یلع  اهیف  ّثحی  ةدـحاو ، ۀـلاقم  باتکلا  اذـه 
. هنم بجعف  اهب  ّربخ  یضرملا و  ضارمأ 

یسیع همجرت  و  ۀّینایرّسلا . یلإ  هتمجرت  ّینا  ّمث  هتمجرتل ، تغّرفت  نکأ  مل  ۀّینانویلاب و  يدنع  هتخسن  تناک  بّویأ و  ۀّینایرّسلا  یلإ  همجرت  و 
[. دعب هنبا  قحسإ  ۀلباقملا  ّمتتسا  الیلق و  ّالإ  لصألا  هب  لباق  ناک  و   ] اهتیضر ۀمجرت  نسحلا  یبأل  ییحی  نب 

. بتکلا نم  هرکذ  فنأتسم  انأ  ام  امه  رکذ  مّدقت  نیذّللا  نقولغا  یلا  هباتک  ءربلا و  ۀلیح  هباتک  دعب  یقب  دقف  ضارمألا  ةاوادم  یف  هبتک  اّمأ  و 

ءربلا ۀلیح  یف  هباتک  هیف  رصتخا  يذّلا  هباتک  ( 70

. ناتلاقم باتکلا  اذه 
. ۀّینایرّسلا یلإ  تلّصلا  نب  میهاربإ  همجرت 

42 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

دصفلا یف  هباتک  ( 71

ۀیناّثلا یف  ضقان  و  دصفلا ، نم  عنمی  ناک  ّهنأل  سطارطـسسرا  ۀضقانمل  اهنم  یلوألا  ۀلاقملا  یف  دـصق  تالاقم ، ثلث  یف  هلعج  باتکلا  اذـه 
. دصفلاب جالعلا  نم  وه  هاری  ام  ۀثلاّثلا  یف  فصو  و  هنیعب ، ینعملا  اذه  یف  ۀّیمورب  نیّذلا  سطارطسسرا  باحصأ 

، هتمجرتل غّرفتأ  مل  يدنع و  هتخسن  تناک  و  نفطصا . ةریخألا  ۀلاقملا  ۀّیبرعلا  یلإ  هنم  مجرت  و  سجرـس ، ۀّینایرّـسلا  یلإ  باتکلا  اذه  مجرت 
. ۀّیبرعلا یلإ  یسیع  اهمجرت  یسیعل و  ۀّینایرّسلا  یلإ  ۀیناّثلا  ۀلاقملا  انأ  تمجرت  ّمث 

لوبّذلا یف  هباتک  ( 72

. هیلع فرشأ  نمل  قفاوملا  ریبدّتلا  هفانصأ و  ضرملا و  اذه  ۀعیبط  نّیبی  نأ  هیف  هضرغ  و  ةدحاو ، ۀلاقم  باتکلا  اذه 
همجرت دق  و  ۀّیبرعلا . یلإ  یسیع  اهمجرت  ةّدع  رخأ  تالاقم  عم  میساقّتلا  قیرط  یلع  هعماوج  تجرخأف  انأ  اّمأ  همجرت و  دق  بّویأ  ّنأ  ّنظأ  و 
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یلإ هتمجرت  ّینإ  ّمث  هحالـصإ . ّمتتـسأ  مل  اهنع و  ینلأس  ناک  و  رفعج ، وبا  اـهیلع  فقو  ناـک  عضاوم  هنم  تحلـصأ  نفطـصا و  ۀـّیبرعلا  یلإ 
. ۀّیبرعلا یلإ  یسیع  همجرت  ۀّینایرّسلا و 

عرصی ّیبصل  تافص  یف  هباتک  ( 73

. ةدحاو ۀلاقم  اضیأ  باتکلا  اذه 
43 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

. ۀّیبرعلا ۀّینایرّسلا و  یلإ  تلّصلا  نب  میهاربإ  اهمجرت  دق  اهتمجرت و  یل  ّأیهتی  مل  يدنع و  هتخسن  تناک  دق  و 

ۀیذغألا يوق  یف  هباتک  ( 74

. يوقلا نم  اهنم  دحاو  ّلک  یف  ام  فصی  و  ۀبرشألا ، ۀمعطألا و  نم  هب  يذتغی  ام  عیمج  اهیف  دّدعی  تالاقم ، ثلث  یف  هلعج  باتکلا  اذه 
هخـسنب تممه  دعب  نم  ّینإ  ّمث  ۀحیحـص ، نکت  مل  ۀخـسن  نم  مّدـقتملا  یف  هیوملـسل  انأ  هتمجرت  و  بّویأ ، ّمث  سجرـس  همجرت  ناک  دـق  و 

هیلإ اهتفضأ  تالاقم  ةّدع  عم  ۀّینایرّسلاب  هلمج  تجرخأ  هتحّحـص و  هب و  تلباقف  خسن  ةّدع  ۀّینانویلاب  يدنع  هل  تعمتجا  دق  تناک  يدلول و 
اـشیبح ّنإ  ّمث  ّيرهاّطلا . میهاربا  نب  قحـسإل  ۀـّیبرعلا  یلإ  اهتمجرت  تالاقم و  ثلث  یف  هتعمج  و  ّنفلا ، اذـه  یف  ءامدـقلا  نم  ریثک  هلاـق  اّـمم 

. یسوم نب  دّمحمل  مامّتلا  یلع  ۀّیبرعلا  یلإ  ۀیذغألا  باتک  مجرت 

فّطلملا ریبدّتلا  یف  هباتک  ( 75

. هناونعل قفاوم  هیف  هضرغ  و  ةدحاو ، ۀلاقم  باتکلا  اذه 
یسیع همجرت  وه و  هرصتخا  اّمم  اضیأ  اذه   ] نامیلـس نب  قحـسإل  ۀّیبرعلا  یلإ  هتمجرت  دق  و  هیوسام ، نب  اّنحویل  ۀّینایرّـسلا  یلإ  هتمجرت  دق  و 

[. ییحی نب 
44 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

سومیکلا یف  هباتک  ( 76

. ائیدر اسومیک  دلوی  اهّیأ  ادومحم و  اسومیک  دلوی  اهّیأ  فصی  ۀیذغألا و  اهیف  فصی  ةدحاو  ۀلاقم  اضیأ  باتکلا  اذه 
یبأل شیبح  همجرت  ۀـّیبرعلا و  یلإ  ةّرق  نب  تباث  همجرت  و  هعم . هتحّحـص  ۀـمعطألا و  باتک  عم  انأ  هتمجرت  ّمث  سجرـس ، همجرت  ناک  دـق  و 

. یلمش اضیأ  همجرت  یسوم و  نب  دمحأ  نسحلا 

ضارمألا ةاوادم  یف  سطارطسسرا  راکفأ  یف  هباتک  ( 77

. اهاطخ نم  اهباوص  نّیب  ةاوادملا و  یف  سطارطسسرا  اهکلس  یّتلا  لیبّسلاب  اهیف  ربخأ  تالاقم  ینامث  یف  هلعج  باتکلا  اذه 
. ۀّینایرّسلا یلإ  عوشیتخبل  قحسإ  همجرت  ّمث  یبتک  یف  ۀّینانویلاب  هتخسن  و  دحأ ، ۀیاغلا  هذه  یلإ  باتکلا  اذه  مجرتی  مل  و 

طارقب يأر  یلع  ةّداحلا  ضارمألا  ریبدت  یف  هباتک  ( 78

. هناونع نم  فرعی  هیف  هضرغ  و  ةدحاو ، ۀلاقم  باتکلا  اذه 
. یسوم نب  دّمحمل  ۀّیبرعلا  یلإ  کلذ  دعب  هتمجرت  و  عوشیتخبل ، بیرق  ذنم  ۀّینایرّسلا  یلإ  انأ  هتمجرت  دق  و 
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ۀیودألا بیکرت  یف  هباتک  ( 79

ۀیودألا سنج  الثم  لعج  و  اهنم ، اسنج  اسنج  دّدعف  ۀبّکرملا  ۀیودألا  سانجأ  اهنم  عبـس  یف  لمجأ  ۀلاقم  ةرـشع  عبـس  یف  هلعج  باتکلا  اذـه 
یّتلا

45 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
رئاـس و  هتدـح ، یلع  لـّلحت  یّتلا  ۀـیودألا  سنج  و  هتدـح ، یلع  حورقلا  لّمدـت  یّتلا  ۀـیودألا  سنج  و  هتدـح ، یلع  حورقلا  یف  مّحللا  ینبت 

عبّـسلا هذـه  ناونع  لعج  کلذـل  و  لمجلا ، یلع  ۀـیودألا  بیکرت  قیرط  فصی  نأ  هیف  هضرغ  اـّمنإ  و  ساـیقلا . اذـه  یلع  ۀـیودألا  ساـنجأ 
عـضاوملا بسحب  ۀـیودألا  بیکرت  یف  اهناونع  لعجف  ۀـیقابلا  تالاقملا  رـشعلا  اّمأف  سانجألا . لمجلا و  یلع  ۀـیودألا  بیکرت  یف  تـالاقملا 

اّمالعف لعفی  اهنم  افنص  افنص  ّنأ  ربخی  نأ  یلإ  اهب  دصقی  سیل  رـشعلا  تالاقملا  کلت  یف  ۀیودألا  بیکرتل  هتفـص  ّنأ  کلذب  دارأ  و  ۀملآلا ،
عیمج یلع  اّرج  ّمله  ّمث  سأّرلا  نم  هیف  أدـتبا  ضرملا و  کلذ  هیف  يذـّلا  وضعلا  ینعأ  عضاوملا  بسحب  نکل  اقلطم  ضارمألا  نم  ضرم  یف 

. اهاصقأ یلإ  یهتنی  نأ  یلإ  ءاضعألا 
ۀّیبرعلا یلإ  یتمجرت  نم  همجرت  و  هیوسام . نب  ییحیل  لّکوتملا  نینمؤملا  ریمأ  ۀفالخ  یف  هتمجرت  و  سجرس ، باتکلا  اذه  مجرت  ناک  دق  و 

. یسوم نب  دّمحمل  شیبح 

اهدوجو لهسی  یتّلا  ۀیودألا  یف  هباتک  ( 80

. هناونع نم  نّیب  هیف  هضرغ  و  ناتلاقم ، باتکلا  اذه 
سجرـس همجرت  دق  و  ةدیدش . ۀیانعب  هبلط  یف  تنک  دق  ّینأ  یلع  دحأ ، دنع  ّهنأ  ینغلب  الـصأ و ال  ۀّینانویلاب  ۀخـسن  باتکلا  اذهل  دجأ  مل  و 

ام سونیلاج و  یلإ  تبـسن  ّنفلا  اذه  یف  يرخأ  ۀلاقم  هیلإ  فیـضأ  دق  و  ءيدر . دساف  تقولا  اذه  یف  نیّینایرّـسلا  يدیأ  یف  لصاحلا  ّنأ  ّالإ 
تالاقم عم  اهتمجرت  لب  ۀلاقملا  کلت  تیأر  دق  و  سویرغلفل . اهّنکل  سونیلاجل  یه 

46 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
ۀعیدب تافص  اریثک و  انایذه  باتکلا  اذه  یف  اولخدأ  یّتح  اذه  یلع  بتکلل  نورّـسفملا  رـصتقی  مل  و  ۀّینایرّـسلا ، یلإ  عوشیتخبل  سویرغلفل 
ینلأس هماّیأ و  یف  ۀخـسن  باتکلا  اذهل  دجی  مل  ّهنأ  رکذ  سویـسابیروا  تدجو  دق  و  ّطق . اهب  عمـسی  مل  سونیلاج و  اهری  مل  ۀیودأ  ۀبیجع و 

. تلعفف سونیلاج  يأر  قفاوم  ّهنأ  يدأ  ام  بسح  یلع  هحّحصا  ّینایرّسلا و  باتکلا  أرقأ  نأ  یئاقدصأ  ضعب 

ءاودألل ۀلباقملا  ۀیودألا  یف  هباتک  ( 81

. تانوجعملا رئاس  ۀیناّثلا  ۀلاقملا  یف  و  قایّرتلا ، رمأ  هنم  یلوألا  ۀلاقملا  یف  فصوف  نیتلاقم ، یف  هلعج  باتکلا  اذه 
ۀّینایرّـسلا و یلإ  عوشیتخب  نب  اّنحوی  دعب  همجرت  ّمث  یبتک  یف  ةدوجوم  ۀّینانویلاب  هتخـسن  و  ۀیاغلا ، هذـه  یلإ  باتکلا  اذـه  مجرت  نکی  مل  و 

. یسوم نب  دمحأل  ۀّیبرعلا  یلإ  ییحی  نب  یسیع  هتمجرت  نم  همجرت  هیلع و  یب  ناعتسا 

سنایلوفمب یلا  قایرّتلا  یف  هباتک  ( 82

. ةریغص ۀلاقم  باتکلا  اذه 
دـصق وأ  نوقاّرولا  هدسفأ  يردأ  الف  ادـساف ، هتیأر  ّینأ  ملعأ  ّینأ  ّالإ  یتثادـح  یف  هتمجرت  ّینأ  یّنظ  یلع  بلغألا  و  ۀّینایرّـسلاب . هتیأر  دـق  و 

. همجرت یبتک  یف  ۀّینانویلاب  هتخسن  ّنأ  ّالإ  هدسفأف  دصاق  هحالصإل 
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. بتاکلا یسیع  نب  یسوم  یبأل  ۀّیبرعلا  یلإ  یسیع 
47 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

نسیف یلا  قایرّتلا  یف  هباتک  ( 83

. ةدحاو ۀلاقم  اضیأ  باتکلا  اذه 
. یبتک یف  ةدوجوم  هتخسن  ۀّیبرعلا و  یلإ  همجرت  دق  قیرطبلا  نب  ییحی  بسحأ  و  ۀّینایرّسلا ، یلإ  بّویأ  همجرت  دق  و 

ۀّحّصلا ظفحل  ۀلیحلا  یف  هباتک  ( 84

و ۀّحصلا ، لامک  ۀیاغ  یلع  مهنم  ناک  نم  مهتّحـص  یلع  ءاّحـصألا  ظفحت  فیک  مّلعی  نأ  هیف  هضرغ  و  تالاقم ، ّتس  یف  هبتک  باتکلا  اذه 
. دیبعلا ةریسب  ریسی  مهنم  ناک  نم  و  رارحألا ، ةریسب  ریسی  مهنم  ناک  نم  و  لامکلا ، ۀیاغ  نع  رصقت  هتّحص  تناک  نم 

یف یل  ّأیهتی  مل  لیربج و  نب  عوشیتخبل  انأ  هتمجرت  ّمث  ۀئیدر ، ۀثیبخ  ۀـمجرت  ّيواهّرلا  لیفویث  ۀّینایرّـسلا  یلإ  باتکلا  اذـه  مجرت  ناک  دـق  و 
ۀّیبرعلا یلإ  شیبح  همجرت  ّمث  ۀّینانویلا ، نم  هتحّحـص  هب و  تلباقف  ۀّینانوی  يرخأ  ۀخـسن  دعب  تدجو  ّمث  ةدحاو . ۀخـسن  ّالإ  هتمجرت  ام  تقو 

. ییحی نب  ّیلعل  قحسإ  دعب  نم  همجرت  و  یسوم ، نب  دّمحمل 

سلوبوسارث یّمسملا  هباتک  ( 85

باحـصأ ۀعانـص  نم  وه  مأ  ّبّطلا  ۀعانـص  نم  مهتّحـص  یلع  ءاّحـصالا  ظـفح  لـه  صحفی  نأ  هیف  هضرغ  و  ةدـحاو ، ۀـلاقم  باـتکلا  اذـه 
امک ةدحاو  نادبألا  یلع  مایقلا  ّیلوتت  یّتلا  ۀعانّصلا  ّنإ  لاق : نیح  ءاّحصألا  ریبدت  باتک  ءادتبا  یف  اهیلإ  راشأ  یّتلا  ۀلاقملا  یه  و  ۀضایّرلا ،؟

تنّیب
48 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

. باتکلا اذه  ریغ  یف 
. یسوم نب  دمحأ  نسحلا  یبأل  ۀّیبرعلا  یلإ  شیبح  اهمجرت  ۀّینایرّسلا و  یلإ  ۀلاقملا  هذه  انأ  تمجرت  دق  و 

ةریغصلا ةرکلاب  ۀضایّرلا  یف  هباتک  ( 86

. ۀضایّرلا فانصأ  عیمج  یلع  همّدقی  ةریغّصلا و  ةرکلا  ناجلوّصلاب و  بعللاب  ۀضایّرلا  اهیف  دمحی  ةریغص ، ةدحاو  ۀلاقم  باتکلا  اذه 
باتکلا اذـهب  لباق  ۀـّیبرعلا . یلإ  یـسوم  نب  دـمحأ  نسحلا  یبأل  شیبح  اـهمجرت  و  ۀّینایرّـسلا ، یلإ  هلبق  یّتلا  ۀـلاقملا  عم  اـنأ  هتمجرت  دـق  و 

. هحلصأ قحسإ و 

طارقب بتک  ریسافت  یف  هبتک 

طارقب دهع  باتکل  هریسفت  ( 87

. ةدحاو ۀلاقم  باتکلا  اذه 
دمحأ نسحلا  یبأل  ۀّیبرعلا  یلإ  شیبح  همجرت  دق  و  هنم ، ۀبعصتسملا  عضاوملل  هتلمع  احرش  هیلا  تفـضأ  و  ۀّینایرّـسلا ، یلا  انأ  هتمجرت  دق  و 

. ییحی نب  یسیع  اضیأ  همجرت  و  یسوم ، نب 
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لوصفلا باتکل  هریسفت  ( 88

. تالاقم عبس  یف  هلعج  باتکلا  اذه 
عوشیتخب نب  لیربج  مار  و  ۀئیدر ، ۀمجرت  بّویأ  همجرت  ناک  دق  و 

49 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
ناک دـق  و  هتدـح . یلع  طارقب  مالک  ّصف  هیلا  تفـضأ  و  ۀـمجّرتلاب ، اهیبش  احالـصإ  هتحلـصأ  ّینانویلا و  هب  تلباقف  اداسف ، هدازف  هحالـصإ 
ۀلاقم ۀمجرتب  ءيدتبأ  ّالأ  ّیلا  مّدقت  ّمث  ۀّیبرعلا ، یلإ  ةدحاو  ۀلاقم  هنم  تمجرتف  هل  هتمجرت  ّربدـملا  نباب  فورعملا  دّـمحم  نب  دـمحأ  ینلأس 

یـسوم نب  دّمحم  ۀلاقملا  کلت  يأر  اّملف  باتکلا ، ۀـمجرت  تعطقنا  لجّرلا و  لغـش  اهتمجرت و  تنک  یّتلا  ۀـلاقملا  کلت  أرقی  یّتح  يرخأ 
. هرخآ نع  هتمجرتف  باتکلا  مامتتسا  ینلأس 

رسکلا باتکل  هریسفت  ( 89

. تالاقم ثلث  یف  هلعج  باتکلا  اذه 
مالک ّصف  هعم  اضیأ  تمجرت  و  ۀّینایرّسلا ، یلإ  دعب  نم  هتمجرت  ّمث  هتمجرت  یل  ّأیهت  نکی  مل  ّهنأ  ّالا  ۀّینانویلاب  هتخسن  یلع  تعقو  تنک  دق  و 

. طارقب

علخلا ّدر  باتکل  هریسفت  ( 90

. تالاقم عبرأ  یف  هلعج  باتکلا  اذه 
هلبق ترکذ  يّذلا  باتکلا  یف  ۀّصقلاک  هیف  ۀّصقلا  و 

ۀفرعملا ۀمدقت  باتکل  هریسفت  ( 91

. تالاقم ثلث  یف  هلعج  باتکلا  اذه 
میهاربإل ۀّیبرعلا  یلإ  همالک  ّصف  تمجرت  ۀّینایرّـسلا و  یلإ  هیوملـسل  انأ  هتمجرت  ّمث  ۀّینایرّـسلا ، یلإ  سجرـس  باتکلا  اذه  مجرت  ناک  دق  و 

نب
50 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

. ۀّیبرعلا یلإ  ییحی  نب  یسیع  ریسفّتلا  مجرت  و  یسوم . نب  دّمحم 

ةّداحلا ضارمألا  ریبدت  باتکل  هریسفت  ( 92

. تالاقم سمخ  یف  هلعج  باتکلا  اذه 
طارقبا و مـالک  ّصف  عم  هّلک  باـتکلا  اذـه  اـنأ  تمجرت  دـق  و  همجرت ، بّویأ  ّنأ  ینغلب  هتمجرت و  یل  أـّیهت  نکی  مل  یبـتک و  یف  هتخـسن  و 

نب دمحأ  نسحلا  یبأل  ۀّیبرعلا  یلإ  باتکلا  اذه  نم  تالاقم  ثلث  ییحی  نب  یسیع  مجرت  ّمث  باوجلا ، لاؤّسلا و  ۀهج  یلع  هیناعم  ترصتخا 
. یسوم

اضیأ یسیع  مجرت  و   ] هیف كوکشملا  ریسفت  امهف  ناتیقابلا  ناتلاقملا  باتکلا و  اذه  نم  حیحّـصلا  ءزجلا  ریـسفت  یه  تالاقملا  ثّلثلا  هذه  و 
[. لّوألا تالاقملا  ثّلثلا 
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حورقلا باتکل  هریسفت  ( 93

. ةدحاو ۀلاقم  یف  هلعج  باتکلا  اذه 
. ییحی نب  یسیعل  طارقب  مالک  ّصف  عم  ۀّینایرّسلا  یلإ  دعب  نم  انأ  هتمجرت  ّمث  یبتک  یف  هتخسن  ۀیاغلا و  هذه  یلإ  مجرت  نکی  مل  و 

سأرلا تاحارج  باتکل  هریسفت  ( 94

. ةدحاو ۀلاقم  باتکلا  اذه 
دعب نم  تلمع  و  طارقب . مالک  ّصف  ۀخسن  دجأ  مل  ۀّینایرّسلا و  یلا  انأ  هتمجرت  یبتک و  یف  ۀّینانویلاب  هتخسن  همجرت و  دق  بّویأ  بسحأ  و 

51 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
. هعماوجل ارصتخم 

ایمیذیبا باتکل  هریسفت  ( 95

. تالاقم ثلث  یف  اهرّسفف  باتکلا  اذه  نم  یلوألا  ۀلاقملا  اّمأ 
و تالاقم . ثلث  یف  اضیأ  اهرّـسفف  ۀـیناّثلا  ۀـلاقملا  اّمأ  و  یـسوم . نب  دّـمحمل  ۀـّیبرعلا  یلإ  اـنأ  اـهتمجرت  و  ۀّینایرّـسلا . یلإ  بّویأ  اـهمجرت  و 

باتکلا اذه  ّیلإ  عقو  ناک  دق  و  تالاقم . ّتس  یف  اهرّـسفف  ۀـثلاّثلا  ۀـلاقملا  اّمأ  و  ۀـّیبرعلا . یلإ  انأ  اهتمجرت  و  ۀّینایرّـسلا . یلإ  بّویأ  اهمجرت 
ّیلإ هتمجرت  ّمث  ۀّینانویلاب  هتخسن  یّتح  هتصّلختف  اطلتخم  اعطقنم  أطخلا  ریثک  ناک  ریسفّتلا و  نم  ۀسماخلا  ۀلاقملا  صقنی  ناک  ّهنأ  ّالإ  ۀّینانویلاب 

ۀسداّسلا ۀلاقملا  اّمأف  همامتتسا . نع  قاعف  یبتک  نم  ثداحلا  ثدح  ّمث  ةریسی ، ۀّیقب  هنم  تیقب  و  یسوم ، نب  دّمحمل  ۀّیبرعلا  یلإ  ۀّینایرّـسلا و 
رّـسفی مل  و  یبتک . یف  ةدوجوم  اهّلک  ایمیذیبا  باتکل  ۀلاقملا  هذه  ۀخـسن  ۀّینایرّـسلا و  یلإ  بّویأ  اهمجرت  دق  و  تالاقم . ینامث  یف  اهرّـسفف 

ّهنأل اهرّـسفی  ملف  ۀعباّسلا  ۀسماخلا و  ۀـعباّرلا و  یه  ۀـصقاّنلا و  تالاقملا  ثّلثلا  اّمأ  و  تالاقم . عبرألا  هذـه  ّالإ  ایمیذـیبا  باتک  نم  سونیلاج 
ۀیناّثلا ۀلاقملل  سونیلاج  ریـسفت  نم  هتمجرت  ام  ۀمجرت  یلإ  تفـضأ  دـق  و  دـیدس . ریغ  اهل  لعتفملا  ّنأ  طارقبا و  ناسل  یلع  هلعتفم  اّهنأ  رکذ 

ینامّثلا دعب  نم  تمجرت  ّمث  هتدح ، یلع  ادّرجم  ۀّیبرعلا  یلإ  ۀّینایرّـسلا و  یلإ  ۀلاقملا  کلت  یف  طارقب  مالک  ّصف  ۀمجرت  ایمیذیبا  باتک  نم 
ۀثلاّثلا و ۀیناّثلا و  یلوألا و  ۀلاقملا  یه  ایمیذیباب و  فورعملا  طارقب  باتک  نم  ۀسداّسلا  ۀلاقملا  سونیلاج  اهیف  رّسف  یّتلا  تالاقملا 

52 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
. ۀّیبرعلا یلإ  ییحی  نب  یسیع  اهمجرت  و  ۀّینایرّسلاب . باوجلا  لاؤّسلا و  ۀهج  یلع  اهیناعم  ترصتخا  ۀلاقم  ةرشع  عست  سونیلاجل  ۀسداّسلا 

طالخألا باتکل  هریسفت  ( 96

. تالاقم ثلث  یف  هلعج  ّهنأ  رکذ 
یبأل ۀّیبرعلا  یلإ  اهمجرت  دق  و  طارقب . مالک  ّصف  عم  ۀّینایرّـسلا  یلإ  اهتمجرتف  دعب  نم  اهتدجو  ّمث  ۀـّینانویلاب ، یـضم  امیف  اهتیأر  نکأ  مل  و 

. ییحی نب  یسیع  یسوم  نب  دمحأ  نسحلا 

راذنالا ۀمدقت  باتکل  هریسفت  ( 97

. ۀیاغلا هذه  یلإ  ۀخسن  هل  دجأ  مل  باتکلا  اذه 

نویرطیطق باتکل  هریسفت  ( 98
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. تالاقم ثلث  یف  سونیلاج  هرّسف  باتکلا  اذه 
ۀّینانویلاب هتخسن  همجرت و  ادحأ  ملعأ  و ال  هتمجرت ، نع  الـضف  یغبنی  ام  یلع  هتءارق  یل  ّأیهتی  مل  ۀّینانویلاب و  هتخـسن  یلع  تعقو  تنک  دق  و 

. ۀّیبرعلا یلإ  یسوم  نب  دّمحمل  شیبح  همجرت  ّمث  عماوج ، هل  تلمع  ۀّینایرّسلا و  یلإ  دعب  نم  هتمجرت  ّمث  یبتک ، یف 

نکاسملا ءاملا و  ءاوهلا و  باتکل  هریسفت  ( 99

. تالاقم ثلث  یف  هلعج  اضیأ  باتکلا  اذه 
53 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

اـضیأ تمجرت  و  همّمتأ . مل  ّینأ  ّالإ  ازیج  احرـش و  هیلإ  تفـضأ  طارقب و  مالک  ّصف  تمجرت  دـق  و  هیوملـسل . ۀّینایرّـسلا  یلإ  هتمجرت  دـق  و 
. یسوم نب  دّمحمل  ۀّیبرعلا  یلإ  سونیلاج  ریسفت  شیبح  مجرت  و  یسوم . نب  دّمحمل  ۀّیبرعلا  یلإ  ّصفلا 

ءاذغلا باتکل  هریسفت  ( 100

. تالاقم عبرأ  یف  هلعج  باتکلا  اذه 
. ازیج احرش و  هیلإ  تفضأ  باتکلا و  اذهل  طارقب  مالک  ّصف  اضیأ  تمجرت  و  هیوملسل ، ۀّینایرّسلا  یلإ  انأ  هتمجرت  دق  و 

نینجلا ۀعیبط  باتکل  هریسفت  ( V101
مّسق دق  هاندجو  ّهنأ  ّالإ  اریـسفت  هل  لمع  ّهنأ  هبتک  تسرهف  یف  رکذ  سونیلاج  اندجو  سونیلاج و ال  لوق  نم  اریـسفت  هل  دجن  مل  باتکلا  اذه 
سیل لوحنم  باتکلا  اذه  نم  ثلاّثلا  لّوألا و  ءزجلا  ّنأ  رکذ  و  حیرـشّتلاب . طارقبا  ملع  یف  هلمع  يّذلا  هباتک  یف  ءازجأ  ۀـثالثب  باتکلا  اذـه 

: نیریسفت ءازجألا  ۀثّلثلا  عیمجل  اندجو  دق  و  ّیناردنکسإلا . سویساج  ءزجلا  اذه  رّسف  دق  و  یناّثلا . ءزجلا  هنم  حیحّصلا  اّمنإ  و  طارقب ، وه ال 
هنع انـصحف  اّملف  ّینانوی  رخآلا  سبلابل و  ّهنأ  انملع  هنع  انـصحف  اّملف  سجرـس  همجرت  ناک  دـق  سونیلاجل و  ّهنأـب  موسوم  ینایرـس  امهدـحأ 

[. ّزتعملا ۀفالخ  یف  ۀّیبرعلا  یلإ  هنم  الیلق  ّالإ  باتکلا  اذه  ّصف  نینح  مجرت  . ] اوقیذوثوملا ۀعیش  نم  يّذلا  سوناروسل  هاندجو 
54 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

ناسنالا ۀعیبط  باتکل  هریسفت  ( 102

. ظفحأ امیف  تالاقم  ثلث  یف  هلعج  باتکلا  اذه 
ۀّینایرّـسلا یلإ  هتممتتـسا  دعب و  نم  انأ  هتمجرت  و  همجرت . يریغ  ّنأ  ملعأ  و ال  هتمجرت ، یل  تّأیهت  نکی  مل  یبتک و  یف  ۀـّینانویلاب  هتخـسن  و 

نع باتکلا  اذهل  سونیلاج  ریسفت  ییحی  نب  یسیع  مجرت  ۀّیبرعلا و  یلإ  اهمجرت  باتکلا و  اذهل  سونیلاج  ریسفت  نم  ۀلاقملا  نینح  رصتخا  ]
[. هرخآ

الیلق و اددـع  ّالإ  اهنم  تدـجو  ام  مالکلا و  ّصنب  هضرغ  هیف  نّیب  ام  اهنم  طارقب و  مالک  هیف  ّصن  ام  اهنم  رّخأ  تالاقم  سونیلاج  عضو  دـق  و 
: اهرکاذ انأ 

فوسلیف لضافلا  بیبّطلا  ّنأ  یف  هباتک  ( 103

. ةدحاو ۀلاقم  باتکلا  اذه 
نب یـسیع  همجرت  ّمث  نامیلـس . نب  قحـسإل  ۀّیبرعلا  یلإ  يدلول و  ۀّینایرّـسلا  یلإ  دـعب  نم  انأ  هتمجرت  ّمث  ۀّینایرّـسلا  یلإ  بّویأ  همجرت  دـق  و 
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. ۀّیبرعلا یلإ  ییحی 

ۀحیحّصلا ریغ  ۀحیحّصلا و  طارقب  بتک  یف  هباتک  ( 104

. عفان نسح  باتک  وه  ةدحاو و  ۀلاقم  باتکلا  اذه 
عماوـج هل  تلمع  ۀّینایرّـسلا و  یلإ  ییحی ، نب  یـسیعل  هتمجرت  ّمث  همجرت ، يریغ  ّنأ  ملعأ  ـال  و  هتمجرتـل ، غّرفتأ  مـل  یبـتک و  یف  هتخـسن  و 

اهمجرت ]
55 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

[. ییحی نب  ّیلعل  نینح  نب  قحسإ  ۀّیبرعلا  یلإ 

عبرألا تاّیفیکلاب  اولاق  نیذّلا  طارقب  باحصأ  سوطنیاوق  هب  بلث  ام  باوص  نع  ثحبلا  یف  هباتک  ( 105

. مجرت هبسحأ  مأ ال و ال  سونیلاجل  وه  له  ۀقیقحلاب  تملع  و ال  هتءارق ، یل  ّأیهتی  مل  یبتک و  یف  ۀّینانویلاب  هتخسن 

طارقب يأر  یلع  تابّسلا  یف  هباتک  ( 106

. هلبق هترکذ  يّذلا  باتکلا  یف  ۀّصقلا  لثم  باتکلا  اذه  یف  ۀّصقلا 

طارقب ظافلأ  یف  هباتک  ( 107

أرقی نم  اّمأ  و  ۀّینانویلاب ، أرقی  نمل  عفان  وه  و  هبتک ، عیمج  یف  طارقب  ظافلأ  بیرغ  رّـسفی  نأ  هیف  هضرغ  و  ةدحاو ، ۀلاقم  اضیأ  باتکلا  اذـه 
. یبتک یف  هتخسن  الصأ و  مجرتی  نأ  اضیأ  نکمی  هیلإ و ال  جاتحی  سیلف  ۀّینانویلا  ریغب 

ءیش یلع  و ال  ۀیاغلا ، هذه  یلإ  ۀّینانویلاب  اهنم  ءیـش  یلع  عقأ  ملف  طارقب  يأر  وحن  اهب  وحنی  هنأ  تسرهفلا  یف  رکذ  یّتلا  بتکلا  رئاس  اّمأ  و 
سذایبیلقسا وحن  اهب  وحنی  ّهنأ  رکذ  یّتلا  بتکلا  اّمأ  و  هرکذ . مّدقت  ام  يوس  سیلاطوطـسرا  وحن  اهب  وحنی  اهعـضو  ّهنأ  رکذ  یّتلا  بتکلا  نم 

: یه اهرکاذ و  انأ  ةریغص و  ةدحاو  ۀلاقم  ّالإ  اهنم  دجأ  ملف 
56 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

سذایبیلقسا يأر  یلع ، وه  ام  سفّنلا  رهوج  یف  هباتک  ( 108

تـسیل ةدحاو  ۀخـسن  نم  اذه  عم  اهتمجرت  ّینأل  اهتّحـصب  قثأ  تسل  ثدح و  انأ  لیربجل و  ۀّینایرّـسلا  یلإ  ۀلاقملا  هذه  تمجرت  تنک  دق  و 
. ۀحیحصب

: اهنم تالاقم  ثلث  تدجوف  براّجتلا  باحصأ  وحن  اهب  وحنی  یّتلا  بتکلا  اّمأ  و 

ۀّیبّطلا ۀبرجّتلا  یف  هباتک  ( 109

. ضعب یلع  مهضعب  سایقلا  باحصأ  براّجتلا و  باحصأ  ججح  اهیف  ّصتقی  ةدحاو  ۀلاقم  باتکلا  اذه 
. عوشیتخبل ۀّینایرّسلا  یلإ  بیرق  ذنم  انأ  هتمجرت  و 

ّبّطلا مّلعت  یلع  ّثحلا  یف  هباتک  اهنم  و  ( 110
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. فیرظ عفان  نسح  باتک  وه  و  سطوذونیم ) باتک  هیف  خسن  و   ) ةدحاو ۀلاقم  اضیأ  باتکلا  اذه 
. یسوم نب  دمحأل  شیبح  ۀّیبرعلا  یلإ  همجرت  لیربجل و  ۀّینایرّسلا  یلإ  انأ  هتمجرت 

ۀبرجّتلا لمج  یف  هباتک  اهنم  و  ( 111

. همجرتأ مل  یبتک و  یف  هتخسن  ةدحاو و  ۀلاقم  اضیأ  باتکلا  اذه 
ّبّطلا نم  ۀثلاّثلا  ۀقرفلا  باحصأ  وحن  اهیف  احن  یّتلا  بتکلا  نم  اّمأ  و 

57 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
. عوشیتخبل ۀّینایرّسلا  یلإ  اهنم  تملع  ام  یلع  اهتمجرت  دق  ّینأ  ّالإ  ۀلعتفم  اّهنأ  تملع  اهتّزیم  اّمل  ةدحاو  ۀلاقم  الخ  ائیش  اهنم  دجأ  ملف 

: اهرکاذ انأ  تسرهفلا و  یف  اهرکذی  مل  رّخأ  ابتک  هل  تدجو  و 

ءاّبطألا لضفأ  ۀنحم  یف  هباتک  ( 112

. ةدحاو ۀلاقم  باتکلا  اذه 
. یسوم نب  دّمحمل  ۀّیبرعلا  یلإ  هتمجرت  و  عوشیتخبل ، ۀّینایرّسلا  یلإ  انأ  هتمجرت  دق  و 

ایأر هدقتعی  امیف  هباتک  ( 113

. ملعی مل  ام  ملع و  ام  اهیف  فصی  ةدحاو  ۀلاقم  اضیأ  باتکلا  اذه 
همجرت و  یـسوم ، نب  دّمحمل  هّرق  نب  تباث  ۀّیبرعلا  یلإ  همجرت  و  ینبا . قحـسإل  ۀّینایرّـسلا  یلإ  هتمجرت  ۀّینایرّـسلا و  یلإ  بّویأ  همجرت  دق  و 

. قحسإ نب  هّللا  دبعل  هتحلصأ  لصألا و  قحسإ  هب  لباق  ۀّیبرعلا و  یلإ  ییحی  نب  یسیع 

ۀّیّبّطلا ءامسألا  یف  هباتک  ( 114

؟ اهولمعتسا یناعملا  ّيأ  یلع  ءاّبطألا  اهولمعتسا  یّتلا  ءامسألا  نّیبی  نأ  هیف  هضرغ  و  تالاقم ، سمخ  یف  هلعج  باتکلا  اذه 
اهنم شیبح  مجرت  تالاقم و  ثلث  ۀّینایرّسلا  یلإ  دعب  نم  هنم  تمجرت  ّمث  يریغ ، هتمجرت و ال  نکأ  مل  ّینإ  ّالإ  یبتک  یف  ۀّینانویلاب  هتخسن  و 

58 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
. ۀّیبرعلا یلإ  یلوألا  ۀلاقملا 

: هرکاذ انأ  ام  یهف  ناهربلا  یف  هبتک  نم  هتدجو  ام  اّمأف 

ناهربلا یف  هباتک  ( 115

سلاطوطسرا ضرغ  ناک  کلذ  ةرورض و  نّیبی  ام  نییبت  یف  قیرّطلا  فیک  نّیبی  نأ  هیف  هضرغ  ۀلاقم و  ةرـشع  سمخ  یف  هلعج  باتکلا  اذه 
. قطنملا نم  عباّرلا  هباتک  یف 

ةدیدش ۀیانع  هبلطب  ینع  ناک  دق  لیربج  ّنأ  یلع  ۀّینانویلاب ، ۀّمات  ۀخـسن  ناهربلا  باتکل  انرهد  لهأ  نم  دحأ  یلإ  ۀیاغلا  هذـه  یلإ  عقی  مل  و 
ّالإ ائیـش  هنم  دـجا  ملف  ۀّیردنکـسإلا  تغلب  نأ  یلإ  رـصم  نیطـسلف و  اهّلک و  ماّشلا  ةریزجلا و  دالب  هبلط  یف  تلج  بلّطلا و  ۀـیاغ  انأ  هتبلط  و 

یّتلا تالاقملا  اهّلک  تسیل  تالاقم  هنم  دـجو  اضیأ  لیربج  ناـک  دـق  و  ۀـّمات . ـال  ۀـیلاوتم و  ریغ  تـالاقم  اـّهنأ  اـّلأ  هفـصن  نم  اوحن  قشمدـب 
ناصقّنلا و نم  هیلع  یه  امل  اهتءارق  لامکتساب  ّالإ  اهنم  ءیش  ۀمجرتب  یـسفن  بطت  ملف  انأ  اّمأ  دجو و  ام  بّویأ  هل  مجرت  و  اهنایعأب ، تدجو 
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ۀلاقملا نم  ریـسی  ءزج  وه  ۀّینایرّـسلا و  یلإ  تدـجو  ام  تمجرت  ّینإ  ّمث  باتکلا . اذـه  مامت  دوجو  یلإ  سفّنلا  قّوشت  عمّطلل و  لـالتخالا و 
تالاقملا رئاس  اّمأ  و  طقـس . ّهنإف  اهلّوأ  نم  ائیـش  الخ  ۀعـساّتلا  ۀلاقملا  اهلّوأ و  نم  ۀعباّرلا  ۀلاقملا  فصن  وحن  ۀثلاّثلا و  ۀلاقملا  رثکأ  ۀـیناّثلا و 

ۀیناّثلا ۀلاقملا  نم  دجو  ام  ییحی  نب  یـسیع  مجرت   ] اناصقن اهرخآ  یف  ّنإف  ةرـشع  ۀـسماخلا  ۀـلاقملا  الخ  باتکلا  رخآ  یلإ  تدـجوف  رخألا 
ۀلاقملا نم  نینح  نب  قحسإ  مجرت  ةرشع و  ۀیداحلا  ۀلاقملا  یلإ 

59 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
[. ۀّیبرعلا یلإ  ةرشع  ۀسماخلا  ۀلاقملا  یلإ  ةرشع  ۀیناّثلا 

. ۀلاقم يوس  الصأ  اهنم  ءیش  یلع  عقأ  ملف  کلذ  یلع  ّلدی  تسرهفلا  اهترثک و  یلع  ّنفلا  اذه  نم  هبتک  نم  اذه  ریغ  اّمأ  و 

ۀّیعضولا تاسایقلا  یف  ( 116

. هباتک نم  فتن  اهیف و  ام  تفرع  یغبنی و ال  ام  یلع  اهربتخأ  مل 

تاعانّصلا ماوق  یف  ( 117

کلت نم  باتک  رکذ  یلإ  یـسفن  ینّرطـضت  سیل  کلذـل  و  سلاطوطـسرا ، ۀفـسلف  یلا  ۀـفاضملا  بتکلا  يرکذ  دـنع  اهرکذأس  تـالاقم  و 
. تسرهفلا باتک  نم  اهفرعی  نأ  ءاش  نم  نکمی  ناک  ذإ  بتکلا 

: قالخألا یف  هبتک  نم  اندجو  يّذلا 

هبویع هبونذ و  ناسنالا  فّرعتی  فیک  هباتک  ( 118

. ۀصقان یه  ةدحاو و  ۀلاقم  ّالإ  هنم  دجأ  ملف  انأ  اّمأ  و  نیتلاقم . باتکلا  اذه  بتک  ّهنأ  رکذف  سونیلاج  اّمأ 
تدـجو اـمل  یّنم  لامکتـسا  ریغ  نم  ّیلع  ۀـمجّرتلا  تعطقنا  و  ّببطتملا . دوادـل  رهد  ذـنم  ۀّینایرّـسلا  یلإ  ائیـش  اـهنم  تـمجرت  تـنک  دـق  و 

یقب و ناک  ام  مجرتف  اموت  هل  لاقی  ّيواـهر  لـجر  یلإ  هتعفدـف  هل  همّمتا  نأ  بیرق  ذـنم  ینلأـس  عوشیتخب  ّنإ  ّمث  ضرع ، ضراـعل  ۀـّینانویلاب 
. مّدقتملا یلإ  هتفضأ  هتحلصأ و  هتحّفصت و 

60 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

قالخألا یف  هباتک  ( 119

. اهتاوادم اهلئالد و  اهبابسأ و  قالخألا و  فصی  نأ  هیف  هضرغ  و  تالاقم ، عبرأ  یف  هلعج  باتکلا  اذه 
ام اّمأ  و  همجرت . اضیأ  ّيواهّرلا  بّویأ  نأ  اورکذ  و  ساناثا ، نب  روصنم  هل  لاقی  نیئباّصلا  نم  لجر  ۀّینایرّـسلا  یلإ  باتکلا  اذه  مجرت  دـق  و 

ملف انأ  اّمأ  و  مأ ال ،؟ ائیـش  مجرت  له  اضیأ  ملعأ  تسل  هتیأر و  اـمف  همجرت  بّویأ  اورکذ  اـم  اـّمأ  و  هتیـضر . اـم  هتیأر و  دـقف  روصنم  همجرت 
دبع نب  دّمحم  ۀبحـصب  تلغـش  ّمث  یـسوم  نب  دّـمحمل  هاّیإ  یتمجرت  ناک  ۀـّیبرعلا و  یلإ  هتمجرت  یّنکل  ۀّینایرّـسلا  یلإ  باتکلا  اذـه  مجرتأ 

ام ۀّینایرّـسلا و  یلإ  هیوسام  نب  اّنحویل  یتمجرت  نم  شیبح  همجرت  و  تلعفف ، هتمجرت  ام  مامتتـسا  دّـمحم  ینلأسف  باـتکلا  رمأ  نع  کـلملا 
. هیلع تعقو 

مامتغالا فرص  یف  هباتک  ( 120

؟ ّطق ّمتغا  هری  مل  هلاب  ام  هلأس : لجرل  اهبتک  ةدحاو  ۀلاقم  باتکلا  اذه 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
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. بجی اذامب ال  مامتغالا و  بجی  اذامب  نّیب  کلذ و  یف  ببّسلا  هل  فصوف 
نب دّمحمل  ۀّیبرعلا  یلإ  شیبح  همجرت  ۀّینایرّـسلا و  یلإ  ّببطتملا  دوادل  انأ  هتمجرت  و  ۀّینایرّـسلا ، یلإ  باتکلا  اذـه  مجرت  بّویأ  ناک  دـق  و 

. یسوم

مهئادعأب نوعفتنی  دق  ساّنلا  نم  رایخإلا  ّنأ  یف  هباتک  ( 121

. ةدحاو ۀلاقم  اضیأ  باتکلا  اذه 
یسوم نب  دّمحمل  شیبح  همجرت  و  دوادل ، ۀّینایرّسلا  یلإ  هتمجرت  دق  و 

61 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
. ۀّیبرعلا یلإ  یسیع  اضیأ  همجرت  و  ۀّیبرعلا . یلإ 

: لبق هترکذ  يّذلا  ءارآلا  باتک  الخ  نیباتک  ّالإ  اهنم  دجأ  ملف  نطالفا  ۀفسلف  وحن  اهیف  احن  یّتلا  بتکلا  اّمأف 

ّبّطلا ملع  نم  سوامیطب  فورعملا  هباتک  یف  نطالفا  هرکذ  امیف  هباتک  ( 122

. تالاقم عبرأ  یف  هلعج  باتکلا  اذه 
هنم تمجرت  و  هلّوأ . ناصقن  تمّمت  و  ۀّینایرّـسلا ، یلإ  دـعب  نم  هتمجرت  ّمث  هتمجرت  یل  أـّیهت  نکی  مل  ـالیلق و  صقنی  هلّوأ  ّنأ  اـّلإ  هتدـجو  و 

. ۀّیبرعلا یلإ  ۀیقابلا  تالاقملا  قحسإ  مجرت  و  ۀّیبرعلا . یلإ  یلوألا  ۀلاقملا 

ندبلا جازمل  ۀعبات  سفّنلا  يوق  ّنأ  یف  هباتک  ( 123

. هناونع نم  نّیب  هیف  هضرغ  و  ةدحاو ، ۀلاقم  باتکلا  اذه 
ّنأ ینغلب  یسوم و  نب  دّمحمل  شیبح  یتمجرت  نم  همجرت  و  هیوملسل ، ۀّینایرّسلا  یلإ  انأ  هتمجرت  ّمث  ۀّینایرّسلا  یلإ  بّویأ  همجرت  ناک  دق  و 

. عضاوم هنم  حلصأ  ّینانویلا و  نفطصا  عم  هب  لباق  ادّمحم 

سونیلاجل تالاقم  ینامث  نم  تالاقم  عبرأ  هیف  رخآ  اباتک  بتکلا  نم  ّنفلا  اذه  نم  تدجو  و  ( 124

باتک و  ءامـسألا ، یف  سلطارقا  باتک  یه  نوطالفا و  بتک  نم  بتک  ۀـسمخ  عماوج  اهنم  یلوألا  ۀـلاقملا  یف  نوطالفا  بتک  عماوج  اهیف :
سوقیطیلوب باتک  و  ۀمسقلا ، یف  سیطسفوس 

62 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
و ۀسایّسلا . یف  نوطالفا  باتک  نم  تالاقم  عبرأ  عماوج  ۀیناّثلا  ۀلاقملا  یف  و  سمیذیثوا . باتک  روّصلا و  یف  سذینمرب  باتک  و  ّربدملا ، یف 

ۀلاقملا یف  ّیعیبّطلا و  ملعلا  یف  سوامیطب  فورعملا  باتکلا  عماوج  ۀسایّـسلا و  باتک  نم  ۀیقابلا  تالاقملا  ّتسلا  عماوج  ۀثلاّثلا  ۀـلاقملا  یف 
. نوطالفال ریّسلا  یف  ۀلاقم  ةرشع  یتنثالا  یناعم  لمج  ۀعباّرلا 

باتک عماوج  نینح  حلـصأف  هّلک  کلذ  یـسیع  مجرت   ] ۀـّیبرعلا یلإ  یـسوم  نب  دّـمحم  رفعج  یبـأل  لّوـألا  تـالاقملا  ثّلثلا  تمجرت  دـق  و 
[. ۀسایّسلا

: هباتک وه  ادحاو و  اباتک  ّالإ  دجأ  ملف  سلاطوطسرا  ۀفسلف  وحن  اهیف  احن  یّتلا  بتکلا  اّما  و 

كّرحتی لّوألا ال  كّرحملا  ّنأ  یف  ( 125

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
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. ةدحاو ۀلاقم  باتکلا  اذه  و 
یلإ ییحی  نب  یـسیع  همجرت  و  ۀّینایرّـسلا . یلإ  کلذ  دعب  نم  هتمجرت  و  یـسوم ، نب  دّـمحمل  ۀـّیبرعلا  یلإ  قثاولا  ۀـفالخ  یف  هتمجرت  دـق  و 

[. ۀّیبرعلا یلإ  نینح  نب  قحسإ  همجرت  ّمث   ] تعاض امیدق  اهتمجرت  یّتلا  ۀخسّنلا  ّنأل  ۀّیبرعلا 

قطنملا یلا  لخدملا  یف  هباتک  ( 126

. ناهربلا ملع  یف  اهب  نوعفتنی  نومّلعتملا و  اهیلإ  جاتحی  یّتلا  ءایشألا  اهیف  نّیب  ةدحاو  ۀلاقم  باتکلا  اذه 
یلإ یسوم  نب  دّمحمل  شیبح  همجرت  و  ۀّینایرّسلا ، یلإ  هتمجرت  دق  و 

63 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
[. ییحی نب  ّیلعل  هحلصأ  نینح و  هب  لباق   ] ۀّیبرعلا

سییاقملا ددع  یف  هباتک  ( 127

. ةدحاو ۀلاقم  باتکلا  اذه 
[. ییحی نب  ّیلعل  هحلصأ  نینح و  هب  لباق  ۀّیبرعلا  یلإ  قحسإ  همجرت  و   ] ۀّینایرّسلا یلإ  هتمجرت  ّمث  دعب  هشّتفأ  مل  و 

سینامیراب یّمسی  يذّلا  سلاطوطسرا  بتک  نم  یناّثلا  باتکلل  هریسفت  ( 128

. ۀصقان ۀخسن  هل  اندجو  دق  و  تالاقم ، ثلث  یف  هلعج  باتکلا  اذه 
. ساطسفوّسلا وحن  اهب  احن  یّتلا  بتکلا  نم  اهنم و ال  ءیش  یلع  عقأ  ملف  قاوّرلا  باحصأ  وحن  اهیف  احن  یّتلا  بتکلا  اّمأ  و 

: هذه یه  ةدحاو و  ۀلاقم  ّالإ  اهنم  دجأ  ملف  اهترثک  یلع  ۀغالبلا  وّحنلا و  باحصأل  ۀکرتشم  یه  یّتلا  بتکلا  اّمأ  و 

همالک یف  نحلی  يذّلا  مزلی  امیف  هباتک  ( 129

. ةدحاو ۀلاقم  هتدجو  ام  اّمأف  خاسّنلا  نم  أطخ  نوکی  نأ  هّلعل  يردأ  تالاقم و ال  عبس  یف  تسرهفلا  یف  باتکلا  اذه  اندجو 
. يریغ اهمجرت  ۀّیبرع و ال  ۀّینایرس و ال  اهمجرتأ ال  مل  و 

نأ ّالإ  یّلع  قبی  مل  و  هبتک ، تسرهف  نم  تلق  امک  اهفّرعتی  نأ  اهفرعی  نأ  راتخا  نم  نکمی  دقف  تسرهفلا  یف  اهفصو  یّتلا  بتکلا  رئاس  اّمأ  و 
دعب امیف  یل  ّأیهتی  نأ  وجرأ  ّینأل  باتکلا  اذه  تعضو  یّنس  نم  ّدح  ّيأ  یف  ربخأ 

64 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
نامث باتکلا  اذه  هیف  تبتک  يّذلا  تقولا  یف  ّنسلا  نم  ّیلع  یتأ  يّذلا  و  رمعلا . یف  یل  لّهم  نإ  ۀیاغلا  هذه  یلإ  اهمجرتأ  مل  بتک  ۀـمجرت 

همجرتأ و مل  اّمم  هتمجرت  یل  ّأیهتی  ام  رکذ  تبثأ  نأ  ردقأ  انأ  و  ردنکسإلا ، ینس  نم  نیّتس  عبس و  ۀئام و  فلأ و  ۀنـس  یه  ۀنـس و  نوعبرا  و 
فلأ ۀنس  یف  کلذ  دعب  تدز  ّمث  هّللا . ءاش  نا  اهیف  کلذ  ّأیهتی  یّتلا  ۀنّسلا  عم  الّوأف  الّوأ  باتکلا  اذه  یف  ۀیاغلا  هذه  یلإ  هدجأ  مل  ام  دوجو 

. ۀیاغلا هذه  یلإ  تقولا  کلذ  ذنم  هتمجرت  ام  راذآ  رهش  یف  ردنکسإلا  ینس  نم  نیعبس  ۀسمخ و  ۀئام و  و 
للعلا و عماوج  ءربلا و  ۀلیح  باتک  عماوج  کلذ  نم  سونیلاج  بتک  عبس  عماوج  عزتنا  دق  همسا  فرعی  مل  نیّینانویلا  نم  اعزتنم  تدجو  [و 

باتکل عماوج  تایّمحلا و  عماوج  ةدرفملا و  ۀـیودألا  یف  هباـتک  نم  لّوـألا  تـالاقملا  سمخلا  عماوج  ریبکلا و  ضبّنلا  عماوج  ضارعـألا و 
[. یسوم نب  دمحأل  ۀّیبرعلا  یلإ  نینح  اهمجرت  لئالّدلا  عماوج  نارحبلا و  ماّیأ 

مل تاعازتنالا  هذـه  ّنإ  اهنم  هتخـسن  وه  بتک  یّتلا  ۀخـسّنلا  بحاص  نع  یکح  هتخـسن  رخآ  یف  هنم  اهتخـستنا  یّتلا  ۀخـسّنلا  بحاص  لاـق  ]

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
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[. يرخأ ۀخسن  یف  نکل  ییحی و  نب  ّیلع  ۀخسن  یف  اهدجی 
. اریثک هّلل  دمحلا  سونیلاج و  بتک  نم  هملعب  مجرت  امیف  قحسإ  نب  نینح  دیز  یبأ  باتک  ّمت 

65 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

ّماعلا سرهفلا 

[ مالعالا ]

1 / 43 ، 20 / 41 ، 3 تلّصلا 37 / نب  میهاربإ 
21 یسوم 49 / نب  دّمحم  نب  میهاربإ 

طارقب - 16 / 53 ، 14 / 53 ، 16 / 51 ، 6 / 50 ، 11 طارقبا 31 /
6 / 7 ، 13 / 6 ، 10 ادهش 5 / نبا 

/48 ، 13 / 46 ، 5 / 44 ، 13 / 41 ، 14 / 38 ، 14 / 35 ، 4 / 37 ، 12 / 34 ، 5 / 34 ، 1 / 18 ، 7 / 31 ، 21 / 14 ، 18 یـسوم 4 / نب  دمحأ  نسحلا  یبأ 
13 / 64 ، 16 / 56 ، 7 / 52 ، 8 / 50 ، 16 / 48 ، 9 / 48 ، 3
20 / 33 ، 1 / 14 ، 11 ییحی 11 / نب  ّیلع  نسحلا  یبأ 

6 / 62 ، 16 / 42 ، 5 / 41 ، 6 / 9 ، 9 / 8 ، 10 / 7 ، 17 / 6 ، 18 / 5 ، 8 رفعج 4 / وبا  یسوم ، نب  دّمحم  رفعج  یبأ 
17 قحسإ 64 / نب  نینح  دیز  یبأ 

20 بتاکلا 46 / یسیع  نب  یسوم  یبأ 
3 ّربدملا 49 / نباب  فورعملا  دّمحم  نب  دمحأ 

15 / 40 ، 10 / 40 ، 9 سناجیخرا 14 /
10 / 44 ، 8 / 44 ، 4 / 42 ، 3 / 42 ، 1 / 25 ، 20 / 24 ، 9 سطارطسسرا 19 /

8 / 62 ، 10 / 59 ، 6 / 58 ، 18 / 55 ، 10 / 38 ، 12 سیلاطوطسرا 31 / سلاطوطسرا ،
4 / 63 ، 15 / 62 ، 10 / 61 ، 21 / 58 ، 14 / 57 ، 1 / 55 ، 9 / 48 ، 15 / 47 ، 12 / 44 ، 9 / 32 ، 18 / 29 ، 18 نینح 4 / نب  قحسا  قحسإ ،

14 / 4 ، 16 / 38 نینح ) هنبا -(  قحسإ 
12 / 57 نینح ) ینبا -(  قحسإ 

12 ّيرهاّطلا 43 / میهاربا  نب  قحسإ 
15 / 54 ، 18 / 43 ، 20 / 12 ، 1 نامیلس 12 / نب  قحسإ 

20 ّيروفیّطلاب 14 / فورعملا  اّیرکز  نب  لیئارسإ 
1 / 56 ، 19 سذایبیلقسا 55 /

7 / 64 ، 3 ردنکسإلا 64 /
،11 / 58 ، 4 / 21 ، 9 / 21 ، 8 ۀّیردنکسإلا 6 /

66 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
20 / 13

5 براّجتلا 56 / باحصأ 
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14 حیرشّتلا 23 / باحصأ 
10 قاوّرلا 63 / باحصأ 

12 ۀغالبلا 63 / وّحنلا و  باحصأ 
3 طارقب 55 / باحصأ 

14 انباحصأ 21 /
11 يراصّنلا 21 / نم  مویلا  انباحصأ 

9 هباحصأ 19 /
16 / 42 ، 7 / 42 ، 4 / 39 ، 18 / 36 ، 3 / 30 ، 8 / 29 ، 2 / 28 ، 21 نفطصا 27 /

16 ّینانویلا 61 / نفطصا 
13 لیسب 27 / نب  نفطصا 

16 / 41 ، 15 / 7 ، 13 / 7 ، 10 نقولغا 6 /
5 / 62 ، 2 / 62 ، 20 / 61 ، 5 / 61 ، 2 / 61 ، 10 / 31 ، 9 / 31 ، 5 نوطالفا 31 / نطالفا ،

18 ۀلباق 25 / ةأرما 
11 سونایناجوا 19 /
2 سویسابیروا 46 /

15 / 16 ، 4 / 13 ، 12 / 10 ، 12 / 16 ، 11 / 9 ، 15 ۀّیردنکسإلا 7 / لهأ 
10 / 19 ، 6 نرایا 19 /

6 سلیفوریا 31 /
،21 / 27 ، 21 / 26 ، 21 / 25 ، 16 / 24 ، 8 / 24 ، 2 / 24 ، 16 / 23 ، 19 / 22 ، 3 / 17 ، 13 / 6 ، 7 شربألاب 4 / فورعملا  ّيواـهّرلا  بّویأ  بّویأ ،
،5 / 50 ، 21 / 48 ، 3 / 47 ، 7 / 43 ، 14 / 42 ، 11 / 41 ، 4 / 41 ، 3 / 39 ، 11 / 37 ، 3 / 37 ، 7 / 36 ، 9 / 35 ، 11 / 34 ، 4 / 32 ، 16 / 31 ، 18 / 30

14 / 61 ، 16 / 60 ، 6 / 60 ، 5 / 60 ، 14 / 58 ، 12 / 57 ، 14 / 54 ، 13 / 51 ، 7 / 51 ، 5 / 51 ، 20 / 50
19 سبلاب 53 /

،11 / 56 ، 12 / 47 ، 21 / 45 ، 15 / 44 ، 12 / 44 ، 3 / 39 ، 14 / 36 ، 17 / 20 ، 15 / 14 ، 21 / 13 ، 9 / 11 ، 18 لیربج 4 / نب  عوشیتخب  عوشیتخب ،
19 / 59 ، 7 / 57 ، 2 / 57
13 ثدحلا 26 / ضعب 
3 نیباّذکلا 40 / ضعب 

،9 / 53 ، 1 / 53 ، 7 / 52 ، 21 / 50 ، 16 / 50 ، 2 / 49 ، 13 / 48 ، 12 / 48 ، 13 / 44 ، 3 / 41 ، 9 / 31 ، 6 / 31 ، 14 / 24 ، 12 / 24 ، 20 طارقب 10 /
. طارقبا - 16 / 55 ، 13 / 55 ، 11 / 55 ، 18 / 54 ، 8 / 54

14 نیمّدقتملا 21 / بتک  ریسافت 
20 اموت 59 /

13 / 57 ، 5 ةّرق 44 / نب  تباث 
17 سلوبوسارث 47 /

14 فقسأ 14 / يرودایث 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
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11 ّيواهّرلا 47 / لیفویث 
17 ّیناردنکسإلا 53 / سویساج 

/8 ، 18 / 8 ، 12 / 8 ، 14 / 7 ، 4 / 7 ، 2 / 6 ، 21 / 5 ، 8 / 5 ، 11 / 4 ، 9 / 4 ، 1 / 4 ، 13 / 3 ، 14 / 2 ، 11 / 2 ، 4 / 2 ، 14 / 1 ، 2 سونیلاج 1 /
67 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

/26 ، 12 / 26 ، 7 / 25 ، 15 / 21 ، 11 / 19 ، 12 / 18 ، 5 / 18 ، 20 / 17 ، 13 / 16 ، 16 / 15 ، 4 / 15 ، 9 / 13 ، 3 / 13 ، 14 / 11 ، 12 / 9 ، 1 / 9 ، 20
،5 / 46 ، 2 / 46 ، 19 / 45 ، 2 / 40 ، 1 / 40 ، 20 / 39 ، 13 / 39 ، 12 / 39 ، 21 / 36 ، 15 / 34 ، 19 / 31 ، 6 / 31 ، 5 / 31 ، 20 / 26 ، 14 / 26 ، 13

18 / 64 ، 10 / 64 ، 19 / 61 ، 15 / 59 ، 6 / 55 ، 5 / 54 ، 18 / 53 ، 13 / 53 ، 12 / 53 ، 3 / 53 ، 1 / 52 ، 20 / 51 ، 17 / 51 ، 14 / 51
12 / 58 ، 16 / 56 ، 2 / 56 ، 21 / 48 ، 9 / 30 ، 19 / 22 ، 19 / 17 ، 3 / 17 ، 14 عوشیتخب 12 / نب  لیربج 

10 ةریزجلا 58 /
12 روباس 5 / يدنج 

،20 / 31 ، 7 / 31 ، 17 / 29 ، 19 / 28 ، 15 / 27 ، 1 / 26 ، 7 / 25 ، 18 / 24 ، 9 / 24 ، 3 / 24 ، 18 / 23 ، 8 / 17 ، 7 / 17 ، 21 / 14 ، 1 شیبح 14 /
،21 / 57 ، 16 / 56 ، 3 / 53 ، 18 / 52 ، 16 / 48 ، 8 / 48 ، 2 / 48 ، 14 / 47 ، 12 / 45 ، 5 / 44 ، 12 / 43 ، 20 / 37 ، 5 / 37 ، 14 / 35 ، 5 / 34 ، 5 / 33

21 / 62 ، 15 / 61 ، 21 / 60 ، 17 / 60 ، 10 / 60
5 / 21 ، 21 نسحلا 9 / نب  شیبح 

14 يذیملت 5 / شیبح 
13 بلح 40 /

13 / 64 ، 5 / 63 ، 1 / 63 ، 7 / 62 ، 5 / 54 ، 20 / 53 ، 5 / 38 ، 14 / 35 ، 7 / 33 ، 8 / 26 ، 1 قحسإ 1 / نب  نینح 
16 / 60 ، 17 / 59 ، 14 / 6 ، 8 ّببطتملا 4 / دواد 

11 قشمد 58 /
1 ّیساّرلا 17 /

13 نیّینایرّسلا 1 / نم  الجر 
20 اموت 59 / ّيواهر - لجر 

4 ساناثا 60 / نب  روصنم  نیئباّصلا - نم  لجر 
13 ۀّقّرلا 20 /

20 سفور 26 /
4 / 42 ، 9 / 5 ، 18 / 27 ، 8 ۀّیمور 27 /

16 اّیرکز 20 /
14 ّيروفیّطلاب 20 / فورعملا  هّللا  دبع  نب  اّیرکز 

/18 ، 8 / 18 ، 9 / 16 ، 18 / 17 ، 14 / 14 ، 19 / 13 ، 12 / 12 ، 21 / 11 ، 8 / 11 ، 20 / 9 ، 3 / 9 ، 6 / 8 ، 12 ّینیع 6 / سأّرلا  سجرس  سجرس ،
18 / 53 ، 20 / 49 ، 17 / 45 ، 10 / 45 ، 4 / 44 ، 7 / 43 ، 6 / 42 ، 8 / 40 ، 1 / 36 ، 12 / 35 ، 4 / 33 ، 4 / 20 ، 18

6 نّوینایرّسلا 13 /
15 / 61 ، 8 / 53 ، 1 / 53 ، 21 / 49 ، 7 / 43 ، 13 / 38 ، 11 / 35 ، 5 / 33 ، 4 / 31 ، 17 / 29 ، 7 / 20 ، 8 / 8 ، 7 نانب 7 / نب  هیوملس  هیوملس ،

68 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
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8 انرمس 27 /
20 سوناروس 53 /

11 ساطسفوّسلا 63 /
10 ماّشلا 58 /
6 یلمش 44 /

13 برطق 5 / نب  عوشی  ریش 
20 نرثوط 6 /

14 قحسإ 57 / نب  هّللا  دبع 
16 / 64 ، 5 / 63 ، 1 / 63 ، 1 / 55 ، 15 / 47 ، 15 / 35 ، 4 / 34 ، 1 ییحی 1 / نب  ّیلع 

4 مّویفلاب 38 / فرعی  ّیلع 
7 / 62 ، 1 / 61 ، 10 / 50 ، 20 / 46 ، 18 / 42 ، 15 / 42 ، 8 / 42 ، 5 / 39 ، 9 ّیلع 36 / نب  یسیع  یسیع ،

،15 / 54 ، 6 / 54 ، 8 / 52 ، 2 / 52 ، 16 / 50 ، 7 / 50 ، 1 / 50 ، 17 / 48 ، 12 / 46 ، 18 / 43 ، 12 / 41 ، 19 / 30 ، 11 / 30 ، 9 ییحی 26 / نب  یسیع 
14 / 62 ، 20 / 58 ، 14 / 57

4 يذیملت 30 / یسیع 
19 لاّحک 35 / مالغ 

10 / 27 ، 9 سفلاف 27 /
10 نیطسلف 58 /

21 / 45 ، 20 سویرغلف 45 /
18 / 27 ، 21 / 24 ، 13 سئیوف 24 /

13 هبتک 53 / تسرهف 
1 نسیف 47 /

11 / 43 ، 13 / 26 ، 5 / 2 ، 6 ءامدقلا 1 /
3 سوطنیاوق 55 /

20 ایمیذیباب 51 / فورعملا  طارقب  باتک 
1 / 26 ، 13 حیرشّتلا 23 / بتک 

12 نیمّدقتملا 21 / بتک 
16 حیرشّتلا 21 / یف  هبتک 

15 / 14 ، 11 خرکلا 5 /
13 / 25 ، 9 / 25 ، 7 سقول 23 /

4 / 23 ، 1 سنیرام 23 /
13 نومأملا 20 /

21 نیمجرتملا 2 /
10 نینمؤملا 45 / ریما  لّکوتملا ،

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
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16 / 61 ، 9 / 60 ، 13 ریزولا 28 / کلملا  دبع  نب  دّمحم  دّمحم ،
،13 / 27 ، 1 / 26 ، 7 / 25 ، 18 / 24 ، 9 / 24 ، 3 / 24 ، 18 / 23 ، 5 / 21 ، 19 / 18 ، 9 / 18 ، 7 / 17 ، 18 / 10 ، 21 یسوم 9 / نب  دّمحم  دّمحم ،
،5 / 51 ، 6 / 49 ، 14 / 47 ، 12 / 45 ، 16 / 44 ، 13 / 43 ، 16 / 40 ، 4 / 39 ، 6 / 33 ، 5 / 32 ، 20 / 31 ، 3 / 30 ، 8 / 29 ، 16 / 28 ، 15 / 28 ، 1 / 28

21 / 62 ، 13 / 62 ، 15 / 61 ، 21 / 60 ، 17 / 60 ، 10 / 60 ، 9 / 60 ، 13 / 57 ، 8 / 57 ، 4 / 53 ، 3 / 53 ، 18 / 52 ، 11 / 51
15 مالّسلا 20 / ۀنیدم 

11 رصم 58 /
21 ّزتعملا 53 /

21 / 45 ، 20 نیرّسفملا 16 / نورّسفملا ،
69 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

6 / 60 ، 5 ساناثا 60 / نب  روصنم  روصنم ،
11 / 21 لوکسالا »  » فرعت ب یّتلا  میلعّتلا  عضاوم 

14 سطوذونیم 56 /
17 خاسّنلا 63 /
13 قثاولا 62 /

18 نوقاّرولا 46 /
15 / 54 ، 8 / 43 ، 5 / 41 ، 20 / 33 ، 3 / 28 ، 1 يدلو 18 /

3 قیرطب 47 / نب  ییحی 
11 هیوسام 45 / نب  ییحی 

15 عسیلا 14 /
11 عوشیتخب 46 / نب  اّنحوی 

11 / 60 ، 17 / 43 ، 12 / 35 ، 18 / 28 ، 14 / 27 ، 21 / 26 ، 14 / 26 ، 17 / 23 ، 20 / 22 ، 8 / 18 ، 5 / 17 ، 4 هیوسام 9 / نب  اّنحوی 
10 / 35 ، 9 يروخلا 35 / فسوی  فسوی ،

9 نیّینانویلا 64 /

ۀیّبّطلا تاحلطصملا  ظافلالا و  سرهف 

16 / 32 ، 7 سفنتلا 22 / تالآ 
10 / 28 ، 11 توّصلا 26 / تالآ 

16 / 32 ، 5 اذغلا 22 / تالآ 
21 ندبلا 32 / یف  ۀکرتشملا  تالآلا 

7 ّمّشلا 32 / ۀلآ 
6 ءادتبالا 36 /

5 / 35 ، 15 ناویحلا 11 / نادبا 
3 ایمیذیبا 51 /

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
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1 ّبطلا 38 / ءازجا 
16 ضارعالا 13 / سانجا 
10 ضارمالا 13 / سانجا 
14 تایّمحلا 17 / سانجا 

6 لوالا 15 / ضبنلا  سانجا 
18 جالتخالا 37 /

4 طالخألا 52 /
17 / 17 ۀنفعلا ) تنفعا -(  ذا  طالخالا 

5 ۀعبرالا 11 / طالخألا 
2 قالخالا 60 /

7 تایّمحلا 39 / راودا 
1 حورقلا 45 / یف  مّحللا  ینبت  یتلا  ۀیودالا 

2 هتدح 45 / یلع  لّلحت  یتلا  ۀیودالا 
1 حورقلا 45 / لّمدت  یتلا  ۀیودالا 

15 اهدوجو 45 / لهسی  یتلا  ۀیودالا 
13 ۀلهسملا 30 / ۀیودالا 

8 ءاودالل 46 / ۀلباقملا  ۀیودالا 
3 ضرالا 11 /

3 لوالا 11 / ناکرالا 
4 یناّوثلا 11 / ناکرألا 

70 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
8 بابسالا 13 /

12 ضارمالا 13 / بابسا 
9 ندبلا 37 / یف  المع  ۀئدابلا  بابسالا 

17 ۀلعافلا 13 / بابسالا 
14 ضرملاب 37 / ۀلصّتملا  بابسالا 

1 ناخسالا 35 /
20 تاّسقطسالا 10 /

17 ۀیبطلا 57 / ءامسالا 
7 / 48 ، 19 ۀضایرلا 47 / باحصا 

10 ضارمالا 13 / فانصا 
1 ماروالا 37 / فانصا 
4 باّرتلا 35 / فانصا 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
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1 سفنتلا 41 / فانصا 
4 ةراجحلا 35 / فانصا 

12 تایّمحلا 33 / فانصا 
1 سّفنتلا 41 / ءوس  فانصا 

1 ادوّسلا 39 / فانصا 
4 نیطلا 35 / فانصا 

4 نداعملا 35 / فانصا 
6 / 15 ، 1 ضبنلا 7 / فانصا 

8 ضارعالا 13 /
2 / 20 ، 2 ۀبیرغلا 8 / ضارعألا 

1 باصعالا 33 /
11 / 38 ، 15 ۀیلصالا 17 / ءاضعالا 

12 / 33 ، 4 ۀنطابلا 14 / ءاضعالا 
11 ضیبلا 38 / ءاضعالا 

20 دیلوتلا 32 / ءاضعا 
16 ۀبلّصلا 17 / ءاضعالا 

7 ءازجالا 12 / ۀهباشتملا  ءاضعالا 
9 ۀبّکرملا 12 / ءاضعالا 

2 ۀیذغالا 44 /
21 ندبلا 34 / یف  هیودالا  لیعافا 

13 نیمّلعتملا 8 / یلا 
11 ءالتمالا 36 /
9 ضارمالا 13 /

14 / 44 ، 3 ةّداحلا 50 / ضارمالا 
6 ءاعمالا 22 /

6 طاطحنالا 36 /
4 تاّیمحلا 17 / عاونا 

20 ماروالا 36 /
4 ضارمالا 36 / تاقوا 

11 نارحبلا 18 / ماّیا 
4 نارحبلا 18 /

15 دومحملا 18 / نارحبلا 
15 مومذملا 18 / نارحبلا 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
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5 مغلبلا 11 /
1 دیربتلا 35 /

1 فیفجتلا 35 /
15 فطلملا 43 / ریبدتلا 

1 بیطرتلا 35 /
3 / 45 ، 14 ۀیودالا 44 / بیکرت 

16 قایرتلا 46 /
11 توّصلا 26 / تالآ  حیرشت 
15 دیلوتلا 22 / ءاضعا  حیرشت 

71 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
1 ّیحلا 23 / ناویحلا  حیرشت 

20 ّتیملا 23 / ناویحلا  حیرشت 
11 عاخنلا 22 / غامّدلا و  حیرشت 

17 محّرلا 25 / حیرشت 
13 قورعلا 9 / حیرشت 

15 براوّضلا 22 / قورعلا  حیرشت 
13 بصعلا 9 / حیرشت 
18 نیعلا 26 / حیرشت 

11 نینیعلا 22 / حیرشت 
11 ناسّللا 22 / حیرشت 
11 يرملا 22 / حیرشت 

16 براوّضلا 22 / ریغ  قورع  حیرشت 
17 عاخنلا 22 / بصع  حیرشت 

10 ردّصلا 22 / عیمج  یف  حیرشتلا 
18 جّنشتلا 37 /

9 لاّصتالا 19 / قّرفت 
10 راذنألا 52 / ۀمدقت 

18 / 49 ، 7 ۀفرعملا 41 / ۀمدقت 
5 ضبنلا 16 / نم  ۀفرعملا  ۀمدقت 

11 مّدلا 29 / نم  لوبلا  زییمت 
6 دّیرنتلا 36 /

13 مّهوتلا 31 /
18 سأرلا 50 / تاحارج 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
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2 بطلا 6 / لمج 
16 رهشا 38 / ۀعبس  دولوملا  نینجلا 

5 ۀیدارالا 29 / تاکرحلا 
5 ۀّیعیبطلا 29 / تاکرحلا 

1 ۀلوهجملا 32 / ۀصاتعملا  تاکرحلا 
6 ۀئّرلا 27 / ردّصلا و  ۀکرح 

19 مهتّحص 47 / یلع  اّحصالا  ظفح 
6 ۀحّصلا 47 / ظفح 

12 تایّمحلا 17 /
19 ۀقبطملا 19 / یّمحلا 

18 موی 19 / یّمح 
13 ةرجنحلا 22 /
1 ءربلا 19 / ۀلیح 

6 ۀحّصلا 47 / ظفحل  ۀلیحلا 
1 ّیحلا 23 / ناویحلا 

20 ّتیملا 23 / ناویحلا 
3 نیّدخلا 22 /

1 ندبلا 34 / بصخ 
14 لجرلا 32 / ۀقلخ 

14 دیلا 32 / ۀقلخ 
20 قّدلا 19 /

3 ماروالا 8 / لئالد 
14 / 17 ، 20 تایّمحلا 7 / لئالد 

12 / 38 ، 5 مّدلا 11 /
11 لوبّذلا 42 /
13 رکّذلا 31 /

8 ۀئرلا 22 /
4 سارلا 22 /

1 تاطابرلا 22 /
14 علخلا 49 / ّدر 

19 ضبنلا 40 / ةءادر 
72 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

18 ۀشعرلا 37 /
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4 ۀبقرلا 22 /
20 حئاورلا 34 /

5 ةریغصلا 48 / ةرکلاب  ۀضایرلا 
6 ناجلوصلاب 48 / بعللاب  ۀضایرلا 

10 ملعلا 17 / قباس 
8 تابّسلا 55 /
3 نیتفّشلا 22 /
19 ردّصلا 32 /
20 عرّصلا 42 /

13 مامتغالا 60 / فرص 
6 بلّصلا 22 /

19 ۀضایرلا 47 / باحصا  ۀعانص 
19 بطلا 47 / ۀعانص 
20 ۀیّبطلا 5 / ۀعانصلا 

7 توّصلا 28 /
20 یسایقلا 8 / ّبّطلا 
20 نیعلا 35 / تاقبط 

4 ۀعیبّطلا 7 /
1 ناسنالا 54 / ۀعیبط 

11 نینجلا 53 / ۀعیبط 
6 لاحّطلا 22 /

3 سایقلا 19 / قیرط 
19 موعطلا 34 /
1 تاداعلا 31 /

8 ددعلا 12 /
9 ضبنت 10 / یّتلا  قورعلا 

1 / 33 ، 8 / 22 ، 14 / 9 ، 7 براوّضلا 30 / قورعلا 
1 براوّضلا 33 / ریغ  قورعلا 

3 بصعلا 10 /
9 لضعلا 9 /

4 ردّصلا 22 / لضع 
11 ماظعلا 8 /

13 ماللاب 22 / ۀهّبشملا  مظعلا 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
مالسا ناهج  رد  تسرهف 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 115ناهفصا   هحفص 75 

http://www.ghaemiyeh.com


1 طالخألا 20 / ۀنوفع 
5 دصفلاب 42 / جالعلا 
20 حیرشتلا 21 / جاّلع 

17 سّفنتلا 27 / للع 
18 نیعلا 35 / للع 

1 ضارعالا 13 / للعلا و 
20 ناهربلا 62 / ملع 

19 / 8 ، 14 حیرشتلا 24 / ملع 
18 نیعلا 26 /

18 نینیعلا 32 /
6 ءاذغلا 53 /

22 ۀعیبطلا 36 / نع  جراخلا  ظلغلا 
1 قرفلا 5 /

2 سنجلا 5 / یف  ۀفلتخملا  ۀثالثلا  قرفلا 
6 عونلا 5 / یف  ۀفلتخملا  قرفلا 
21 بطلا 56 / نم  ۀثلاثلا  ۀقرفلا 

1 دصفلا 42 /
2 طارقب 49 / مالک  ّصف 

19 لوصفلا 48 /
73 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

4 ۀبقرلا 26 / راقف 
13 رکفلا 31 /

19 بّطلا 8 / نونف 
13 حورقلا 50 /

17 نویرطیطق 52 /
8 بلقلا 22 /

8 تاعانّصلا 59 / ماوق 
10 ۀبذاجلا 12 / ةوقلا 

5 ۀلباحلا 12 / ةوقلا 
10 ۀعفاّدلا 12 / ةوقلا 

5 ۀیذاغلا 12 / ةوقلا 
10 ةّریغملا 12 / ةوقلا 

10 ۀکسمملا 12 / ةوقلا 
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5 ۀیمنملا 12 / ةوقلا 
17 / 34 ، 18 ۀیودألا 11 / يوق 

4 ۀیذغالا 43 / يوق 
18 ۀیودالا 34 / نم  لوالا  يوقلا 

21 ۀیودالا 34 / نم  ثلاوثلا  يوقلا 
19 ۀیودالا 34 / یف  یناوثلا  يوقلا 

12 سفنلا 61 / يوق 
5 ۀّیعضولا 59 / تاسایقلا 

6 دبکلا 22 /
19 / 32 ، 4 نیفتکلا 22 /
12 طالخالا 36 / ةرثک 

9 رسکلا 49 /
6 یلکلا 22 /

1 داسفلا 11 / نوکلا و 
4 عبرالا 55 / تاّیفیکلا 

1 سومیکلا 44 /
3 يدّرلا 44 / سومیکلا 

3 دومحملا 44 / سومیکلا 
12 رمحالا 38 / محللا 

15 مالکلا 63 / یف  نّحللا 
3 لفسالا 22 / یّحللا 

4 ناجلوّصلاب 48 / بعّللا 
14 نیمّلعتملل 8 /

20 / 52 ، 3 ءاملا 11 /
9 توّصلا 28 / ةّدام 

3 نیمّلعتملا 6 /
6 نینتملا 22 /
6 ۀناثملا 22 /

20 قورعلا 15 / ّسجم 
11 لّوالا 62 / كّرحملا 

5 ءابطالا 57 / لضفأ  هتحم 
17 یّمحلا 19 / فانصا  ةاوادم 

15 جازملا 19 / ءوس  فانصا  ةاوادم 
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19 ضارمالا 7 / ةاوادم 
13 ءازجالا 19 / ۀهباشتملا  ءاضعالا  ضارما  ةاوادم 

14 ۀبّکرملا 19 / ءاضعالا  ضارما  ةاوادم 
20 قّدلا 19 / ةاوادم 

18 قطنملا 62 / یلا  لخدملا 
4 نطبلا 22 / قارم 

( ءارفّصلا ةّرملا  ءادوّسلا و  ةّرملا  نیتّرملا -( 
74 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

5 / 11
1 ءادوّسلا 39 / ةّرملا 

13 جازملا 11 /
17 ۀیودالا 11 / جازم 

12 ندبلا 61 / جازم 
20 نکاسملا 52 /
3 نیلمکتسملا 6 /

6 ةدعملا 22 /
2 سییاقملا 63 /

8 رادقملا 12 /
12 ءاضعالا 32 / عفانم 

7 قطنملا 58 /
8 ینملا 38 /

6 ۀملآلا 45 / عضاوملا 
3 رانلا 11 /

18 ضفانلا 37 /
3 تابنلا 35 /
20 ضبنلا 6 /

21 ءیطبلا 15 / ضبّنلا 
21 عیرّسلا 15 / ضبّنلا 
20 ریغّصلا 15 / ضبّنلا 
20 میظعلا 15 / ضبنلا 

4 سفنلا 29 /
13 ةّربدملا 31 / سفّنلا 

18 هجولا 32 /
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8 عضولا 12 /
6 فوقولا 36 /

20 / 52 ، 3 ءاوهلا 11 /
8 ۀئیهلا 12 /

16 ندبلا 33 / تأیه 
75 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

قّقحم يدهم  رتکد  زا  سونیلاج  راثآ  همجرت  رد  ییحی  نب  ّیلع  هب  قحسا  نب  نینح  هلاسر  یسراف  همجرت 

هراشا

77 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
طلـسم یبرع  ینایرـس و  ینانوی و  ياهنابزب  هک  تسا  یمالـسا  هرود  تسدهریچ  فورعم و  نامجرتم  زا  يدابعلا  قحـسا  نب  نینح  دـیز  وبا 

نبا هتفگب  لاس 260  رد  تفای و  دلوت  قارع  دالب  زا  هریح  رد  لاس 194  رد  وا  تسا . هدرک  همجرت  یبرع  نابزب  ار  یناوارف  ياهباتک  هدوب و 
رد میدن  نبا  هلیسوب  وا  زا  هک  یلاح  حرـش  زا  هتـشذگ  تسا . هتفر  ایند  زا  ءابنالا  نویع  رد  هعبیـصا  یبا  نبا  هتفگب  تسرهف و 264  رد  میدن 

فورعم سانـشرواخ  هدـش  هدروآ  امکحلا  تاقبط  رد  لجلج  نبا  ءابنالا و  نویع  رد  هعبیـصا  یبا  نبا  امکحلا و  رابخا  رد  یطفق  تسرهف و 
زین هدش و  رـشتنم   282 هحفص 296 - دـلج 6  سیزیا  هـلجم  رد  لاس 1924  رد  هک  هتـشون  وا  راثآ  یگدـنز و  هراـبرد  ياهلاـقم  یلیرباـگ 

هدرک همجرت  یسیلگناب  پاچ و  هرهاق  رد  ار  نینح  نیعلا  یف  تالاقم  رـشع  باتک  هک  لاس 1928  رد  فوهریام  سکام  رگید  سانشرواخ 
نب یلع  هب  هک  تسا  ياهلاسر  یکی  نینح  راثآ  نایم  زا  تسا . هدروآ  باتک  همدـقم  رد  یـسیلگنا  یبرع و  ناـبز  ودـب  ار  نینح  لاـح  حرش 
نب ییحی  رسپ  ییحی  نب  یلع  نسحلا  وبا  تسا . هدرک  دای  هدش  همجرت  یبرع  ینایرـس و  نابزب  هک  ار  سونیلاج  راثآ  نآ  رد  هتـشون و  ییحی 
نس رد  ار  هلاسر  نیا  وا  شهاوخب  نینح  هتفر  ایند  زا  لاس 275  رد  هک  تسا  نینح  نایماح  زا  یـسابع و  هفیلخ  لکوتم  تسود  روصنم  یبا 

. دوریم رامشب  دوجوم  یمالسا  ياهتسرهف  نیرتمیدق  زا  هلاسر  نیا  هتشون و   241 لاس 42 - رد  یگلاس   48
نابزب ار  نآ  رسارتشگرب  یناملآ  سانـشرواخ  هک  تسا  دوجوم  هرامشب 3631  هیفوصایا  هناخباتک  رد  هلاسر  نیا  زا  يدرفب  رـصحنم  هخـسن 
هرابرد یـسیلگنا  نابزب  ياهلاقم  فوهریام  سکام  تسا و  هدـش  پاچ  کیزپیال  رد  لاس 1925  رد  یبرع  نتم  اـب  هدرک و  همجرت  یناـملآ 

نامز قحـسا و  نب  نینح  هرابرد  هزات  ياهیهاگآ  : » ناونع تحت  هحفص 724 685  هرامش 8  سیزیا 1926  هلجم  رد  هک  هتـشون  قوف  هلاسر 
زا عافد  سونیلاج و  رب  نومیم  نب  یسوم  در   » ینعی دوخ  هلاقم  ود  رد  هدنراگن  تسا . هتشگ  رشتنم  وا »

78 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
مانب دوخ  باتک  رد  سپـس  هدرب و  ناوارف  هدافتـسا  قوف  هلاسر  زا  ملاع » مدـق  هلأسم  سونیلاـج و  رب  يزار  كوکـش   » و نارمع » نب  یـسوم 

همجرت اب  هتفرگ  رارق  ریـسفت  حرـش و  دروم  هلاـسر  نیا  رد  هک  سونیلاـج  زا  باـتک  ناونع 129  يزار » ياـیرکز  نب  دـمحم  ير  فوسلیف  »
. تسا هدرک  دای  ار  اهباتک  نآ  ناقوشم  نایماح و  نامجرتم و  مان  نینچمه  نآ و  یسراف 

دنزادرپیم بط  خیراتب  هک  یناسک  هدافتـسا  دروم  ات  دنک  همجرت  یـسرافب  ماجنا  ات  زاغآ  زا  ار  هلاسر  نیا  هک  دـش  ممـصم  يدـنچ  زا  سپ 
. دریگ رارق 

همجرت هک  هچنآ  زا  یخرب  هدش و  همجرت  سونیلاج  ياهباتک  زا  [ 26  ] وا ملع  اب  هک  هچنآ  رکذ  رد  ییحی  نب  یلع  هب  قحـسا  نب  نینح  هلاسر 
تسا هدشن 
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هراشا

دناهتـشون یکـشزپ  ملع  رد  ناینیـشیپ  هک  ار  یئاهباتک  تروص  نآ  رد  هک  ار  یباـتک  هب  جاـیتحا  داراد - یمارگ  ارت  دـنوادخ  يدروآ - داـیب 
ماگنه وجشناد  هکنیا  ات  دشاب  هدش  نیعم  هدش  هداهن  تالاقم  نآ  رد  هک  یملع  بلاطم  هدرمشرب و  اهباتک  زا  کیره  زا  ضرغ  هدش و  عمج 

زا و  تسا . هلاقم  زا  ياجک  رد  هلاقم و  ای  باتک  مادک  رد  دیوجیم  هک  ار  یبلطم  هک  دنادب  دبای و  تسد  بلاطم  نآ  زا  کیرهب  دناوتب  زاین 
نآ همهب  هطاحا  زا  نم  هظفاح  هک  مدرک  مالعا  داراد - دیوم  ارت  دنوادخ  وت - هب  نم  سپـس  مهد  ماجنا  وت  يارب  ار  نیا  نم  هک  یتساوخ  نم 
زا ناینایرـس  زا  يدرم  مدرک  مگ  ار  میاهباتک  هکنیا  زا  سپ  مدرک و  مگ  مدوب  هدروآ  درگ  اهنآ  زا  نم  هک  ار  هچنآ  اریز  تسا  رـصاق  اهباتک 

ینایرس ریغ  ینایرـسب و  وا  ياهباتک  زا  نارگید  نم و  هک  ار  هچنآ  تساوخ  نم  زا  دومن و  سونیلاج  ياهباتک  هرابرد  یـشهاوخ - نینچ  نم 
تیادـخ وت - متخادرپ و  دوب  هتـساوخ  نم  زا  هک  تیفیک  ناـمهب  ار  نآ  متـشون و  ینایرـسب  یباـتک  نم  منک . ناـیب  وا  يارب  میاهدرک  همجرت 

رگا هکنآ  ات  درادب  وت  تسدب  ار  اهباتک  نآ  دـیامرف و  لضفت  دـنوادخ  ات  منک  همجرت  دوز  ار  باتک  نآ  هک  یتساوخ  نم  زا  داراد - یمارگ 
یکشزپ ملع  رد  ناینیشیپ  زا  هک  ار  يرگید  ياهباتک  هک  یتساوخ  زین  ددرگ و  هفاضا  نآب  سونیلاج  ياهباتک  زا  هدش  رود  نم  رظن  زا  يزیچ 

. مزادرپیم ياهتساوخ  نم  زا  هک  هچنآ  خساپ  هب  نم  ادخ - تساوخب  نونکا - منک  دای  وت  يارب  ماهتفای 
______________________________

« وا لمع  هب  : » دیاش (- 1)
79 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

. تسا هتـساوخ  نم  زا  هک  هچنآ  فیـصوت  درم و  نآ  زا  ندرب  مان  مدومن  زاغآ  نآ  اب  ار  باتک  هک  يزیچ  نیتسخن  دراد - تیمارگ  يادخ  - 
رد وا  ضرغ  دوشیم و  هتخانـش  هنوگچ  تسا و  دـنچ  اهباتک  نآ  هک  منک  ثحب  سونیلاج  ياهباتک  هرابرد  ات - یتساوخ  نم  زا  میوگ  سپ 
هک مرادیم  مـالعا  وتب  نونکا  دـنکیم . فیـصوت  ار  هچ  هلاـقم  ره  رد  تسا و  هلاـقم  دـنچ  اـهنآ  زا  کـیره  رد  تسیچ و  اـهنآ  زا  کـیره 

تسا و تسرهف  نآ  همجرت  هک  هدـیمان  سکنیف  ار  نآ  هتخادرپ و  دوخ  ياهباتک  رکذـب  نآ  رد  هتـشون و  باب  نیا  رد  یباتک  دوخ  سونیلاج 
رتشیب دیاب  سونیلاج  زا  ار  سونیلاج  ياهباتک  اب  یئانـشآ  تسا و  هدومن  دای  ار  دوخ  ياهباتک  تءارق  بتارم  نآ  رد  هتـشون و  يرگید  هلاقم 

. نم زا  ات  تشاد  راظتنا 
ینایرـس و ياهباتک  هک  نانآ  ینعی  ام - ناضرغ  مه  ام و  یلو  ياهدرک  فیـصوت  وت  هک  تسا  ناـنچ  رما  دـنچره  : » یتفگ نم  خـساپ  رد  وت 
هدـشن و همجرت  کی  مادـک  هدـش و  همجرت  یبرع  ینایرـس و  نابزب  اهباتک  نیا  زا  کی  مادـک  هک  مینادـب  میدـنمزاین  دـنناوخیم - ار  یبرع 

نآ هک  نارگید  نآ  يدومن و  حالـصا  يدرک و  همجرت  هرابود  وت  دندرک و  همجرت  نارگید  ار  مادک  يدش و  همجرت  رادهدهع  وت  ار  مادک 
یئاهباتک وت  دـناهدرک و  همجرت  هک  يارب  تسیچ و  همجرت  رد  نامجرتم  نآ  زا  کیره  توق  هجرد  دنتـسه و  هک  دـندرک  همجرت  ار  اهباتک 

باتک مجرتم  توق  بسحرب  همجرت  اریز  دوش  هتسناد  دیاب  رما  ود  نیا  نوچ  يدرک - همجرت  ینـس  هچ  رد  هک و  يارب  يدرک  همجرت  هک  ار 
هدشن و تفای  ای  هدش  تفای  نآ  ینانوی  هخـسن  ایآ  هدشن  همجرت  نونکات  هک  یئاهباتک  و  دشابیم - هدش  همجرت  وا  يارب  باتک  هک  یـسک  و 
هک هچنآ  تفایردب  سپس  دوش و  هدیزرو  تیانع  هدش  تفای  هک  هچنآ  همجرت  هب  هک  تسا  مهم  نیا  اریز  هدش  تفای  نآ  زا  یتمسق  هکنآ  ای 

.« ددرگ لوذبم  ششوک  هدشن  تفای 
يرایـسب وت و  نم و  لماش  نآ  دوس  هک  ياهدناوخ  يراک  هب  ار  نم  یئوگیم و  تسار  هک  متـسناد  یتخاس  دراو  نم  رب  يداریا  نینچ  یتقو 

رد کـیب  کـی  نم  هک  ار  یئاـهباتک  اریز  متخادـنا  قیوعت  هب  ار  وت  شهاوخ  تباـجا  مدرک و  ثکم  زارد  یتدـم  نم  یلو  دوشیم  مدرم  زا 
یگرابکیب مدوب  هدرک  عمج  متـشگ  ناـهج  درگ  مدـمآ و  رد  مهفب  هک  یتقو  زا  هک  ار  هچنآ  ینعی  مدرک  مگ  مدوب  هدرک  يروآدرگ  مرمع 

نآ رد  سونیلاج  هک  یباتک  ینعی  مدرک  دای  نیا  زا  شیپ  هک  ار  یباـتک  نیمه  یتح  دـنامن  نم  يارب  یباـتک  هکناـنچ  مداد  تسد  زا  ار  همه 
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. تسا هدروآ  ار  شیاهباتک  تسرهف 
اب مهد  خساپ  وت  شسرپ  هب  هک  مدش  راچان  يدیزرو  رارصا  دوخ  شهاوخ  رد  نوچ 

80 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
نونکا منک . افتکا  مراد  رب  زا  هک  هچنآب  باب  نیا  رد  نم  هک  یتسه  یـضار  وت  نوچ  ماهداد  تسد  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  گرب  زاـس و  هکنآ 

ات یتساوخ  هکنانچ  ار  نخـس  میامنیم و  مراد  وزرآ  وت  زا  ار  نآ  ياعد  هک  ینامـسآ  دـییأت  هب  لکوت  منکیم و  زاـغآ  عوضوم  نیا  رد  نم 
نآ ملع  هک  هچنآ  فیـصوت  اب  ار  دوخ  نخـس  منکیم و  نایب  مراد  ظفح  زا  اهباتک  نآ  هرابرد  هک  ار  هچنآ  هدومن و  هصالخ  ناکما  دودـح 

. مدرک دای  نیا  زا  شیپ  یمک  هک  باتک  ود  نآ  هرابرد  ینعی  منکیم  زاغآ  تسا  زاین  دروم 

سکنیف - 1

یبط و ياهباتک  یلوا  رد  هک  تسا  هلاقم  ود  لماش  هتخادرپ  دوخ  ياهباتک  رکذـب  نآ  رد  هداهن و  مان  سکنیف »  » ار نآ  سونیلاج  هک  یباـتک 
تسا ینانویب  هک  اههخسن  زا  یخرب  رد  ار  هلاقم  ود  نیا  ام  تسا . هدرک  دای  ار  دوخ  يوحن  یغالب و  یفـسلف و  یقطنم و  ياهباتک  یمود  رد 

دنکیم و فیصوت  تسا  هدرک  فیلأت  هک  ار  یئاهباتک  باتک  نیا  رد  سونیلاج  تسا . هلاقم  کی  ود  نآ  یئوگ  هکنانچ  میتفای  هتسویپ  مهب 
رکذ اهنآ  نتـشون  ماگنه  رد  ار  دوخ  نس  هدرک و  فیلأـت  ناـنآ  يارب  هک  ار  یناـسک  ماـن  نینچمه  فیلأـت و  زا  ار  دوخ  یعاد  دوصقم و  زین 
دواد يارب  ینایرـسب  ار  نآ  نم  سپـس  دوب و  هدرک  همجرت  ینایرـس  نابزب  ار  نآ  شربا  هب  فورعم  يواـهر  بویا  نم  زا  رتشیپ  تسا . هدرک 

تـسا هدرکن  دای  ار  دوخ  ياهباتک  همه  باتک  نیا  رد  سونیلاج  نوچ  و  مدرک . همجرت  یـسوم  نب  دـمحم  رفعج  وبا  يارب  یبرعب  ببطتم و 
ار هچنآ  نم  هدرکن و  دای  باتک  نیا  رد  ار  یئاهباتک  هچ  سونیلاج  هک  مدرک  نایب  نآ  رد  مدوزفا و  نادب  هتشون  ینایرسب  يزجوم  هلاقم  نم 

. متشاد نایب  زین  ار  وا  ندرکن  دای  تلع  مدرمشرب و  مدوب  هدناوخ  هدید و  هک 

هبتک ةءارق  بتارم  یف  - 2

دیاـب هنوگهچ  هک  تسا  نیا  باـتک  نیا  زا  وا  روظنم  تسا و  هلاـقم  کـی  دـشابیم  وا » ياـهباتک  تءارق  بتارم  رد   » نآ ناوـنع  هک  یباـتک 
مرـسپ هکلب  مدرکن  همجرت  ینایرـسب  ار  باتک  نیا  نم  دوش . تیاعر  ماجنا  اـت  زاـغآ  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  وا  ياـهباتک  ندـناوخ  بیترت 
هکنیا زا  مرادن  عالطا  مدرک و  همجرت  یـسوم  نب  دـمحا  نسحلا  وبا  يارب  یبرعب  ار  نآ  نم  یلو  درک  همجرت  عوشیتخب  يارب  ار  نآ  قحـسا 

. دشاب هدرک  همجرت  ار  نآ  نم  زا  شیپ  یسک 
81 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

قرفلا یف  - 3

ياههقرف زا  فنـص  ره  راـتفگ  هک  تسا  هدوب  نآ  باـتک  نیا  رد  وا  روظنم  تسا و  هلاـقم  کـی  لـماش  باـتک  نیا  اـههقرف .» رد   » وا باـتک 
هکنیا تلع  و  دیامن . نایب  ار  کیره  نافلاخم  رب  در  جاجتحا و  اعدا و  دراوم  دـنک و  فیـصوت  دـنراد  فالتخا  مهاب  سنج  رد  هک  هناگهس 

رد هک  دنوشیم  تفای  زین  يرگید  ياههقرف  هقرف  هس  نیا  زا  کیره  رد  هک  تسنیا  مدومن  دیق  ار  سنج  رد  فالتخا  مدش و  لئاق  انثتسا  نم 
نآ زا  یفنص  ره  تیمها  دوشیم و  هتخانش  نآ  رد  رظن  ناعما  زا  سپ  دنابط  رد  لخاد  هک  اههقرف  نآ  نابحاص  تالاقم  دنافلتخم و  عون 

رتـشیب یمک  اـی  یگلاـس  یـس  نس  رد  یناوج  رد  ار  هلاـقم  نیا  سونیلاـج  ددرگیم . هتـسناد  نآ  ندوب  لـطاب  اـی  قح  هب  مکح  یگنوگچ  و 
هدرک همجرت  ینایرـسب  ار  نآ  خرک  لها  زا  انیـس  یبا  مانب  يدرم  نم  زا  شیپ  درک . فیلأت  دوب  هدش  مر  دراو  راب  نیتسخن  يارب  هک  یماگنه 
روپاش يدنج  لها  زا  یبیبط  يارب  رتشیب  یمک  ای  یگلاس  تسیب  نس  رد  یناوج  رد  نم  ار  نآ  سپـس  دوب  ناوتان  رایـسب  همجرت  رد  وا  دوب و 
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ار نآ  هک  تساوخ  نم  زا  شیبح  نم  درگاش  دعب  مدرک و  همجرت  تشاد  رایسب  یگداتفا  هک  ینانوی  ياهخـسن  زا  برطق  نب  عوشیریـش  مانب 
مدوب هدروآ  درگ  ینانوی  زا  يددعتم  ياههخسن  نم  تقو  نیا  رد  مدوب . هدیسر  یگلاس  لهچ  نس  دودحب  نم  هک  یماگنه  رد  منک  حالصا 

و مدومن - حیحصت  هلباقم و  تسرد  هخسن  نیا  اب  ار  ینایرس  هخـسن  سپـس  دیدرگ و  مهارف  ياهخـسن  هکنیا  ات  مدرک  هلباقم  رگیدکی  اب  هک 
. مدرک همجرت  یبرع  نابزب  یسوم  نب  دمحم  رفعج  وبا  يارب  ار  نآ  لاس  يدنا  زا  سپ  و  منکیم - همجرت  هچره  رد  نم  تداع  تسا  نینچ 

ۀیبطلا ۀعانصلا  یف  - 4

اریز هتـشونن  نایوجـشناد  هب  باطخ  ناونعب  ار  نآ  سونیلاج  تسا و  هلاـقم  کـی  ياراد  زین  باـتک  نیا  یکـشزپ .» تعانـص   » رد وا  باـتک 
تالمجم همه  هک  تسا  هدوب  نیا  نآ  رد  سونیلاج  روظنم  اریز  تسا  ود  ره  ناگتخومآ  شناد  نایوجـشناد و  لـماش  نآ  ندـناوخ  تعفنم 

. تسا دنمدوس  ود  ره  نالمکتسم  ناملعتم و  يارب  نیا  دنک و  نایب  هاتوک  يراتفگ  اب  ار  بط 
ددرگیم زاب  نآ  ءزجءزج  هب  نآ  زا  دعب  سپـس  دنکیم  روصت  مسر  وحنب  دوخ  نهذ  رد  لامجا  وحنب  ار  بط  ثحابم  همه  ملعتم  هکنآ  هچ 

هک هچنآ  يارب  يراکذت  هلزنمب  ار  نآ  زین  لمکتسم  و  دباییمرد ، حورشم  ياهباتک  زا  ار  نآ  ياهناهرب  صیخلت و  حرش و  و 
82 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

ار باتک  نیا  هبترم  دنتخادرپیم  بط  میلعت  هب  هیردنکـسا  رد  ناتـساب  نامز  رد  هک  یناملعم  دهدیم . رارق  هتـسناد  هدناوخ و  لیـصفت  وحنب 
هب باطخ  اهيرامیب  نامرد  رد   » هلاقم ود  و  نایوجـشناد » هب  باطخ  ضبن  رد   » باتک نآ  زا  سپ  دـندادیم و  رارق  اههقرف »  » باـتک زا  سپ 

دحاو ناونع  اب  ار  نآ  دناهتخاس و  تسا  هلاقم  جنپ  ياراد  هک  دحاو  یباتک  ار  باتک  جنپ  نیا  یئوگ  دندومنیم و  نیعم  بیترتب  ار  نفولغا »
سجرـس هلمج  زا  دـندوب  هدرک  همجرت  ار  یکـشزپ ، تعانـص   » ینعی هلاقم  نیا  یهورگ  دـناهدرک . نییعت  نایوجـشناد  مومع  هدافتـسا  يارب 

. مدرک همجرت  ببطتم  دواد  يارب  ار  نآ  نم  سپس  يواهر و  بویا  و  ادهـس ، نبا  و  ددرگ - اناوت  همجرت  نف  رد  هکنآ  زا  شیپ  ینیع - سار 
یفلتخم مولع  نم  ماگنه  نآ  رد  مدوب و  لاس  یس  دودح  رد  یناوج  نم  همجرت  ماگنه  دوب و  نتخومآ  رب  دنمزآ  مهف و  کین - يدرم  دواد 

. مدوب هدش  اراد  ار  يددعتم  ياهباتک  هتفرگ و  ارف  ار 
. مدرک همجرت  یسوم  نب  دمحم  رفعج  وبا  يارب  ار  نآ  سپس 

نیملعتملا رئاس  یلا  نرثوط و  یلا  ضبنلا  یف  - 5

هک ار  هچنآ  هک  تسنیا  نآ  رد  وا  ضرغ  تسا و  هلاقم  کی  ياراد  باتک  نیا  نایوجـشناد .» رگید  نرثوط و  هب  باطخ  ضبن  رد   » وا باتک 
دای ار  نآ  ماسقا  همه  درامـشیمرب - ار  ضبن  ماسقا  تسخن  باتک  نیا  رد  وا  دنک . نایب  دنادب  ضبن  هرابرد  هک  تسا  دنمزاین  وجـشناد  کی 

ياهببس زا  معا  ار  ضبن  رییغت  ياهببس  نآ  زا  سپ  و  دنکیم - نایب  تسا  تفایرد  يورین  نآ  رب  ار  نایوجشناد  هک  ار  هچنآ  هکلب  دنکیمن 
« اـههقرف رد   » باـتک فیلأـت  ماـگنه  ار  هلاـقم  نیا  سونیلاـج  دـیامنیم . فیـصوت  تسا  تعیبط  زا  جراـخ  هک  هچنآ  یعیبط و  ریغ  یعیبط و 
« تعانص رد   » باتک همجرت  زا  سپ  هیوملس  يارب  ار  نآ  نم  سپس  دوب  هدرک  همجرت  ینایرس  هب  ادهس  نبا  ار  هلاقم  نیا  تسا . هدرک  فیلأت 

ءاصقتسا رب  نم  صرح  تخاسیم  راکشآ  بتک  تءارق  رب  ار  دوخ  تیانع  تیارد و  یعیبط و  مهف  هیوملس  هک  هزادنا  نامهب  مدرک . همجرت 
. تشگیم نوزفا  مدوب  هدرک  همجرت  شیارب  هک  ار  هچنآ  همه  نتخاس  كاپ  رب 

. مدرک همجرت  یبرع  نابزب  تعانص » رد   » و اههقرف » رد   » باتک اب  یسوم  نب  دمحم  رفعج  وبا  يارب  ار  نآ  نیا  زا  سپ 
83 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

نقولغا یلا  هباتک  - 6
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هداد رارق  نقولغا » هب  باطخ  اهيرامیب  نامرد   » ناونعب ار  نآ  سونیلاج  تسا و  هلاقم  ود  ياراد  باتک  نیا  نقولغا .» هب  باـطخ   » وا باـتک 
نایوجشناد هب  باطخ  هک  یئاهباتک  رامش  رد  ار  نآ  متفگ  نیا  زا  شیپ  یمک  هکنانچ  هیردنکـسا  لها  یلو  هتخاسن  باطخ  نایوجـشنادب  و 

. دنک نایب  هاتوک  يراتفگ  اب  دوشیم  ضراع  رتشیب  هک  ار  یئاهیرامیب  نامرد  هک  تسنیا  باتک  نیا  رد  سونیلاج  روظنم  دناهداد . رارق  تسا 
نتخانـش نودـب  هدـنهدنامرد  نوچ  درک و  فیلأت  دوب  هدـمآ  تفگـش  رد  وا  راثآ  ندـید  زا  هک  فوسلیف  يدرم  شهاوخب  ار  باتک  نیا  وا 

اهبت و لئالد  نیتسخن  هلاـقم  رد  تشاد و  مدـقم  اـهنآ  ناـمرد  رب  ار  اـهيرامیب  تفرعم  لـئالد  اذـل  دربیمن  اـهنآ  نامردـب  یپ  اـهيرامیب 
تمـسق ود  رب  هلاقم  نیا  و  دومن - افتکا  دوشیم  ضراع  رتشیب  هک  هچنآ  رب  هکلب  درکن  داـی  ار  اـهنآ  همه  درک - فیـصوت  ار  اـهنآ  ياوادـم 

فصو ار  ضراوع  نآ  اب  هارمه  ياهبت  مود  تمسق  رد  هبیرغ و  ضراوع  زا  یلاخ  ياهبت  هلاقم  نیا  زا  لوا  تمسق  رد  ددرگیم و  میـسقت 
فیلأت اههقرف » رد   » باتک فیلأت  ماگنه  ار  باتک  نیا  سونیلاج  دـیامنیم . نایب  ار  اهنآ  نامرد  اهسامآ و  لئالد  مود  هلاقم  رد  دـنکیم و 
هدیسرن نآ  تیاغب  دنچره  دوب  هدش  اناوت  همجرت  رد  ياهزادنا  ات  وا  دوب - هدرک  همجرت  ینایرس  هب  ار  باتک  نیا  سجرس  نم  زا  شیپ  درک .

رفعج وبا  يارب  ار  نآ  مایا  نیمه  رد  دعب  مدرک و  همجرت  ینایرس  هب  هیوملس  يارب  ضبن » رد   » باتک همجرت  زا  سپ  ار  نآ  نم  سپـس  دوب -
. مدرک همجرت  یبرعب  یسوم  نب  دمحم 

ماظعلا یف  - 7

هن هتخاس  ناونع  نایوجـشناد » يارب  اهناوختـسا  رد   » ار نآ  سونیلاـج  تسا و  هلاـقم  کـی  ياراد  باـتک  نیا  اهناوختـسا .» رد   » وا باـتک 
هب باطخ   » ار دوخ  باـتک  یتقو  اریز  تسا  قرف  نایوجـشناد » يارب   » و نایوجـشناد » هب  باـطخ   » ناـیم وا  دزن  اریز  نایوجـشناد  هب  باـطخ 

نیا رد  ار  وا  دریگیم و  رظن  رد  ار  نایوجشناد  يورین  دزومآیم  هک  ار  هچنآ  میلعت  رد  وا  هک  تسنیا  رب  لیلد  دزاسیم  ناونع  نایوجـشناد »
رب لیلد  دزاسیم  نونعم  نایوجـشناد » يارب   » ار نآ  هک  یماگنه  دـشابیم و  ناگتخومآ  شناد  صاـخ  هک  تسا  میلعت  زا  يرگید  هوحن  نف 
هک دـهاوخیم  سونیلاـج  هکنوـچ  تسا  ناـملعتم  صاـخ  نآ  میلعت  هکنیا  زج  دریگیم  ارف  ار  نـف  نآـب  مـلع  هـمه  باـتک  نآ  هـک  تـسنیا 

نتخومآ بط  يوجشناد 
84 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

روـظنم تسا و  نکمم  ریغ  حیرـشت  نتخانـش  نودـب  یـسایق  بط  نتخوـمآ  وا  دزن  اریز  درادـب  مدـقم  بط  نوـنف  عـیمج  رب  ار  حیرـشت  ملع 
ار نآ  سونیلاج  دـنک . نایب  مهاب  ار  اهنآ  یگتـسویپ  لاح  دوخ و  یئاهنتب  ار  اهناوختـسا  زا  کیره  لاح  هک  تسنیا  باتک  نیا  رد  سونیلاج 
ار نآ  نم  سپس  دوب  هدرک  اسران  ياهمجرت  ار  نآ  سجرـس  تسا . هدرک  فیلأت  نایوجـشناد  هب  باطخ  دوخ  ياهباتک  رگید  فیلأت  ماگنه 

متشاد روظنم  نآ  یناعم  ءاضقتسا  يارب  ار  حاضیا  حرش و  تیاهن  نآ  همجرت  رد  مدرک و  همجرت  هیوسام  نب  انحوی  يارب  لاس  يدنا  زا  سپ 
همجرت یسوم  نب  دمحم  رفعج  وبا  يارب  ار  نآ  نآ  زا  شیپ  دنکیم و  بیغرت  هتـسویپ  نآرب  دراد و  تسود  ار  راکـشآ  نخـس  درم  نآ  ریز 

. مدوب هدرک 

لضعلا یف  - 8

هیردنکـسا لها  یلو  هتخاسن  ناونع  نایوجـشناد  هب  باطخ  ار  نآ  سونیلاج  تسا و  هلاقم  کی  ياراد  باتک  نیا  اههلـضع .» رد   » وا باتک 
باطخ هک  ار  سونیلاج  زا  رگید  هلاقم  هس  هلاقم  ود  نیاب  هک  ینعم  نیدب  دناهدرک  دراو  نایوجشناد  هب  باطخ  وا  ياهباتک  رامش  رد  ار  نآ 

یباتک ار  نآ  هتسویپ و  براوض » قورع  حیرشت   » و براوض » ریغ - قورع  حیرشت  رد   » و بصع ،» حیرـشت  رد   » ینعی هتـشون  نایوجـشناد  هب 
نآ رد  سونیلاج  ضرغ  دـناهدیمان . نایوجـشناد » هب  باـطخ  حیرـشت  رد   » ناونعب ار  نآ  دـناهداد و  رارق  تسا  هلاـقم  جـنپ  ياراد  هک  دـحاو 
زا اهنآ  زا  کیره  تسا و  هنوگچ  دنچ و  هک  دنک  فصو  اصقتسا  تیاغب  تسا  ءاضعا  زا  کیره  رد  هک  یتالـضع  عیمج  عضو  هک  تسنیا 
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نایب دوخ  سجرـس و  سونیلاج و  زا  اهناوختـسا »  » باتک رد  وت  يارب  نم  هک  ار  هچنآ  همه  تسیچ . کـی  ره  راـک  دوشیم و  زاـغآ  اـجک 
نابز هب  یسوم  نب  دمحم  يارب  ار  نآ  نسحلا  نب  شیبح  ماهدرکن و  همجرت  یبرعب  ار  نآ  نونکات  نم  هکنیا  زج  نادب ، باتک  نیا  رد  مدرک 

. تسا هدرک  همجرت  یبرع 

بصعلا یف  - 9

تـسا نیا  باتک  نیا  رد  وا  ضرغ  هتـشون و  نایوجـشناد  هب  باطخ  ار  نآ  تسا و  هلاقم  کی  ياراد  زین  باتک  نیا  بصع .» رد   » وا باـتک 
اهنآ لمع  دـنراد و  یتامیـسقت  هچ  اهنآ  زا  کیره  دنتـسه و  هنوگچ  عون و  هچ  اهنآ  دـیوریم و  عاـخن  غاـمد و  زا  بصع  تفج  دـنچ  هک 

. تسا اههلضع »  » باتک ناتساد  نوچمه  باتک  نیا  ناتساد  تسیچ و 
85 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

قورعلا یف  - 10

هتخادرپ هدـننز  ریغ  ياهگر  هدـننز و  ياهگر  عضو  نایب  هب  نآ  رد  هک  تسا  هلاقم  کی  سونیلاج  دزن  باـتک  نیا  اـهگر .» رد   » وا باـتک 
هدینادرگ هلاقم  ود  ار  نآ  نایناردنکـسا  یلو  تسا  هتخاس  ناونع  سناثـسطنا  هب  باطخ  هتـشون و  نایوجـشناد  يارب  ار  باتک  نیا  وا  تسا .

اهنآ دیوریم و  دبک  زا  گر  دنچ  هک  تسنیا  باتک  نیا  رد  وا  ضرغ  و  هدـننز . ياهگر  رد  رگید  هلاقم  هدـننز و  ریغ  ياهگر  رد  ياهلاقم 
کیره دنتـسه و  هنوگهچ  عون و  هچ  اهنآ  دیوریم و  بلق  زا  نایرـش  دـنچ  تسا و  یتامیـسقت  هچ  ار  کیره  دنتـسه و  هنوگچ  عون و  هچ 

نب دـمحم  يارب  مدیـشک و  نوریب  ار  نآ  هصالخ  نم  تسا . هتـشذگ  ياههلاقم  ناتـساد  دـننام  هلاـقم  نیا  ناتـساد  دـنوشیم و  میـسقت  هچب 
. مدرک همجرت  یبرعب  یسوم 

طارقب يأر  یلع  تاسقطسالا  یف  - 11

همه هک  دنک  نایب  هک  تسنیا  باتک  نیا  رد  وا  ضرغ  تسا و  هلاقم  کی  ياراد  زین  باتک  نیا  طارقب .» يار  رب  انب  تاسقطسا  رد   » وا باتک 
راهچ زا  اهنآ  بیکرت  دـنوشیم  هداز  نیمز  لد  زا  هک  یماسجا  تاـبن و  ناویح و  ياهندـب  ینعی  دـننکیم  داـسف  نوک و  لوبق  هک  یماـسجا 

ناسنا ندب  ماوق  هک  کیدزن  يوناث  رصانع  یلو  دنتـسه  ناسنا  ندب  زا  رود  هیلوا و  ناکرا  اهنیا  تسا و  شتآ  اوه و  بآ و  كاخ و  نکر 
(. ادوس ارفص و   ) هخلت ود  مغلب و  نوخ و  ینعی  هناگراهچ  طالخا  زا  دنترابع  تساهنادب  رادنوخ  ناروناج  رگید  و 

سجرـس نم  زا  شیپ  ار  باـتک  نیا  دوش . هدـناوخ  ءربـلا » ۀـلیح   » باـتک ندـناوخ  زا  شیپ  تسا  بجاو  هک  تسا  یئاـهباتک  زا  باـتک  نیا 
همجرت ینایرـس  هب  لیربج  نب  عوشیتخب  يارب  اصقتـسا  تیانع و  اـب  نم  سپـس  تسا و  هتخاـس  عیاـض  هدـیمهفن و  ار  نآ  یلو  هدرک  همجرت 

سپـس و  دوب - شور  نیا  رب  نم  یناوج  نایاپ  ماگنه  رد  مدرک  همجرت  درم  نیا  يارب  نم  هک  ار  هچنآ  هدـمع  تمـسق  همجرت و  نیا  مدرک -
. مدرک همجرت  یبرعب  ییحی  نب  یلع  نسحلا  وبا  يارب  ار  نآ 

جازملا یف  - 12

ار اهنآ  یگنوگچ  دادـعت و  ناویح و  ياهندـب  جازم  ماسقا  لوا  هلاقم  ود  رد  هتخاس  هلاقم  هس  ار  باتک  نیا  سونیلاج  جازم .» رد   » وا باتک 
جازم ماسقا  موس  هلاقم  رد  تسا و  هدرک  نایب  دنکیم  تلالد  اهنآ  زا  کیره  رب  هک  یئاههناشن  فیصوت و 

86 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
دای نآ  زا  نیا  زا  سپ  هک  اـهوراد » يورین   » باـتک هب  هلاـقم  نیا  تسا و  هدومن  فصو  ار  اـهنآ  تخانـش  شیاـمزآ و  یگنوگچ  اـهوراد و 
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نیا نیا  تسا . يرورض  بجاو و  ءربلا » ۀلیح   » باتک زا  شیپ  نآ  ندناوخ  هک  تسا  یئاهباتک  زا  زین  باتک  نیا  و  دوشیم . هتـسویپ  منکیم 
یبرعب نامیلس  نب  قحسا  يارب  ار  نآ  سپـس  مدرک  همجرت  ینایرـس  هب  ناکرا »  » باتک اب  ار  نآ  نم  دوب و  هدرک  همجرت  سجرـس  ار  باتک 

. مدرک همجرت 

ۀیعیبطلا يوقلا  یف  - 13

ورین هس  اب  ندب  ریبدت  هک  دـنک  نایب  هک  تسنیا  نآ  رد  وا  ضرغ  هداد و  رارق  هلاقم  هس  رد  زین  ار  باتک  نیا  یعیبط .» ياهورین  رد   » وا باتک 
نآ دـهدیم و  رییغت  ار  ینم  یکی  تسا  ورین  ود  زا  بکرم  هلباح  يورین  هیذاغ . يورین  هیمنم و  يورین  هلباح و  يورین  زا  دـنترابع  هک  تسا 

يددع رادقم و  عضو و  تئیه و  اب  ار  ازجالا  ۀـهباشتم  ياضعا  هکنآ  يرگید  دزاسیم و  ازجالا  ۀـهباشتم  ءاضعا  نآ  زا  هکنانچ  ددـنبیم  ار 
يورین هبذاج و  يورین  زا  دـنترابع  هک  ورین  راـهچ  ار  هیذاـغ  يورین  دـنکیم و  بیکرت  تسا  زاـین  دروم  هبکرم  ياـضعا  زا  کـیره  رد  هک 

هب ار  نآ  نم  سپـس  دوب و  هدرک  يدب  همجرت  ینایرـس  هب  سجرـس  ار  باتک  نیا  دننکیم . تمدخ  هعفاد  يورین  هریغم و  يورین  هکـسام و 
زا شیپ  دوب و  هتـشذگ  نم  یگدـنز  زا  راهب  هدـفه  دودـح  هک  مدوب  یکدوک  هکیلاحرد  مدرک  همجرت  عوشیتخب  نب  لیربج  يارب  ینایرس 

. مدوب هدرک  همجرت  منکیم  دای  نیزا  سپ  هک  ار  باتک  کی  طقف  نآ 
هکنآ اـت  متخادرپ  نآ  حفـصت  هب  کـین  نم  سپـس  تفریذـپ  تروـص  تشاد  یئاـهیگداتفا  هک  یناـنوی  ياههخـسن  زا  باـتک  نیا  هـمجرت 

رما نیا  مدرک . حالصا  هک  متفای  ار  رگید  ياهیگداتفا  مدومن و  حفصت  هرابود  مداهن  نسب  اپ  هکنآ  زا  سپ  مدرک و  حالـصا  ار  اهیگداتفا 
باتک نیا  زا  ياهلاقم  نم  ینادب و  ار  نآ  ببس  یتفای  فلتخم  ياههخـسن  باتک  نیا  زا  نم  همجرت  زا  رگا  هکنآ  يارب  متـشاد  مالعا  وتب  ار 

. مدرک همجرت  نامیلس  نب  قحسا  يارب  یبرعب  ار 

ضارعالا للعلا و  یف  - 14

ۀلیح  » ندـناوخ زا  شیپ  تالاقم  نیا  ندـناوخ  تسا و  هتـسویپ  مهب  هلاقم  شـش  ياراد  باتک  نیا  اـههضراع .» اـهيرامیب و  رد   » وا باـتک 
سونیلاج دراد . ترورض  ءربلا »

87 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
ار للعلا »  » باتک دحاو  ناونع  دندرک و  درگ  ار  اهنآ  هیردنکـسا  لها  یلو  هتخاسن  دـحاو  یناونع  اب  دـحاو  یباتک  ار  هلاقم  شـش  نیا  دوخ 

بجاو زا  رتهاتوک  رترود و  یناونع  اب  ار  باتک  نیا  ناینایرـس  یلو  دنمانب  نآ  تایوتحم  رتشیب  مانب  ار  باتک  دناهتـساوخ  یئوگ  دـنداد  نآب 
بابـسا و اب  هک  دوب  راوازـس  دنهد  نادـب  یلماک  ناونع  هک  دوب  نیا  ناشدـصق  رگا  دـندیمان و  ضارعالا » للعلا و   » باتک ار  نآ  دـنتخاس و 

هلاقم نیا  رد  هتخاس و  ضارمـالا » فانـصا  یف   » ناونعب ار  هلاـقم  شـش  نیا  زا  لوا  هلاـقم  سونیلاـج  اـما  دـننک  داـی  زین  ار  ضارما  ضارعا ،
هب تمـسق  نیا  رد  هک  اـجنآ  اـت  هدرک  میـسقت  نآ  عاوناـب  ار  ساـنجا  نآ  زا  کـیره  تسا و  دـنچ  اـهيرامیب  ساـنجا  هـک  هدرک  فیـصوت 
رد وا  اریز  تسا  ناونع  نیا  اب  قباطم  نآ  رد  وا  ضرغ  هداد و  ضارمـالا » بابـسا  یف   » ناونع ار  مود  هلاـقم  و  تسا . هدیـسر  عاونا  نیرترود 

« ضارعالا فانصا  یف   » ناونعهب ار  موس  هلاقم  و  دنکیم . فیـصوت  ار  بابـسا  نآ  یگنوگچ  ضارما و  زا  کیره  بابـسا  دادعت  هلاقم  نیا 
هتخاس و ناونع  ضارعالا » بابـسا  یف   » ار تالاقم  هیقب  و  تسا . هدرک  ناـیب  ار  اـهنآ  یگنوگچ  ضارعا و  عاونا  ساـنجا و  نآ  رد  هدروآ و 

همجرت رابود  ینایرـس  هب  سجرـس  ار  باتک  نیا  دـیامنیم . فصو  ار  بابـسا  نآ  یگنوگچ  ضارعا و  زا  کیره  هلعاف  بابـسا  اـهنآ  رد 
یناوج نایاپ  ماگنه  رد  ار  نآ  نم  سپـس  نآ . زا  سپ  رگید  راب  ددرگ و  هدـیزرو  هیردنکـسا  هسردـم  رد  هکنآ  زا  شیپ  رابکی  دوب  هدرک 

. درک همجرت  یبرعب  ییحی  نب  یلع  نسحلا  وبا  يارب  ار  هلاقم  شش  نیا  شیبح  مدرک و  همجرت  ینایرس  هب  لیربج  نب  عوشیتخب  يارب 
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ۀنطابلا ءاضعالا  للع  فرعت  یف  - 15

هک تسنیا  نآ  رد  وا  ضرغ  هداد و  رارق  هلاـقم  شـش  رد  سونیلاـج  ار  باـتک  نـیا  یناـهنپ .» ياـضعا  ياـهیرامیب  یئاسانـش  رد   » وا باـتک 
فـصو دوش  ادیپ  ادعب  هکنآ  ای  دشاب و  هدش  ادیپ  اضعا  نآ  رد  يرامیب  هچ  دوشیم  هدرب  هنطاب  ياضعا  لاوحاب  یپ  نآ  زا  هک  ار  یئاههناشن 

ياطخ مود  هلاقم  رد  دنکیم و  فصو  دوشیم  هتخانـش  اهيرامیب  نادـب  هک  ار  نایماع  شور  مود  هلاقم  زا  یتمـسق  لوا و  هلاقم  رد  دـنک .
هناگراهچ تالاقم  رد  مود و  هلاقم  هدنامزاب  رد  دیامنیم و  راکشآ  تسا  هدومیپ  ضرغ  نیا  يوجتـسج  رد  هک  یئاههار  رد  ار  سناجیخرا 

. تسا هتخادرپ  وضعب  وضع  اهنآ  ضارما  هنطاب و  ءاضعا  رکذب  يدعب 
کیکی رب  نآ  اب  هک  یئاههناشن  درادیم  نایب  مه  لابندب  نینچمه  هدرک و  زاغآ  غامد  زا  وا 

88 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
باتک نیا  سجرس  ددرگ . یهتنم  نآ  ياصقاب  ات  دوشیم  هتخانش  نآ  تلع  هنوگچ  هک  دوشیم  لالدتـسا  يرامیب  ماگنه  رد  ءاضعا  نیا  زا 

رد نم  زا  لـیربج  نب  عوشیتـخب  عـسی و  ماـنب  يدرم  يارب  رگید  راـب  خرک و  فقـسا  يروداـیث  يارب  راـبکی  دوـب  هدرک  همجرت  هراـبود  ار 
هاـگآ نآ  همجرت  تلوهـس  تدوج و  زا  ار  وا  هکنآ  زا  سپ  مدرک  ناـنچ  منک و  حالـصا  ار  اـهیگداتفا  حفـصت و  ار  نآ  هک  درک  تساوخ 

تماقتسا و اذل  تفایرد  ار  عضاوم  نآ  زا  کیره  دوخ  یئاناوت  هزادناب  تفاین و  رد  مدوب  هدرک  حالـصا  نم  هک  ار  یئاهاج  خسان  و  مدومن .
زاـب نآ  زا  ار  نم  رگید  ياـهراک  یلو  متـشامگیم  تمه  نآ  همجرت  هداـعا  رب  هتـسویپ  نم  و  دـنام . ماـمتان  ناـمز  نـیا  اـت  باـتک  تـحص 

شیبح مدرک و  همجرت  ار  نآ  اذـل  دومن  تساوخرد  نم  زا  ار  نآ  همجرت  هداعا  يروفیط  هب  فورعم  ایرکز  نب  لیارـسا  هکنآ  اـت  تشادیم 
. درک همجرت  یبرعب  یسوم  نب  دمحا  يارب  ار  نآ 

ضبنلا یف  - 16

هلاقم راهچ  لماش  ءازجا  نآ  زا  کیره  هک  ءزج  راهچب  ار  نآ  هداد و  رارق  هلاقم  هدزناش  رد  سونیلاـج  ار  باـتک  نیا  ضبن .» رد   » وا باـتک 
ضبن و هـیلوا  ساـنجا  هـک  تـسنیا  نآ  رد  وا  ضرغ  هتخاـس و  ناوـنع  ضبنلا » فانــصا  یف   » هـب ار  لوا  ءزج  تـسا و  هدرک  میــسقت  تـسا 
هک ار  هچنآ  هصالخ  ءزج  نیا  زا  لوا  هلاقم  رد  وا  دنک . نایب  ار  عون  نیرترودب  ات  عاوناب  سانجا  زا  کیره  میسقت  تیفیک  اهنآ و  یگنوگچ 

ار ءزج  نیا  زا  یقاب  هلاقم  هس  یلو  هدرک  درگ  اج  کی  رد  نآ  نایاپ  رد  هداـهن و  هیاـپ  تسا  زاـین  دروم  ضبن  عاونا  ساـنجا و  فیـصوت  رد 
زا لوا  هلاقم  ندناوخ  هب  هک  تسا  تهج  نیدـب  تسا . هداد  صاصتخا  ضبن  فیرعت  عاونا و  سانجا و  زا  ثحب  جاجتحا و  هب  هداهن و  ادـج 

شیپ نینچ  هدنناوخ  يارب  تبسانم  نیدب  تسین و  یجایتحا  نینچ  رگید  هلاقم  هس  ندناوخ  هب  هکیلاحرد  تسه  يرورض  جایتحا  ءزج  نیا 
باتک نآ  مود  ءزج  ندناوخب  عورش  سپس  دنکیم و  افتکا  نادب  طقف  ءزج  نآ  همه  زا  دناوخیم  هک  ار  لوا  ءزج  زا  لوا  هلاقم  هک  دیآیم 
عاونا سانجا و  نتـسناد  رد  هک  ار  هچنآ  هک  هتـساوخیم  وا  دش  دای  هک  ببـس  نیدـب  هدرک و  نایب  دوخ  ار  بلطم  نیا  سونیلاج  دـیامنیم .

نایب هک  تسنیا  نآ  رد  وا  ضرغ  هتخاـس و  ضبن » یئاسانـش  رد   » ناونعهب ار  مود  ءزج  وا  دروآ . درگ  لوا  هلاـقم  رد  تسا  زاـین  دروم  ضبن 
دوشیم هتسناد  اهگر  سمل  ماگنه  رد  ضبن  فانصا  زا  کیره  هنوگچ  هک  دنک 

89 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
یهاگآ زین  ضبن  فانصا  ریاس  زا  سایق  نیمه  رب - دنوشیم و  هتخانـشزاب  مه  زا  دنک  دنت و  ضبن  کچوک و  گرزب و  ضبن  هنوگچ  ینعی 

ضبن فانـصا  زا  کـیره  ببـس  هک  دـنک  ناـیب  هک  تسنیا  نآ  رد  وا  ضرغ  هدروآ و  ضبن » ياهببـس  رد   » ناونعب ار  موس  ءزج  دـهدیم .
ءزج و  دوشیم . ادـیپ  ببـس  هچ  زا  رگید  یقاب  ياهضبن  تسا و  مادـک  دـنت  ضبن  ببـس  تسیچ و  گرزب  ضبن  ببـس  الثم  ینعی  تسیچ 

ضبن فانصا  زا  کیره  زا  نیشیپ  ملع  هنوگچ  هک  دنک  نایب  هک  تسنیا  وا  ضرغ  هدرک و  ناونع  ضبن » یئاسانش  راتفگـشیپ  رد   » ار مراهچ 
تالاقم ینعی  هدرک  همجرت  ینایرـس  هب  ار  باتک  نیا  زا  هلاقم  تفه  سجرـس  دیآیم . نوریب  هریغ  دنک و  دنت و  کچوک و  گرزب و  ینعی 
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تالاقم ینعی  هدرک  همجرت  ینایرـس  هب  ار  باتک  نیا  زا  هلاقم  تفه  سجرـس  دیآیم . نوریب  هریغ  دنک و  دنت و  کچوک و  گرزب و  ینعی 
زا هکنانچمه  هک  هدرب  نامگ  هدرک  ذخا  نانآ  زا  هک  هیردنکسا  لها  نوچمه  وا  ریخا و  هلاقم  راهچ  لوا و  هناگهس  ءازجا  زا  کیره  زا  لوا 

همه رب  لمتـشم  هلاقم  نآ  اریز  تسا  هتفگ  دوخ  سونیلاج  هکنانچ  ددرگیم - راصتقا  نآ  رب  دوشیم و  هدـناوخ  نآ  زا  لوا  هلاـقم  لوا  ءزج 
هیردنکـسا لها  یلو  نانآ  زا  تسا  گرزب  یئاطخ  نیا  ازجا و  ریاس  رد  لاـح  تسا  نینچمه  تسا - دوصقم  ءزج  نآ  زا  هک  تسا  یبلاـطم 

تـسا تهج  نیدب  دندومن  افتکا  لوا  هلاقم  هب  طقف  مه  مراهچ  ءزج  زا  دندرک  راصتقا  هلاقم  کی  رب  لوا  هناگهس  ءازجا  زا  کیره  زا  نوچ 
ءازجا زا  کیره  زا  هلاقم  راهچ  نیا  تسا و  هدـمآ  هلاقم  راهچ  نیا  طقف  اهنآ  رد  هک  میباییم  یناـنوی  ناـبزب  ار  يرایـسب  ياـههعومجم  هک 
نیمه دناهتشاد  ار  ضبنلا  باتک  حرش  دصق  هک  ینارـسفم  مینیبیم  ام  تسا و  هتفرگ  رارق  خاسنتـسا  دروم  ایلاوتم  هدش و  باختنا  هناگراهچ 
هدوب رتکیدزن  باوصب  نانآ  نایم  زا  ینیع ) سار  یـساراما -(  دناهتخاس . اوسر  نادـب  ار  دوخ  هدرک و  حرـش  ار  نآ  زا  هناگراهچ  تالاقم 
تـسا هدرک  همجرت  رخآ  زا  ار  نآ  سپ  تسا  يرورـض  جایتحا  دروم  مراهچ  ءزج  تـالاقم  ریاـس  تءارق  هک  هدـش  هجوتم  زاـغآ  زا  وا  اریز 

نب انحوی  يارب  لبق  اهلاس  زا  ار  باـتک  نیا  همه  نم  هدرک و  همجرت  عوشیتخب  نب  لـیربج  يارب  ار  رگید  هلاـقم  تفه  يواـهر  بویا  سپس 
نب دـمحم  يارب  ار  باتک  نیا  لوا  هلاقم  زین  متـشاد و  لوذـبم  ار  دـهج  تیاهن  نآ  ترابع  نیـسحت  صیخلت و  رد  مدرک و  همجرت  هیوساـم 

عبطلاب شیبح  تفرگ و  هدـهعب  مدرک  همجرت  نم  هک  ینایرـس  هخـسن  نامه  زا  شیبح  ار  باتک  هیقب  همجرت  مدرک و  همجرت  یبرعب  یـسوم 
باتک نیا  و  تسوا . عبط  بسحرب  وا  تیانع  منکیمن  نامگ  نم  یلو  دنک  لابند  ارم  شور  همجرت  رد  هک  دشوکیم  تسا و  مهف  اب  يدرم 

. دیآیم رامشب  نیشیپ  ملع  زا 
90 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

تایمحلا فانصا  یف  - 17

فیـصوت ار  اهبت  لئالد  عاونا و  ساـنجا و  هک  تسنیا  وا  ضرغ  هداد و  رارق  هلاـقم  ود  رد  ار  باـتک  نیا  وا  اـهبت .» ماـسقا  رد   » وا باـتک 
رد هدرک و  فیصوت  دناهیبلص  ياضعا  هب  فورعم  هک  یلصا  ياضعا  رد  يرگید  حور و  رد  یکی  هک  ار  بت  سنج  ود  لوا  هلاقم  رد  دنک .

هدرک دنسپان  ياهمجرت  سجرـس  ار  باتک  نیا  تسا . هدومن  فصو  تسا  هتفرگ  تنوفع  طالخا  رد  هک  ار  نآ  زا  یموس  سنج  مود  هلاقم 
زا هک  دوـب  یباـتک  نیتـسخن  نیا  مدرک و  همجرت  عوشیتـخب  نب  لـیئربج  يارب  مدوـبن  شیب  یکدوـک  هک  یتـقو  رد  رما  زاـغآ  رد  نم  دوـب و 

اهنآ هک  متفای  نآ  رد  یطالغا  هجیتنرد  مدرک و  ینیبهحفص  ار  نآ  مدیسر  لامک  نس  هب  نوچ  سپس  مدرک و  همجرت  ینایرس  هب  سونیلاج 
نـسحلا وبا  يارب  ار  نآ  نینچمه  مریگرب و  مدـنزرف  يارب  ياهخـسن  متـساوخیم  هک  هاگنآ  مدومن  حیحـصت  حالـصا و  صاخ  یتیانع  اب  ار 

. مدرک همجرت  یبرع  هب  یسوم  نب  دمحا 

نارحبلا یف  - 18

اجنادب ناسنا  هنوگچ  دـیامن  فیـصوت  هک  تسنیا  نآ  رد  وا  ضرغ  هداد و  رارق  هلاقم  هس  رد  سونیلاج  ار  باتک  نیا  نارحب .» رد   » وا باتک 
تـشگزاب زیچ  هچ  هب  ددرگیم و  رادیدپ  یک  دراد  دوجو  هکیتروصرد  هن و  ای  دراد  دوجو  نارحب  هک  دباییمرد  شیپشیپ  هک  دـسریم 

نآ حیحصت  رد  مدرک و  حالصا  هیوسام  نب  انحوی  يارب  یلاس  دنچ  زا  سپ  ار  نآ  نم  دوب و  هدرک  همجرت  سجرـس  ار  باتک  نیا  دنکیم .
. مدرک همجرت  یبرعب  یسوم  نب  دمحم  يارب  ار  نآ  زین  مدومن و  هغلابم 

نارحبلا مایا  یف  - 19

دنک فیـصوت  هک  تسنیا  لوا  هلاقم  ود  رد  وا  ضرغ  هداد و  رارق  هلاقم  هس  رد  سونیلاج  زین  ار  باتک  نیا  نارحب .» ياهزور  رد   » وا باـتک 
یئاهزور رد  زین  درادـن و  دوجو  کی  مادـک  رد  دراد و  دوجو  کی  مادـک  رد  نارحب  هکنیا  توق و  رد  ار  فلتخم  ياهزور  لاح  فـالتخا 
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للع موس  هلاقم  رد  و  دوشیم . طبترم  بلطم  نیاب  هک  هچنآ  تسا و  دنـسپان  مادک  هدیدنـسپ و  نارحب  مادک  دراد  دوجو  نآ  رد  نارحب  هک 
نم دوب و  هدرک  همجرت  ینایرسب  ار  باتک  نیا  سجرس  دنکیم . نایب  دراد  دوجو  اهزور  توق  رد  یفالتخا  نینچ  هکنیا 

91 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
نیشیپ ملع  زا  شیپ  باتک  باتک و  نیا  مدرک و  همجرت  یـسوم  نب  دمحم  يارب  زین  ار  نیا  مدومن و  حالـصا  ار  نیـشیپ  باتک  باتک و  نیا 

. دنیآیم رامشب 

ءربلا ۀلیح  یف  - 20

زا کـیره  هنوگچ  هک  دـنک  ناـیب  هک  تسنیا  نآ  رد  وا  ضرغ  هداد و  رارق  هلاـقم  هدراـهچ  رد  ار  باـتک  نیا  دوـبهب .» هراـچ   » رد وا  باـتک 
هک هچنآ  اهنآ  ناـیم  زا  ددرگیم و  اـفتکا  تسا  رظن  دروم  هک  یمومع  ضراوع  رب  دروم  نیا  رد  دوشیم و  ناـمرد  ساـیق  شورب  اـهیرامیب 
وا دیوجیم . دانتسا  یئزج  ءایشا  زا  یمک  ياهلاثم  ندروآب  دروم  نیا  رد  وا  دوشیم . جارختـسا  دوشیم  اهیرامیب  زا  کیره  نامرد  بجوم 

نیا رد  رما  نیا  هیاپ  هک  ار  یحیحـص  لوصا  مود  لوا و  هلاقم  رد  تسا  هدرک  فیلأـت  نراـیا  ماـنب  يدرم  يارب  ار  باـتک  نیا  زا  هلاـقم  شش 
رگید هلاقم  راهچ  رد  تسا . هتسکش  مهرد  دنداهن  هیاپ  وا  نارای  سطارطسرا و  هک  ار  یتسردان  لوصا  هدرک و  نایب  هدش  هداهن  اهنآ  رب  ملع 

زا سونیلاج  سپس  تشذگرد  دنک  مامت  ار  باتک  سونیلاج  هکنآ  زا  شیپ  نرایا  تسا . هدرک  فیصوت  ار  اضعا  یگتـسویپ  یئادج  نامرد 
ياضعا رد  هک  یئاهیرامیب  نامرد  لوا  هلاـقم  شـش  رد  تشون . وا  يارب  ار  رگید  هلاـقم  تشه  وا  سپـس  دـنک  ماـمت  ار  نآ  هک  تساوخ  وا 

شـش زا  لوا  هلاقم  رد  دومن و  نایب  ار  هبکرم  ياضعا  ياهیرامیب  نامرد  رگید  هلاقم  ود  رد  درک و  فیـصوت  دـیآیم  شیپ  ازجالا  ۀـهباشم 
رد هک  هچنآ  رب  ار  فیصوت  نآ  لاثم  باب  نم  درک و  فیصوت  دوشیم  ادیپ  وضع  کی  رد  هک  جازم  ءوس  ماسقا  همه  نامرد  نیتسخن  هلاقم 

تـسا حور  رد  هک  یئاهبت  ماسقا  نامرد  تسا  باتک  زا  متـشه  هلاقم  نامه  هکنآ  زا  سپ  هلاقم  رد  تخاس . يراج  دوشیم  ثداح  هدـعم 
نامرد مهد  هلاقم  رد  دـیامنیم و  فصو  ار  هقبطم  بت  نامرد  مهن  هلاقم  ینعی  نآ  زا  سپ  هلاقم  رد  دـنکیم و  فیـصوت  ار  زور  بت  ینعی 
تسناد دیاب  مامح  لامعتسا  زا  هراب  نیا  رد  هک  هچنآ  عیمج  نآ  رد  دنکیم و  فیصوت  ار  قد  بت  ینعی  تسا  یلصا  ياضعا  رد  هک  ار  یبت 

یلاخ هک  ار  یئاهبت  دـنکیم . نایب  دـنیآیم  دوجوب  طالخا  تنوفع  زا  هک  یئاهبت  نامرد  مهدزاود  مهدزای و  هلاقم  رد  دـیامنیم . نایب 
ار باـتک  نیا  تسا . هدروآ  مهدزاود  هلاـقم  رد  تـسا  هـبیرغ  ضارعا  اـب  هارمه  هـک  یئاـهنآ  مهدزاـی و  هلاـقم  رد  تـسا  هـبیرغ  ضارعا  زا 

هلاقم تشه  یلو  دوب  فیعض  همجرت  رد  وا  هک  دوب  هتفرگ  تروص  یتقو  رد  لوا  هلاقم  شش  همجرت  دوب  هدرک  همجرت  ینایرس  هب  سجرس 
92 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

شـش همجرت  زا  رتهب  هلاقم  تشه  نیا  همجرت  هک  تسا  تهج  نیدـب  دوب  هتفای  همجرت  رد  یفاک  تراهم  هک  درک  همجرت  یماگنه  ار  رگید 
رتناسآ حالصا  هک  تشادنپیم  نینچ  منک و  حالصا  وا  يارب  ار  مود  تمسق  نیا  هک  درک  تساوخرد  نم  زا  هیوملـس  دشابیم . لوا  هلاقم 

رد ینانوی  هخـسن  وا و  تسد  رد  ینایرـس  هخـسن  هکیلاحرد  درک  هلباقم  نم  اب  ار  متفه  هلاقم  زا  یتمـسق  روظنم  نیدب  تسا  همجرت  زا  رتهب 
وا مدرکیم و  هاگآ  ار  وا  نم  دوب  فلاخم  ینانوی  نتم  اب  نآ  زا  ياهتکن  هاگره  درکیم و  تءارق  نم  رب  ار  ینایرس  نتم  وا  دوب و  نم  تسد 

ندرک همجرت  ون  زا  هک  تشگ  راکـشآ  وا  يارب  دـمآ و  تخـس  وا  رب  راـک  رگید  هک  درک  حالـصا  هزادـنا  نادـب  دومنیم و  حالـصا  ار  نآ 
همجرت رخآ  زا  ار  اهنآ  نم  منک و  همجرت  ار  تـالاقم  نآ  اـت  تساوخ  نم  زا  اذـل  تسرتراوتـسا  نآ  رد  یگتـسویپ  رتتسرد و  رتناـسآ و 

هک هاگنآ  داد  يروفیط  هب  فورعم  هّللا  دبع  نب  ایرکز  هب  ار  تالاقم  نآ  وا  نومام . تاوزغ  نامز  رد  میدوب  هقر  رد  ام  تقو  نآ  رد  مدرک .
باـتک تفرگ و  رد  یقیرح  دوب  اـیرکز  نآ  رد  هک  یتـشک  رد  دریگ . رارق  خـسن  دروم  اـجنآ  رد  اـت  تشاد  دادـغب ) مالّـسلا -(  ۀـنیدم  مزع 

هلاقم تشه  زا  مدرک . همجرت  لیربج  نب  عوشیتخب  يارب  لوا  زا  ار  باـتک  نم  لاـس  دـنچ  زا  سپ  دـنامن . یقاـب  نآ  زا  ياهخـسن  تخوس و 
تیاغ هب  ناکما  دـح  ات  ار  نآ  متخاس و  هدامآ  نآ  زا  حیحـص  ياهخـسن  مدرک و  هلباـقم  اـهنآ  اـب  دوب  نم  دزن  یناـهوی  هب  یئاههخـسن  رخآ 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
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تشاد رایسب  طلغ  هخسن  نآ  نوچ  مدرک و  ادیپ  یسرتسد  نآ  زا  هخـسن  کی  رب  طقف  لوا  هلاقم  شـش  زا  مدرک . همجرت  تغالب  اصقتـسا و 
ناکما دحب  حالـصا  هلباقم و  رما  نآ  اب  متفای و  رگید  ياهخـسن  نآ  زا  سپ  دیدرگن  رـسیم  نم  يارب  دیاب  هکنانچنآ  تالاقم  نآ  حیحـصت 

نوچ تسا  مک  باتک  نیا  ینانوی  ياههخسن  اریز  ددرگ  هلباقم  دوش  تفای  رگا  یموس  هخسن  اب  هکنیا  ات  دش  هتـشاذگ  رانک  دیدرگ و  ماجنا 
شیبح مدرک  همجرت  نم  هک  ینانوی  خسن  يور  زا  ار  باتک  نیا  دوشیم . هدناوخ  هیردنکسا  سرادم  رد  هک  تسین  یئاهباتک  زا  باتک  نیا 

هک ار  یطـالغا  مروآ و  لـمعب  حفـصت  ریخا  هلاـقم  تشه  رد  اـت  تساوخ  نم  زا  سپـس  هدرک و  همجرت  یـسوم  نب  دـمحم  يارب  نسح  نب 
. مدرک حالصا  ار  باتک  تباجا و  ار  وا  هتساوخ  نم  منک  حالصا  مباییم 

تءارق ار  اهباتک  نیا  مدرک  دای  نم  هک  یبیترت  نیمهب  ناـنآ  دـنناوخیم . هیردنکـسا  یکـشزپ  ياههسردـم  رد  هک  یئاـهباتک  نآ  تسا  نیا 
رد ام  ياراصن  باحصا  هزورما  هکنانچ  دنزادرپیم  باتک  کی  ندیمهف  ندناوخب و  دنوشیم و  عمج  زور  ره  نانآ  دننکیم .

93 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
. دـننکیم عامتجا  بتک  ریاس  ای  نامدـقتم و  ياهباتک  زا  یباتک  ندـناوخ  يارب  زور  ره  تسا  [ 27] لوکسا هب  فورعم  هک  یئاههاگـشزومآ 
ار نامدـقتم  ياهباتک  ریـسافت  ام  باحـصا  زورما  هک  وحن  نامهب  دـنزادرپیم  نآ  تءارق  هب  بتک  نیا  رد  تراـهم  زا  سپ  دارفا  زا  کـیره 
وا باتک  زا  سپ  هک  هدرک  شرافـس  تشذگ  هکنانچ  وا  ددرگ . تءارق  شور  نیا  رب  شیاهباتک  هک  هدوبن  نیا  رب  سونیلاج  اما  دـنناوخیم .

. ددرگ تءارق  تسا  هداهن  ار  نآ  دوخ  هک  یبیترتب  وا  ياهباتک  هیقب  سپس  دوش و  هدناوخ  حیرشت » رد   » وا ياهباتک  اههقرف » رد  »

حیرشتلا جالع  یف  - 21

لوا هلاـقم  رد  تسا  هتخادرپ  ریز  روـما  فیـصوتب  اـهنآ  رد  هداد و  رارق  هلاـقم  هدزناـپ  رد  ار  باـتک  نـیا  وا  حیرـشت .» جـالع  رد   » وا باـتک 
مراهچ هلاقم  رد  اپ ، تسد و  ود  قورع  بصع و  هرابرد  موس  هلاقم  رد  اپ ، تاطابر  تالـضع و  مود  هلاقم  رد  تسد ، تاـطابر  تالـضع و 

هنیـس و تالـضع  مجنپ  هلاقم  رد  دروآیم ، رد  تکرحب  ار  هناش  ود  ندرگ و  رـس و  نیئاپ و  هناچ  بل و  ود  هنوگ و  ود  هک  تسا  یتالـضع 
رد اهنآ  دننام  هناثم و  یلک و  لاحط و  دبک و  اعما و  هدعم و  زا  تسا  ترابع  هک  اذغ  تالآ  مشش  هلاقم  رد  تشپ ، نتم و  ود  مکـش و  قارم 

گرم زا  سپ  یگدـنز و  رد  براوـض  قورع  هیر و  بلق و  حیرـشت  رد  هک  ار  هچنآ  متفه  رد  سفنت . تـالآ  حیرـشت  متـشه  متفه و  هلاـقم 
مهن هلاقم  تسا . هدومن  فصو  دوشیم  رهاظ  هنیس  ياج  همه  حیرشت  رد  هک  ار  هچنآ  متشه  رد  هدرک و  فیـصوت  دوشیم  راکـشآ  ناویح 

رد هک  هچنآ  مهدزای  رد  تسا . هتـسویپ  اضعا  نیاب  هک  هچنآ  يرم و  نابز و  نامـشچ و  حیرـشت  مهد  تسا ، عاخن  غاـمد و  حیرـشت  صاـخ 
مهدزاود هلاـقم  رد  تسا ، طوبرم  نیدـب  هک  هچنآ  لکـش و  نیا  ینعی  یناـنوی  فورح  زا  مـال  هب  هیبش  یناوختـسا  نینچمه  تسا و  هرجنح 

هلاقم رد  دیوریم ، غامد  زا  هک  یبصع  حیرشت  مهدراهچ  هلاقم  رد  هدننز ، ریغ  هدننز و  ياهگر  حیرشت  مهدزیس  رد  دیلوت ، ياضعا  حیرشت 
رد نم  دوب و  هدرک  همجرت  عوشیتخب  نب  لیربج  يارب  ینایرـسب  ار  باتک  نیا  يواهر  بویا  دیوریم . عاخن  زا  هک  یبصع  حیرـشت  مهدزناپ 

. مدیزرو تغلابم  نآ  حیحصت  هب  تیانع  رد  مدرک و  حالصا  هیوسام  نب  انحوی  يارب  کیدزن  ياهنامز  نامه 
______________________________

 School (- 1)
94 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

حیرشتلا یف  سنیرام  باتک  راصتخا  یف  - 22

نیا نم  نامز  نیا  ات  هدروآ و  هلاقم  راهچ  رد  ار  باـتک  نیا  هک  تسا  هتفگ  دوخ  وا  حیرـشت .» رد  سنیراـم  باـتک  راـصتخا  رد   » وا باـتک 
هب فورعم  هک  دوخ  باـتک  رد  سونیلاـج  دـشاب . ربخاـب  نآ  ياـج  زا  اـی  دـشاب  هدـید  ار  نآ  یـسک  هک  ماهدینـشن  زین  ماهدـیدن و  ار  باـتک 
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هدومن فیـصوت  ار  تالاقم  نآ  زا  کیکی  هدرک و  دای  هدرک  هصالخ  قوف  باـتک  رد  وا  هک  ار  سنیراـم  تـالاقم  دادـعت  تسا  تسرهف » »
. تسا

حیرشتلا یف  سقول  باتک  راصتخا  یف  - 23

دننام مه  باتک  نیا  ناتساد  هداد . رارق  هلاقم  ود  رد  ار  باتک  نیا  هک  تسا  هتفگ  دوخ  وا  حیرشت .» رد  سقول  باتک  راصتخا  رد   » وا باتک 
. ماهدروآ تسدب  نآ  زا  يرثا  هن  ماهدید و  ار  نآ  هن  نم  تسا  نیشیپ  باتک 

حیرشتلا یف  فالتخالا  نم  عقو  امیف  - 24

دنک ناـیب  هک  تسنیا  نآ  رد  وا  ضرغ  هداد و  رارق  هلاـقم  ود  رد  ار  باـتک  نیا  هدـش .» ادـیپ  حیرـشت  هراـبرد  هک  یتاـفالتخا  رد   » وا باـتک 
ببس دنکیم و  ادیپ  طابترا  ینعم  هب  دح  هچ  ات  تسا و  ظفل  رد  طقف  هدمآ  حیرشت  ياهباتک  رد  حیرشت  باحـصا  نایم  رد  هک  یتافالتخا 

نب انحوی  يارب  ینایرـس  هب  ار  نآ  هرابود  درک  هتـسخ  ارم  نآ  حالـصا  نوچ  دوب و  هدرک  همجرت  يواـهر  بویا  ار  باـتک  نیا  تسیچ ؟ نآ 
. درک همجرت  یبرع  هب  یسوم  نب  دمحم  يارب  ار  نآ  شیبح  مدرک و  صلخت  یهجو  نیرتهب  هب  ار  نآ  همجرت و  هیوسام 

تیملا ناویحلا  حیرشت  یف  - 25

هتسناد دیاب  هدرم  ناویح  حیرـشت  هرابرد  هک  یئاهزیچ  نآ  رد  هداد و  رارق  هلاقم  کی  رد  ار  باتک  نیا  هدرم .» ناویح  حیرـشت  رد   » وا باتک 
ار نآ  شیبح  مدرک و  همجرت  ینایرـس  هب  هرابود  نیـشیپ  باـتک  اـب  ار  نآ  نم  دوب و  هدرک  همجرت  ار  نآ  بویا  تسا  هدرک  فیـصوت  دوش 

. درک همجرت  یبرعب  یسوم  نب  دمحم  يارب 

یحلا ناویحلا  حیرشت  یف  - 26

نآ رد  هداد و  رارق  هلاقم  ود  رد  ار  باتک  نیا  هدنز .» ناویح  حیرشت  رد   » وا باتک 
95 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

نآ نم  دوب و  هدرک  همجرت  ار  باتک  نیا  زین  يواهر  بویا  تسا . هدرک  نایب  دوش  هتسناد  دیاب  هدنز  ناویح  حیرشت  هرابرد  هک  ار  یئاهزیچ 
. درک همجرت  یبرعب  یسوم  نب  دمحم  يارب  ار  نآ  شیبح  مدرک و  همجرت  ینایرس  هب  هرابود  نیشیپ  باتک  اب  ار 

حیرشتلاب طارقب  ملع  یف  هباتک  - 27

تسا و هتشون  شایناوج  نینـس  رد  سثیوف  هب  باطخ  ار  نآ  هداد و  رارق  هلاقم  جنپ  رد  ار  باتک  نیا  حیرـشت .» هب  طارقب  ملع  رد   » وا باتک 
نیا بویا  تسا . هدروآ  دهاش  وا  ياهباتک  همه  زا  اعدـم  نیا  تابثا  يارب  دوب و  حیرـشت  ملع  هب  قذاح  طارقب  هک  تسا  هتـشاد  نایب  نآ  رد 

مدـیزرو و تغلابم  نآ  صیخلت  رد  مدرک و  همجرت  دـش  دای  نیا  زا  شیپ  هک  یبتک  اـب  ار  نآ  نم  دوب و  هدرک  همجرت  ینایرـس  هب  ار  باـتک 
. درک همجرت  یبرعب  یسوم  نب  دمحم  يارب  ار  نآ  شیبح 

حیرشتلا یف  سطارطسسرا  ملع  یف  هباتک  - 28

شیناوج نینـس  رد  سثیوـف  هب  باـطخ  زین  ار  نآ  هداد و  رارق  هلاـقم  هس  رد  ار  باـتک  نیا  حیرـشت .» رد  سطارطـسسرا  ملع  رد   » وا باـتک 
اهنآ رد  ار  وا  ياهاطخ  اـهباوص و  هتخادرپ و  هتـشون  حیرـشت  هراـبرد  شیاـهباتک  همه  رد  سطارطـسسرا  هک  هچنآ  حرـشب  نآ  رد  هتـشون و 
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ینایرـسب مدرک  دای  نیا  زا  شیپ  هک  یئاـهباتک  اـب  ار  نآ  نم  دوب و  هدرکن  همجرت  نم  زا  شیپ  ار  باـتک  نیا  یـسک  تسا . هتخاـس  راکـشآ 
جنر اب  متفاین و  تسد  دوب  صقان  یمک  مه  شرخآ  تشاد و  ناوارف  یگداـتفا  هک  هخـسن  کـیب  زج  باـتک  نیا  زا  هکنیا  زج  مدرک . همجرت 

هک هچنآ  زا  دوـخ  یئاـناوت  هزادـناب  هـک  متخاـس  مزلم  ار  دوـخ  نـم  دـمآ و  تسدـب  نآ  موـهفم  یلو  مـنک  صیخلت  ار  نآ  متـسناوت  ناوارف 
. درک همجرت  یبرعب  یسوم  نب  دمحم  يارب  ار  نآ  شیبح  منکن و  لودع  هتفگ  سونیلاج 

حیرشتلا رما  نم  سقول  ملعی  مل  امیف  هباتک  - 29

نآ هن  نم  یلو  هداد  رارق  هلاقم  راهچ  رد  ار  باتک  نیا  هک  تسا  هتفگ  دوخ  وا  تسا .» هتسنادن  حیرشت  رما  زا  سقول  هک  هچنآ  رد   » وا باتک 
. دشاب هدید  یسک  هک  ماهدینش  هن  ماهدید و  ار 

96 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

سقول هیف  فلاخ  امیف  هباتک  - 30

مدیدن ار  نآ  نم  هداد و  رارق  هلاقم  ود  رد  ار  باتک  نیا  هک  تسا  هتفگ  دوخ  وا  تسا .» هتخادرپ  سقول  تفلاخم  هب  هک  هچنآ  رد   » وا باتک 
. دشاب هدید  هک  مسانشیمن  ار  یسک  و 

محرلا حیرشت  یف  هباتک  - 31

همه نآ  رد  هتـشون و  شایناوج  نینـس  رد  ینز  يارب  ار  نآ  هک  تسا  کچوک  هلاقم  کی  ياراد  باتک  نیا  محر .» حیرـشت  رد   » وا باـتک 
هدرک همجرت  بویا  ار  باتک  نیا  تسا . هتشاد  نایب  دنکیم  زورب  نداز  ماگنه  هک  ار  هچنآ  زین  تسا و  محر  حیرشت  هب  طوبرم  هک  ار  هچنآ 

دمحم يارب  یبرعب  ار  نآ  شیبح  مدرک و  همجرت  مدوب  هدرک  همجرت  ینایرـسب  حیرـشت  هرابرد  هک  رگید  ياهباتک  اـب  ار  نآ  نم  سپـس  دوب 
. درک همجرت  یسوم  نب 

ۀبقرلا راقف  نم  یلوالا  ةرقفلا  لصفم  یف  هباتک  - 32

. تسا هلاقم  کی  ندرگ .» ياههرقف  زا  نیتسخن  هرقف  لصفم  رد   » وا باتک 

ءازجالا ۀهباشتملا  ءاضعالا  فالتخا  یف  هباتک  - 33

. تسا هلاقم  کی  ءازجالا .» ۀهباشتم  ياضعا  فالتخا  رد   » وا باتک 

توصلا تالآ  حیرشت  یف  هباتک  - 34

هتشون سونیلاج  هن  ار  نآ  دناهداد و  تبسن  سونیلاج  هب  هتخاس و  ار  نآ  تسا و  هلاقم  کی  باتک  نیا  توص .» تالآ  حیرشت  رد   » وا باتک 
هدوب فیعض  رایسب  هدنروآدرگ  نیا  هدرک و  يروآدرگ  سونیلاج  ياهباتک  زا  ار  نآ  نارخأتم  زا  یکی  هکلب  ناینیـشیپ  زا  رگید  یـسک  هن  و 

زج مدومن  حالصا  ای  مدرک  همجرت  ار  نآ  ایآ  هک  مرادن  دایب  متفریذپ و  ار  نآ  نم  تساوخ و  نم  زا  ار  نآ  همجرت  هیوسام  نب  انحوی  تسا .
. مدومن صیخلت  ناکما  هجو  نیرتهب  هب  ار  نآ  هک  منادیم  هکنیا 

نیعلا حیرشت  یف  هباتک  - 35

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
مالسا ناهج  رد  تسرهف 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 115ناهفصا   هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


زین نآ  ناونع  تسا و  هلاقم  کی  ياراد  زین  باتک  نیا  مشچ .» حیرشت  رد   » وا باتک 
97 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

هدرک همجرت  ار  باتک  نیا  بویا  دشاب . تسوا  نیدورف  هیاپ  رد  هک  یسک  ای  سفور  زا  دیاش  تسا و  سونیلاج  هب  بوسنم  اریز  تسا  لطاب 
. مدرک همجرت  هیوسام  نب  انحوی  يارب  تدعاسم  اب  ار  نآ  نم  دوب و 

منکیم عورـش  نم  دیآیم و  نآ  عفانم  اضعا و  لیعافا  رد  وا  ياهباتک  نآ  زا  سپ  حیرـشت و  رد  واب  بوسنم  ياهباتک  وا و  ياهباتک  تسنیا 
. تسا ۀیعیبطلا » يوقلا   » باتک تسا  هتشذگ  نآ  رکذ  هک  هچنآ  تسا و  هتشذگ  نآ  رکذ  هک  هچنآ  زجب  اهنآ  زا  ندرک  دایب 

هئرلا ردصلا و  ۀکرح  یف  هباتک  - 36

مر زا  شنیتسخن  تشگرب  زا  سپ  شایناوج  نینـس  رد  ار  نآ  هداد و  رارق  هلاقم  هس  رد  ار  باـتک  نیا  هیر .» هنیـس و  تکرح  رد   » وا باـتک 
دسیونب ار  نآ  هک  تساوخ  وا  زا  وا  ناسردمه  زا  یکی  دناوخیم . سرد  سفلاف  دزن  دوب و  انرمس  رهش  میقم  ماگنه  نآ  رد  وا  تسا . هتشون 

ار هچنآ  نآ  رخآ  تمـسق  رد  تسا و  هتخومآ  نف  نیا  رد  سفلاف  زا  هک  ار  هچنآ  موس  هلاـقم  زا  نیتسخن  تمـسق  مود و  لوا و  هلاـقم  رد  وا 
. دنکیم فیصوت  تسا  هدرک  جارختسا  دوخ  هک 

يارب یبرعب  ار  نآ  لیـسب  نب  نفطـصا  یلو  تسا  هدرکن  همجرت  ار  نآ  نم  زا  شیپ  مه  یـسک  مدرکن و  همجرت  ینایرـسب  ار  باتک  نیا  نم 
نم منک و  حالـصا  ار  نآ  ياهیگداتفا  هلباقم و  ار  نآ  هک  تساوخ  نم  زا  یـسوم  نب  دمحم  سپـس  تسا  هدرک  همجرت  یـسوم  نب  دمحم 

. درک نینچمه  وا  دنک و  لقن  ینایرسب  یبرع  زا  ار  نآ  هک  تساوخ  شیبح  زا  هیوسام  نب  انحوی  نآ  زا  سپ  مدرک و  نینچ 

سفنتلا للع  یف  هباتک  - 37

تـسنآ باتک  نیا  رد  وا  ضرغ  مر و  هب  دوخ  رفـس  نیتسخن  رد  هتـشون  سثیوف  يارب  هلاقم  ود  رد  ار  باتک  نیا  سفنت .» للع  رد   » وا باتک 
دوب و هدرک  یمهف  لباق  ریغ  همجرت  ار  نآ  بویا  دریگیم . تروص  یتخـسب  مادـک  اب  یناسآب و  سفنت  تـالآ  مادـک  اـب  هک  دـنک  ناـیب  هک 

تساوخ نم  زا  نیشیپ  باتک  زا  شیپ  ار  نآ  همجرت  یسوم  نب  دمحم  دوب و  هدرک  همجرت  یسوم  نب  دمحم  يارب  یبرعب  ار  نآ  زین  نفطصا 
نم اریز  مدرک  حالـصا  نشور  راوتـسا و  مهف و  لـباق  یناـبز  اـب  ار  ینایرـس  همجرت  نم  دـنک و  هلباـقم  نـم  اـب  اـت  داد  ناـمرف  ار  نفطـصا  و 

همجرت هکنآ  زج  دوب  نانچمه  زین  نآ  یبرع  همجرت  مریگرب و  مدنزرف  يارب  نآ  زا  ياهخسن  هک  متساوخیم 
98 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

. تسا هدوب  رتهب  ینایرس  همجرت  زا  رایسب  لصا  رد  یبرع 

توصلا یف  هباتک  - 38

نایب هک  تسنیا  نآ  رد  وا  ضرغ  مدرک و  دای  نیا  زا  شیپ  هک  یباتک  زا  سپ  هداد  رارق  هلاقم  راهچ  رد  ار  باتک  نیا  توص .» رد   » وا باتک 
دوجو هب  اضعا  مادک  دـیآیم و  دوجو  هب  یئاهرازبا  هچ  اب  تسا و  مادـک  نآ  هدام  تسیچ و  نآ  تقیقح  تسا و  هنوگهچ  توص  هک  دـنک 

نآب ار  نآ  نم  زا  شیپ  مه  یـسک  مدرکن و  همجرت  ینایرـس  هب  نم  ار  باتک  نیا  دنتـسه . فلتخم  تاوصا  هنوگهچ  دـنکیم و  کمک  نآ 
صیخلت رد  ماهدرک و  همجرت  ریزو  کلملا  دـبع  نب  دـمحم  يارب  یبرع  هب  ار  نآ  هک  تسا  لاس  تسیب  نم  یلو  تسا  هدرکن  همجرت  ناـبز 

هچنآ بسحرب  ار  نآ  زا  يرایسب  نانخس  هدناوخ و  ار  نآ  دمحم  و  تسا . هدوب  ار  درم  نآ  هک  یمهف  نسح  بسحرب  ماهدیزرو  تغلابم  نآ 
هدیزگرب ار  نیتسخن  هخسن  تسا و  هدرک  رظن  نیتسخن  هخسن  رد  نآ و  رد  یسوم  نب  دمحم  سپس  تسا  هداد  ریغت  هتـشادنپ  رتهب  ار  نآ  هک 

دوجوم ود  ره  هک  یتقو  رد  ینادـب  ار  هخـسن  ود  نایم  فـالتخا  ببـس  اـت  منک  ناـیب  وت  يارب  ار  نیا  متـساوخ  و  هدرک . یـسیونزاب  ار  نآ  و 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
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. درک همجرت  شیارب  ار  نآ  وا  تساوخ و  ینایرس  هب  یبرع  زا  ار  باتک  نیا  همجرت  شیبح  زا  هیوسام  نب  انحوی  و  دناهدوب .

لضعلا ۀکرح  یف  هباتک  - 39

تسیچ و لضع  تکرح  هک  دـنک  نایب  هک  تسنیا  نآ  رد  وا  ضرغ  هداد و  رارق  هلاقم  ود  رد  ار  باتک  نیا  لـصع .» تکرح  رد   » وا باـتک 
ثحب زین  سفن  زا  باتک  نآ  رد  دراد و  تکرح  کی  دوخ  هکنآ  لاح  دـیآیم و  دوجوب  فلتخم  تاکرح  نیا  هنوگچ  نآ و  تسا  هنوگچ 

نیا نف و  نیا  زا  يرایـسب  فیطل  ياهزیچ  زا  نآ  رد  دـنکیم  یـسررب  تسا و  یعیبط  تاکرح  اـی  يدارا  تاـکرح  زا  نآ  اـیآ  هک  دـنکیم 
همجرت یبرع  هب  ار  نآ  نفطـصا  تسا و  هدرکن  همجرت  ناـبز  نیا  هب  ار  نآ  نم  زا  شیپ  یـسک  ماهدرک و  همجرت  ینایرـس  هب  نـم  ار  باـتک 

. مداد ماجنا  ار  نآ  نم  منک و  حالصا  هلباقم و  ینانوی  اب  ار  نآ  هک  تساوخ  نم  زا  یسوم  نب  دمحم  تسا و  هدرک 
99 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

مدلا نم  لوبلا  زییمت  یف  دقتعا  يذلا  أطخلا  داقتعا  یف  هباتک  - 40

نآ زا  ياهخـسن  هب  نم  تسا و  هلاقم  کی  باتک  نیا  تسا » هدش  دقتعم  نوخ  لوب و  نایم  یئادج  رد  هک  یـسک  ياطخ  يار  رد   » وا باتک 
. تسا هدرکن  همجرت  ار  نآ  مه  يرگید  نآ و  همجرت  هب  دسر  هچ  ات  دادن  تسد  نم  هب  نآ  ندناوخ  یگدامآ  مدروخرب و  ینانوی  نابز  هب 

ضبنلا یلا  ۀجاحلا  یف  هباتک  - 41

نانب نب  هیوملس  يارب  ینایرـس  هب  ار  نآ  نم  هدرک . نایب  ار  ضبن  تعفنم  نآ  رد  تسا و  هلاقم  کی  باتک  نیا  ضبن .» هب  زاین  رد   » وا باتک 
همجرت شردـپ  گرم  زا  سپ  ار  نآ  نینح  نب  قحـسا  و   ] درک همجرت  یبرع  هب  ضبن  رد  گرزب  باـتک  اـب  ار  نآ  شیبـح  مدرک و  هـمجرت 

[ درک

سفنتلا یلا  ۀجاحلا  یف  هباتک  - 42

. تسا گرزب  یلو  تسا  هلاقم  کی  زین  باتک  نیا  سفنت .» هب  زاین  رد   » وا باتک 
نفطـصا یلو  دشاب  هدش  همجرت  ینایرـس  هب  باتک  نیا  هک  منکیمن  نامگ  و  سفنت . تعفنم  تسیچ  هک  دنکیم  یـسررب  باتک  نیا  رد  وا 

داد خر  نم  هب  ياهضراـع  یلو  مدوـب  هدرک  همجرت  یبرع  هب  یـسوم  نب  دـمحم  يارب  ار  نآ  زا  یمین  زین  نم  درک و  همجرت  یبرع  هب  ار  نآ 
رطاخب ار  نآ  نم  منک و  همجرت  ینایرـس  هب  ار  نآ  هک  تساوخ  نم  زا  نم  درگاش  یـسیع  سپـس  تشادزاب  نآ  ندناسر  نایاپ  زا  ار  نم  هک 

مداد ماجنا  واب  تبحم 

ما ال عبطلاب  مدلا  اهیف  يرجی  له  براوضلا  قورعلا  یف  هباتک  - 43

اب باتک  نآ  رد  وا  ضرغ  تسا و  هلاقم  کی  زین  باتک  نیا  هن .» ای  دراد  نایرج  عبطلاب  اهنآ  رد  نوخ  ایآ  هک  هدـننز  ياـهگر  رد   » وا باـتک 
متـشادن نآ  یتسردب  نانیمطا  یلو  مدرک  همجرت  لیربج  يارب  ینایرـس  هب  ار  نآ  مدوب  یکدوک  هک  یتقو  رد  نم  دنکیم . قیبطت  نآ  ناونع 

نب یـسیع  مدـناسر و  نایاپ  هب  ینایرـس  هب  ار  نآ  همجرت  هرخالاب  نم  سپـس  تشاد  دوجو  رایـسب  نآ  رد  اـطخ  دوب و  یکی  نآ  هخـسن  اریز 
. درک همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  ییحی 

100 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
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ۀلهسملا ۀیودالا  يوق  یف  هباتک  - 44

هک ار  هچنآ  اهوراد  لاهـسا  هک  تسا  هدرک  نایب  نآ  رد  هک  تسا  هلاـقم  کـی  زین  باـتک  نیا  لهـسم .» ياـهوراد  ياـهورین  رد   » وا باـتک 
دنک و عفد  سپـس  دـنادرگیمرب و  دوخ  تعیبط  هب  دـنک  دروخرب  ندـب  رد  هک  ار  هچنآ  اهوراد  زا  کیره  هک  تسین  نیاب  دـنکیم  لهـسم 

نآ هخـسن  درک و  همجرت  ینایرـس  هب  يواهر  بویا  ار  هلاقم  نیا  دنک . بذج  ار  دوخ  لکاشم  قفاوم و  طلخ  اهنآ  زا  کیره  دوش و  جراخ 
. درک همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  ییحی  نب  یسیع  مدرک و  همجرت  ینایرس  هب  ار  نآ  نم  تسا و  نم  دزن  ینانوی  هب 

تاداعلا یف  هباتک  - 45

روخرد هک  تسا  یضراوع  زا  یکی  تداع  هک  دنک  نایب  هک  تسنیا  نآ  رد  وا  ضرغ  تسا و  هلاقم  کی  باتک  نیا  تاداع .» رد   » وا باتک 
لوق زا  سونیلاج  هک  ار  یتاداهش  ریسفت  هلاقم  نیا  زا  سپ  مدرک و  همجرت  نانب  نب  هیوملس  يارب  ینایرـس  هب  ار  هلاقم  نیا  نم  دشابیم . رظن 

ار باتک  نیا  شیبح  تسا و  هدش  هدروآ  هدش  لقن  سونیلاج  حرشب  طارقب  لوق  زا  هک  هچنآ  ریسفت  زین  هدروآ و  سلیفوریا  حرشب  نوطالفا 
. تسا هدرک  همجرت  یبرع  هب  یسوم  نب  دمحا  يارب 

نطالف طارقب و  ءارآ  یف  هباتک  - 46

رد نوطالفا  هک  دـنک  نایب  هک  تسنیا  نآ  رد  وا  ضرغ  تسا و  هتـشون  هلاـقم  هد  رد  ار  باـتک  نیا  نوطـالفا .» طارقب و  ءارآ  رد   » وا باـتک 
اطخ هدـیزرو  تفلاخم  ود  نآ  اب  هک  یئاهزیچ  رد  وطـسرا  تسا و  هدرک  ذـخا  وا  زا  هکنآ  تهج  زا  تسا  طارقب  قفاوم  شیاـهراتفگ  رتشیب 
رکذ مهوـت و  رکف و  نآ  هلیـسوب  هک  هک  ربدـم  سفن  يورین  رما  زا  تسا  زاـین  دروـم  هک  ار  هچنآ  همه  نآ  رد  دـنکیم  ناـیب  و  تسا . هدرک 

زا ریغ  يرگید  فلتخم  نونف  دوشیم و  ثعبنم  نآ  زا  تساهنادـب  ندـب  ریبدـت  هک  یئاهورین  هک  ار  ياهناگهس  لوصا  زین  دـیآیم و  دوجوب 
. اهنیا

هب نآ  زا  یئاههخسن  نم  دزن  رد  تسا و  هدرکن  همجرت  ار  نآ  وا  زج  یسک  تیاغ  نیا  ات  دوب و  هدرک  همجرت  ینایرس  هب  ار  باتک  نیا  بویا 
سونیلاج راذتعا  رد  ياهلاقم  دوخ  مدرک و  همجرت  ینایرس  هب  ار  نآ  سپس  مدش  لوغشم  رگید  یخـسن  هب  اهنآ  زا  نم  هک  دوب  ینانوی  نابز 

یبرع هب  ار  نآ  شیبح  مدوزفا و  نادب  تسا  هتفگ  باتک  نیا  زا  متفه  هلاقم  رد  هک  هچنآ  رد 
101 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

. تسا هدرک  همجرت  یسوم  نب  دمحم  يارب 

ۀلوهجملا ۀصاتعملا  تاکرحلا  یف  هباتک  - 47

وا رب  هک  ار  یتاکرح  رما  دنک  نایب  هک  تسنیا  نآ  رد  وا  ضرغ  تسا و  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  لوهجم » راوشد و  تاکرح  رد   » وا باتک 
ار نآ  نم  یلو  تسا  هدرک  همجرت  بویا  ار  باتک  نیا  تسا . هدـیمهف  ار  نآ  وا  سپـس  هدوب و  لوهجم  دـندوب  وا  زا  شیپ  هک  یناـسک  رب  و 

یـسوم نب  دـمحم  يارب  یبرع  هب  نآ  زا  سپ  ینایرـس و  هب  ار  نآ  نم  سپـس  دوب  نم  دزن  باـتک  هخـسن  مدوب و  هدرکن  همجرت  هتـشذگ  رد 
. مدرک همجرت 

مشلا ۀلآ  یف  هباتک  - 48

متـشادن ار  نآ  همجرت  تقو  نم  هکنیا  زج  دوب  نم  دزن  نآ  ینانوی  هخـسن  تسا و  هلاقم  کی  رد  زین  باتک  نیا  یئایوب .» رازبا  رد   » وا باتک 
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. درک همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  نینح  نب  قحسا  سپس  و 

ءاضعالا عفانم  یف  هباتک  - 49

. تسا هداد  رارق  هلاقم  هدفه  رد  ار  باتک  نیا  اهمادنا .» دوس  رد   » وا باتک 
ناـیب اـپ  شنیرفآ  يراوتـسا  رد  ار  وا  تمکح  موس  هلاـقم  رد  تسد و  شنیرفآ  يراوتـسا  رد  ار  یلاـعتيراب  تمکح  مود  لوا و  هلاـقم  رد 

متـشه و هلاقم  رد  ندز و  مد  ياهرازبا  رما  متفه  مشـش و  هلاقم  رد  اذغ و  ياهرازبا  رد  ار  وا  تمکح  مجنپ  مراهچ و  هلاقم  رد  تسا  هدرک 
دراد رارق  يور  رد  هک  یئاهزیچ  ریاس  مهدزای  هلاقم  رد  مشچ و  ود  هب  طوبرم  هک  هچنآ  مهد  هلاقم  رد  تسا و  رس  هب  طوبرم  هک  هچنآ  مهن 
هلاقم رد  دـیلوت و  ياهمادـنا  تمکح  نآ  زا  سپ  هلاقم  ود  رد  سپـس  تسا . هدـش  شرازگ  هناـش  ود  هنیـس و  یحاون  مهدزاود  هلاـقم  رد  و 

هک یئاهرازبا  رما  مهدزناش  هلاقم  رد  تسا و  هدروآ  تسا  نآ  زا  سپ  هک  هچنآ  هلاقم و  نآ  رد  هک  هچنآ  يارب  بسانم  یجاجتحا  مهدزناـپ 
اضعا و عیمج  لاح  مهدفه  هلاقم  رد  سپـس  تسا . هدرک  نایب  ار  باصعا  هدننز و  ریغ  هدننز و  ياهگر  ینعی  تسا  كرتشم  ندـب  همه  رد 

. تسا هتشاد  نایب  ار  باتک  نآ  عفانم  همه  هدرک و  فیصوت  ار  اهنآ  ياههزادنا 
ینایرس هب  ار  نآ  نم  دوب و  هدرک  اسران  ياهمجرت  ینایرس  هب  سجرس  ار  باتک  نیا 

102 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
رب مدرک و  حالـصا  ار  اهطقاس  حفـصت و  ار  تـالاقم  نم  درک و  همجرت  دـمحم  يارب  یبرع  هب  ار  نآ  شیبح  مدرک و  همجرت  هیوملـس  يارب 

[. تسا هدرک  همجرت  یبرع  هب  ار  باتک  نیا  زا  مهدفه  هلاقم  لوق  نیا  زا  دعب  نینح   ] متسه نآ  یقاب  حالصا 
دای ار  اهباتک  نیا  زا  یخرب  نم  دیآیم و  تسا  مزال  ءربلا  ۀلیح  باتک  ندناوخ  زا  شیپ  نآ  ندناوخ  هک  یئاهباتک  اهباتک  نیا  لابندب  سپس 

تایمحلا و فانـصا  باتک  هنطاب و  ياضعا  للع  فرعت  باتک  ضارعا و  للع و  باتک  جازم و  باتک  ناکرا و  باتک  اهنآ : هلمج  زا  مدرک 
هب نونکا  نم  تسا و  ضبن  رد  وا  کچوک  گرزب و  باتک  نارحب و  باتک  تسا  نیـشیپ  یئاسانـش  رد  هک  یئاهباتک  زا  و  تعانـص . باتک 

. مزادرپیم تسا  هدنامزاب  اهباتک  نیا  زا  هک  هچنآ  فصو 

ندبلا تأیه  لضفا  یف  هباتک  - 50

زا نآ  رد  وا  ضرغ  دـیآیم و  جازم  باتک  زا  لوا  هلاقم  ود  لابندـب  هک  تسا  هلاقم  کی  رد  باـتک  نیا  نت .» تأـیه  نیرترب  رد   » وا باـتک 
همجرت ییحی  نب  یلع  نیـسحلا  وـبا  يارب  یبرع  هب  ار  نآ  زین  مدـنزرف و  يارب  ینایرـس  هب  ار  باـتک  نیا  نـم  ددرگیم . راکـشآ  نآ  ناوـنع 

. مدرک

ندبلا بصخ  یف  هباتک  - 51

ار باتک  نیا  نم  ددرگیم . راکـشآ  نآ  ناونع  زا  نآ  رد  وا  ضرغ  تسا و  کچوک  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  ندب .» بصخ  رد   » وا باتک 
نم یلو  منک  همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  هک  دوـب  هتـساوخ  نم  زا  ییحی  نب  یلع  مدرک و  همجرت  ینایرـس  هب  تسا  نآ  زا  شیپ  هک  ياهلاـقم  اـب 

. درک همجرت  یبرع  هب  یسوم  نب  دمحا  نسحلا  وبا  يارب  ار  نآ  شیبح  مدیدیمن و  نآ  يارب  هدامآ  ار  دوخ 

فلتخملا جازملا  ءوس  یف  هباتک  - 52

باتک نیا  رد  وا  ددرگیم . راکشآ  نآ  ناونع  زا  نآ  رد  وا  ضرغ  تسا و  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  جازم .» فلتخم  ياهیدب  رد   » وا باتک 
رد اهنآ  زا  کی  مادک  تسا و  هنوگهچ  نآ  لاح  تسا و  ناسکی  ندب  همه  رد  جازم  ياهیدب  زا  کی  مادک  هک  تسا  هدرک  نایب 
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103 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
مدوب هدرکن  ار  نآ  ندناوخ  تقو  زونه  دوب و  نم  دزن  ینانوی  هب  نآ  هخـسن  درک و  همجرت  بویا  ار  باتک  نیا  تسا . فلتخم  ندب  ياضعا 

. مدرک همجرت  یسوم  نب  دمحا  نسحلا  وبا  يارب  یبرع  هب  ار  نآ  سپس 

ةدرفملا ۀیودالا  یف  هباتک  - 53

باتک زا  موس  هلاقم  لابندـب  مدرک  دای  هکنانچ  تسا و  هداد  رارق  هلاقم  هدزای  رد  سونیلاج  ار  باـتک  نیا  هداـس .» ياـهوراد  رد   » وا باـتک 
. تسا هتخاس  راکـشآ  دـناهدومیپ  اهوراد  ياهورین  رب  مکح  رد  ار  تسردان  ياههار  هک  یناـسک  ياـطخ  لوا  هلاـقم  ود  رد  دـیآیم . جازم 

رما مراهچ  هلاقم  رد  سپـس  تسا  هداـهن  هیاـپ  اـهوراد  لوا  ياـهورین  مکح  تخانـش  یماـمت  يارب  ار  تسرد  یلـصا  موس  هلاـقم  رد  سپس 
تسا هداد  ربخ  دوشیم  لالدتـسا  اهوراد  نیتسخن  ياهورین  رب  اهنیا  زا  هک  ار  هچنآ  هدرک و  نایب  دشاب  اهيوب  اههزم و  هک  ار  مود  ياهورین 
نتخاس کشخ  ندرک و  درس  ندرک و  مرگ  لیبق  زا  ندب  رد  اهنآ  رثا  زا  ترابع  هک  اهوراد  زا  موس  ياهورین  فیـصوت  هب  مجنپ  هلاقم  رد  و 
تـسا ناهایگ  يازجا  هک  ار  اهوراد  زا  کیکی  يورین  دیآیم  نیا  زا  سپ  هک  ياهلاقم  هس  رد  سپـس  تسا و  هتخادرپ  دشاب  نتخاس  رت  و 

هدرک و نایب  ار  اهندـعم  اهگنـس و  اهلگ و  اهكاخ و  عاونا  ینعب  تسا  نیمز  يازجا  هک  یئاـهورین  مهن  هلاـقم  رد  دـعب  هدرک و  فصو 
دوجوب روش  بآ  اـیرد و  رد  هک  ار  یئاـهوراد  يورین  مهدزاـی  هلاـقم  رد  ناروناـج و  ندـب  رد  هک  یئاـهوراد  يورین  مهد  هلاـقم  رد  سپس 

. تسا هدرک  فیصوت  دیآیم 
زا رتهب  ياهمجرت  ار  نآ  بویا  سپـس  دوب  هدرک  ینایرـس  هب  اسران  تسرداـن و  ياهمجرت  تسا  هلاـقم  جـنپ  هک  ار  لوا  ءزج  يروخ  فسوی 

مدیزرو و هغلابم  نآ  صلخت  رد  همجرت و  هیوملـس  يارب  ار  نآ  نم  دعب  دینادرگن و  صلختم  ار  نآ  دـیاب  هکنانچ  یلو  درک  فسوی  همجرت 
حالـصا هلباقم و  ار  باتک  نیا  زا  یناث  ءزج  هک  تساوخ  نم  زا  هیوسام  نب  انحوی  دوب و  هدرک  همجرت  سجرـس  ار  باـتک  نیا  زا  مود  ءزج 

یبرع هب  یـسوم  نب  دـمحا  يارب  ار  باـتک  نیا  شیبح  مدرکیم و  همجرت  ار  نآ  هک  دوب  نآ  رتـهب  هک  دـنچره  مداد  ماـجنا  ار  نآ  نم  منک 
[. تسا هدرک  همجرت  ییحی  نب  یلع  يارب  ار  لوا  هلاقم  جنپ  صیخلت و  ینایرس  هب  ار  باتک  راتفگ  نیا  زا  سپ  نینح   ] درک همجرت 

104 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

نیعلا للع  لئالد  یف  هباتک  - 54

مـشچ لاحک -(  يرـسپ  يارب  یناوج  راگزور  رد  ار  نآ  هک  تسا  هلاقم  کی  رد  باـتک  نیا  مشچ .» ياـهیرامیب  ياـههناشن  رد   » وا باـتک 
. تسا هدرک  فیصوت  ار  نآ  ياههناشن  هدرک و  هصالخ  تسا  مشچ  تاقبط  زا  کیره  رد  هک  یئاهیرامیب  نآ  رد  هتشون و  کشزپ )

. مدرکن ادیپ  ار  نآ  همجرت  تصرف  یلو  دوب  نم  دزن  نآ  ینانوی  هخسن  هدرک و  همجرت  ینایرس  هب  ار  باتک  نیا  سجرس 

ضارمالا تاقوا  یف  هباتک  - 55

فوقو و دـیزت و  ادـتبا و  ینعی  اهيرامیب  هناگراهچ  تاقوا  نآ  رد  تسا و  هلاقم  کی  رد  زین  باتک  نیا  اهيرامیب .» تاـقوا  رد   » وا باـتک 
سپـس متفاین  ار  نآ  همجرت  لاجم  دوب و  نم  دزن  نآ  ینانوی  هخـسن  هدرک و  همجرت  ار  باـتک  نیا  بویا  تسا . هدرک  فیـصوت  ار  طاـطحنا 

. درک همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  یلع  نب  یسیع  مدرک و  همجرت  ینایرس  هب  ار  نآ  نم 

ءالتمالا یف  هباتک  - 56

رد نم  دـنکیم . فیـصوت  ار  اهنآ  زا  کیره  ياههناشن  طالخا و  ترثک  نآ  رد  تسا و  هلاقم  کی  رد  زین  باتک  نیا  التما .» رد   » وا باتک 
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ار نآ  نیرتکیدزن  نابز و  نیرتروراـب  نیرتاـسر و  هک  همجرت  رد  دوخ  تداـع  قبطرب  مدرک  همجرت  عوشیتخب  يارب  ار  نآ  یکیدزن  نیمه 
رتراومه و رتناسآ و  ینابز  هب  ار  وا  همجرت  هک  تساوخ  نم  زا  عوشیتخب  سپـس  مربیم . راکب  ینایرـس - قح  هب  زواجت  نودـب  یناـنوی - هب 

. ماهدیدن ار  نآ  نم  هدرک و  همجرت  یبرع  هب  ار  باتک  نیا  نفطصا  مداد و  ماجنا  مه  نم  مهد و  ماجنا  لوا  نابز  زا  رتخارف 

ماروالا یف  هباتک  - 57

رد هتخاس و  موسوم  ۀعیبطلا » نع  جراخلا  ظلغلا  فانصا   » هب ار  نآ  سونیلاج  تسا و  هلاقم  کی  رد  زین  باتک  نیا  اهسامآ .» رد   » وا باتک 
. تسا هدرک  فصو  ار  نآ  ياههناشن  سامآ و  فانصا  عیمج  نآ 

ار نآ  لمجم  هک  هلاقم  هد  اب  نآ  میسقت  ساسارب  یلمجم  باتک  نیا  يارب  نم 
105 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

نب دمحا  نسحلا  وبا  يارب  یبرع  هب  ار  نآ  تلـصلا  نب  میهاربا  هدرک و  همجرت  ار  نآ  بویا  هک  مربیم  نامگ  متخاس و  مدوب  هدروآ  نوریب 
[. تسا هدش  تفای  وا  دوخ  طخب  باتک  نیا  زا  شیبح  همجرت  نیا  زا  سپ   ] تسا هدرک  همجرت  یسوم 

ندبلا جراخ  نم  ثدحت  یتلا  ۀئدابلا  بابسالا  یف  هباتک  - 58

رد المع  هک  ار  یبابسا  نآ  رد  سونیلاج  تسا و  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  دوشیم .» ادیپ  ندب  جراخ  زا  هک  نیتسخن  بابـسا  رد   » وا باتک 
هخسن هدرک و  همجرت  ار  باتک  نیا  بویا  تسا . هدرک  در  هدرک  عفد  ار  اهنآ  لمع  هک  ار  یسک  لوق  تسا و  هدرک  نایب  دراذگیم  رثا  ندب 

. مدرکن ادیپ  ار  نآ  همجرت  لاجم  نم  یلو  دوب  نم  دزن  نآ  ینانوی 

ضرملاب ۀلصتملا  بابسالا  یف  هباتک  - 59

دراذـگیم يرامیب  رد  رثا  هک  يرامیب  هب  هتـسویپ  بابـسا  نآ  رد  هک  تسا  هلاقم  کی  رد  نآ  و  يرامیب .» هب  هتـسویپ  بابـسا  رد   » وا باـتک 
. تسا نیشیپ  باتک  ناتساد  نوچمه  باتک  نیا  ناتساد  تسا و  هدرک  نایب 

جنشتلا جالتخالا و  ضفانلا و  ۀشعرلا و  یف  هباتک  - 60

باتک نیا  زا  یمین  دودح  نم  تسا . نیشیپ  باتک  ناتساد  نوچمه  باتک  نیا  ناتساد  جنشت .» جالتخا و  هزرل و  بت  هشعر و  رد   » وا باتک 
. درک همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  شیبح  مدناسر و  نایاپب  ینایرس  هب  ار  نآ  سپس  مدوب  هدرک  همجرت  ار 

بطلا ءازجا  یف  باتک  - 61

. تسا هدش  میسقت  نوگانوگ  ياهشور  هب  نآ  رد  یکشزپ  هک  تسا  هلاقم  کی  رد  زین  باتک  نیا  یکشزپ .» ملع  يازجا  رد   » وا باتک 
زا یمین  زا  شیب  شگرم  زا  شیپ  هام  ود  نینح   ] مدرک همجرت  دوب  مویف  هب  فورعم  هک  ماـن  یلع  يدرم  يارب  ینایرـس  هب  ار  باـتک  نیا  نم 

[. دیناسر نایاپب  یبرع  هب  ار  نآ  همجرت  شرسپ  قحسا  درک و  همجرت  ار  باتک  نیا 
106 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

ینملا یف  هباتک  - 62

دوجوب نآ  زا  نت  ياضعا  همه  هک  يزیچ  هک  دـنک  نایب  هک  تسنیا  نآ  رد  وا  ضرغ  تسا و  هلاـقم  ود  رد  باـتک  نیا  ینم .» رد   » وا باـتک 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
مالسا ناهج  رد  تسرهف 
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زا هک  هچنآ  تسا و  ینم  زا  دنتسه  دیفس  ياضعا  هک  یلصا  ياضعا  همه  دلوت  هکلب  تسا  هدرب  نامگ  وطـسرا  هکنانچ  تسین  نوخ  دیآیم 
همجرت یسوم  نب  دمحا  يارب  یبرع  هب  هیوملس و  يارب  ینایرـس  هب  ار  باتک  نیا  نم  تسا . خرـس  تشوگ  طقف  انامه  دیآیم  دوجوب  نوخ 

. مدرک

رهشا ۀعبسل  دولوملا  نینجلا  دلوت  یف  هباتک  - 63

يارب دـیاب  هکنانچ  نآ  ندـناوخ  یلو  دوب  نم  دزن  نآ  زا  ياهخـسن  تسا . هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  ههام .» تفه  نینج  دـلوت  رد   » وا باتک 
همجرت یبرع  ینایرـس و  هب  ار  نآ  سپـس  تسا  دوسرپ  هزات و  وکین و  یباتک  هکنآ  دوجواـب  نآ  همجرت  هب  دـسر  هچ  اـت  دـیدرگن  رـسیم  نم 

. مدرک

ءادوسلا ةرملا  یف  هباتک  - 64

نیمه رد  بویا  دـنکیم . فـصو  ار  نآ  ببـس  ادوـس و  ماـسقا  نآ  رد  هک  تسا  هلاـقم  کـی  رد  زین  باـتک  نیا  ادوـس .» هرم  رد   » وا باـتک 
نم دعب  درک و  همجرت  یبرع  هب  یسوم  نب  دمحم  يارب  ار  نآ  نفطـصا  سپـس  دوب  هدرک  همجرت  لیربج  نب  عوشیتخب  يارب  ار  نآ  یکیدزن 

[. تسا هدرک  همجرت  یسیع  صیخلت و  وا  هک  تسا  یئاهباتک  زا  زین  نیا   ] مدرک همجرت  ار  نآ 
اهبیکارت تایمحلا و  راودا  یف  هباتک  - 65

ياهبیکرت اههرود و  رما  رد  هک  یهورگ  اب  نآ  رد  هک  تسا  هلاقم  کی  رد  زین  باتک  نیا  اهبت .» ياـهبیکرت  اـههرود و  رد   » وا باـتک 
نکمم نم  يارب  ینایرـس  هب  نآ  همجرت  یلو  دوـب  نم  دزن  یناـنوی  هب  نآ  زا  ياهخـسن  تسا . هتخادرپ  تضقاـنم  هب  دـناهداتفا  هابتـشا  اـهبت 

هب باب  نیا  رد  يرگید  هلاقم  تسا  موسرلا » یف  ملکت  نم  ۀضقانم   » سونیلاج دزن  باتک  نیا  ناونع  مدرک و  همجرت  ار  نآ  سپس  دیدرگن و 
. تسین وا  زا  هک  هدش  هداد  تبسن  سونیلاج 

107 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
رد گرزب  کچوک و  ياهباتک  نارحب و  ماـیا  باـتک  نارحب و  باـتک  زا : ریغ  دنتـسه  ملعلا » قباـس  یف   » هب فورعم  هک  وا  ياـهباتک  زا  اـما 

: مزادرپیم اهنآ  دایب  نونکا  هک  تسا  یئاهباتک  دیدرگ  دای  نیا  زا  شیپ  ریخا  يود  نیا  هک  ضبن 

ضبنلا یف  ریبکلا  هباتک  ۀلمج  - 66

نم یلو  تسا . هدرک  هصالخ  هلاقم  کی  رد  ضبن  رد  ار  دوخ  گرزب  باتک  هک  هدرک  دای  سونیلاج  ضبن .» رد  وا  گرزب  باـتک  لـمجم  »
ضبن هرابرد  هک  هچنآ  همه  رب  هطاحا  اریز  هتـشون  ار  هلاقم  نآ  سونیلاـج  هک  مریذـپیمن  دوب و  هنوگ  نادـب  هک  مدـید  یناـنوی  هب  ياهلاـقم 

ار نآ  یگدامآ  یلو  دسیونب  ار  هلاقم  نآ  هک  هداد  هدعو  سونیلاج  دـیاش  تسین . مه  یبوخ  هلاقم  هکنیا  زا  هتـشذگ  درادـن  تسا  زاین  دروم 
تـسرهف رد  ار  نآ  مان  هتـشون و  ار  هلاقم  نآ  هدومنن  دوخ  دـعو  هب  ياـفو  هدرک و  هدـعو  وا  هک  دـناهدید  نـالعاج  زا  یخرب  نوچ  هتفاـین و 
يرایـسب هکنانچ  هتفر - نایم  زا  هک  دشاب  هتـشون  هرابنیا  رد  ياهلاقم  سونیلاج  هک  تسا  نکمم  دشاب و  هدمآ  تسار  وا  هدعو  ات  دناهدروآ 

. تسا هدرک  همجرت  ینانوی  نابز  هب  ار  نآ  سجرس  هدش و  هداهن  نآ  ياجب  هدش و  هتخاس  هلاقم  نیا  و  تسا - هتفر  نایم  زا  وا  ياهباتک  زا 

سناجیخرا ضقانی  ضبنلا  یف  هباتک  - 67

هداد و رارق  هلاقم  تشه  رد  ار  باتک  نیا  هک  دـیوگیم  سونیلاج  تسا .» هتخادرپ  سناجیخرا  تضقانم  هب  نآ  رد  هک  ضبن  رد   » وا باـتک 
ربخ نم  هب  مراد  قوثو  نانآ  ربخ  هب  نم  هک  یهورگ  یلو  ماهدـیدن  ینانوی  هب  ار  نآ  زا  ياهخـسن  هدـشن و  همجرت  باـتک  نیا  ناـمز  نیا  اـت 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
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نیا هدرک  دای  هکنانچ  باتک  نیا  رد  وا  ضرغ  و  متفاین . تسد  نادب  یلو  مدمآرب  نآ  بلط  رد  نم  دـناهدید و  بلح  رد  ار  نآ  هک  دـناهداد 
هدیسر یسوم  نب  دمحم  هب  نآ  هخـسن  دیامن و  زاب  لطاب  زا  ار  قح  نآ  رد  دهد و  حرـش  وا  ضبن  باتک  رد  ار  سناجیخرا  راتفگ  هک  تسا 

. تسا

سفنتلا ةءادر  یف  هباتک  - 68

تسنیا نآ  رد  وا  ضرغ  هداهن و  هلاقم  هس  رد  ار  باتک  نیا  سفنت .» يدب  رد   » وا باتک 
108 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

نآ ياهببس  سفنت و  ماسقا  لوا  هلاقم  رد  وا  دیامن و  فیـصوت  دنکیم  تلالد  نآ  رب  هک  ار  هچنآ  نآ و  ياهببـس  دب و  سفنت  ماسقا  هک 
موـس هلاـقم  رد  و  دـیامنیم . ناـیب  تسا  نآرب  لـیلد  نآ  زا  یتمـسق  ره  هک  ار  هـچنآ  دـب و  سفنت  ماـسقا  مود  هلاـقم  رد  و  دـنکیم ، داـی  ار 

هلباـقم و نآ  یناـنوی  اـب  ار  نآ  نم  دوب و  هدرک  همجرت  ینایرـس  هب  ار  نآ  بویا  دروآیم . شراـتفگ  یتسرد  رب  طارقب  نخـس  زا  يدـهاوش 
. مدرک همجرت  یبرع  هب  یسوم  نب  دمحم  رفعج  وبا  يارب  مدنزرف و  يارب  مدومن  حالصا 

ۀفرعملا ۀمدقت  رداون  یف  هباتک  - 69

ار یفیطل  ياههلیح  دنکیم و  نیشیپ  یئاسانش  رب  بیغرت  نآ  رد  هک  تسا  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  نیشیپ .» یئاسانـش  رداون  رد   » وا باتک 
فیصوت هدش  تفگش  رد  نآ  زا  هتشگ و  هاگآ  نارامیب  يرامیب  زا  وا  هدمآشیپ و  هک  یتفگـش  ياهزیچ  دزومآیم و  تسنآ  هب  يدوم  هک 

ار نآ  سپس  متفاییمن  تصرف  نآ  همجرت  يارب  دوب و  نم  دزن  ینانوی  نابز  هب  نآ  هخسن  درک و  همجرت  ینایرـس  هب  ار  نآ  بویا  دیامنیم .
هدرک هلباقم  لصا  اب  ار  نآ  و   ] مدوب یضار  نآ  زا  نم  هک  درک  همجرت  نسحلا  وبا  يارب  ار  نآ  ییحی  نب  یسیع  مدرک و  همجرت  ینایرـس  هب 

[. درک هلباقم  قحسا  شرسپ  وا  زا  سپ  مه  ار  نآ  هک  دوب  هدنام  یمک  طقف  دوب 
یئاهباتک دـش - دای  اهنآ  زا  نیا  زا  شیپ  هک  نقولغا » یلا   » وا باتک  و  ءربلا » ۀـلیح   » باتک زا  سپ  اـهیرامیب - ناـمرد  رد  وا  ياـهباتک  اـما  و 

: منکیم دای  نونکا  هک  تسا 

ءربلا ۀلیح  یف  هباتک  هیف  رصتخا  يذلا  هباتک  - 70

همجرت ینایرس  هب  ار  نآ  تلصلا  نب  میهاربا  تسا . هلاقم  ود  رد  باتک  نیا  هدرک » هصالخ  ار  دوخ  دوبهب  هراچ  باتک  نآ  رد  هک  وا  باتک  »
. تسا هدرک 

دصفلا یف  هباتک  - 71

ندز گر  زا  وا  اریز  هدومن  ار  سطارطـسسرا  تضقانم  دصق  نیتسخن  هلاقم  رد  هدروآ  هلاقم  هس  رد  ار  باتک  نیا  نز .» گر  رد   » وا باتک 
هک یئاهنامرد  موس  هلاقم  رد  هدرک و  ضقن  ینعم  نیمه  رد  دندوب  مر  رد  هک  ار  سطارطسسرا  نارای  مود  هلاقم  رد  و  هدرکیم ، يریگولج 

نیا سجرس  تسا . هدومن  فیصوت  دریگیم  تروص  ندز  گر  هلیسوب 
109 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

ار نآ  همجرت  تصرف  دوـب و  نم  دزن  نآ  هخـسن  هدرک و  همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  رخآ  هلاـقم  نفطـصا  هدرک و  همجرت  ینایرـس  هب  ار  باـتک 
. درک همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  یسیع  مدرک و  همجرت  ینایرس  هب  یسیع  يارب  ار  نآ  مود  هلاقم  سپس  متفاین 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
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لوبذلا یف  هباتک  - 72

يارب تسرد  ریبدـت  نآ و  ماسقا  يرامیب و  نیا  تعیبط  هک  تسنیا  نآ  رد  وا  ضرغ  تسا و  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  لوبذ .» رد   » وا باتک 
نوریب رگید  یتـالاقم  اـب  میـساقت  قیرط  رب  ار  نآ  عـماوج  نم  هدرک و  همجرت  ار  نآ  بوـیا  هک  منکیم  ناـمگ  دـنک و  ناـیب  ار  نآ  ناـمرد 
هابتشا رب  رفعج  هک  ار  نآ  زا  یعضاوم  نم  درک و  همجرت  یبرع  هب  ار  باتک  لصا  نفطصا  درک و  همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  یسیع  هک  مدروآ 

نآ یسیع  مدرک و  همجرت  ینایرس  هب  ار  نآ  سپس  مدیناسرن  نایاپب  ار  نآ  حالصا  یلو  مدرک  حالصا  وا  تساوخردب  دوب  هتـشگ  هاگآ  نآ 
. درک همجرت  یبرع  هب  ار 

عرصی یبصل  تافص  یف  هباتک  - 73

مدرکن ادیپ  ار  نآ  همجرت  یگدامآ  دوب و  نم  دزن  نآ  هخسن  تسا و  هلاقم  کی  رد  زین  باتک  نیا  عورصم .» كدوک  تافـص  رد   » وا باتک 
. درک همجرت  یبرع  ینایرس و  هب  ار  نآ  تلصلا  نب  میهاربا  و 

ۀیذغالا يوق  یف  هباتک  - 74

هدرمـشرب و دـنوشیم  اذـتغا  هک  اهیندیـشون  اهیندروخ و  همه  نآ  رد  هداهن و  هلاقم  هس  رد  ار  باتک  نیا  اهاذـغ .» يورین  رد   » وا باـتک 
زا هیوملس  يارب  ار  نآ  نیشیپ  نامز  رد  نم  دندرک و  همجرت  ار  نآ  بویا  سپس  سجرس و  تسا . هدرک  فیصوت  ار  اهنآ  زا  کیره  يورین 
دزن ینانوی  هب  نآ  زا  دنچ  یئاههخسن  متشامگ و  تمه  مرسپ  يارب  نآ  يرادربهخـسن  هب  نآ  زا  سپ  مدرک و  همجرت  یتسردان  هخـسن  يور 

هک رگید  یتـالاقم  مدروآ و  نوریب  ینایرـس  هب  ار  نآ  هصـالخ  مدرک و  حالـصا  هلباـقم و  اـهنآ  اـب  ار  باـتک  نم  دوـب و  هتـشگ  مهارف  نـم 
مدرک همجرت  یبرع  هب  يرهاط  میهاربا  نب  قحـسا  يارب  يروآدرگ و  ار  نآ  هلاقم  هس  رد  مدوزفا و  نادب  دـندوب  هتفگ  نف  نیا  رد  ناینیـشیپ 

همامتب ار  هیذغا »  » باتک شیبح  سپس 
110 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

. درک همجرت  یسوم  نب  دمحم  يارب 

فطلملا ریبدت  یف  هباتک  - 75

انحوی يارب  ار  نآ  نم  تسا و  قفاوم  باتک  نآ  ناونع  اب  نآ  رد  وا  ضرغ  تسا و  هلاقم  کی  رد  باـتک  نیا  فطلم .» ریبدـت  رد   » وا باـتک 
نب یـسیع  هصـالخ و  وا  هک  تسا  یئاـهباتک  زا  زین  باـتک  نیا   ] مدرک همجرت  یبرع  هب  نامیلـس  نب  قحـسا  يارب  ینایرـس و  هب  هیوساـم  نب 

[ تسا هدرک  همجرت  ییحی 

سومیکلا یف  هباتک  - 76

یسومیک کی  مادک  هک  درادیم  نایب  دنکیم و  فیصوت  ار  اهاذغ  نآ  رد  هک  تسا  هلاقم  کی  رد  زین  باتک  نیا  سومیک .» رد   » وا باتک 
اب همجرت و  همعطا »  » باتک اب  ار  نآ  نم  سپـس  دوب  هدرک  همجرت  ار  نآ  سجرـس  دنروآیم . دوجوب  دنـسپان  یـسومیک  مادـک  هدیدنـسپ و 

همجرت ار  نآ  زین  یلمـش  درک و  همجرت  یـسوم  نب  دـمحا  نسحلا  وبا  يارب  شیبح  یبرع و  هب  ار  نآ  هرق  نب  تباث  مدرک و  حیحـصت  نامه 
. تسا هدرک 

ضارمالا ةاوادم  یف  سطارطسسرا  راکفا  یف  هباتک  - 77

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
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هک ار  یئاـهشور  نآ  رد  هداـهن و  هلاــقم  تـشه  رد  ار  باــتک  نـیا  اــهيرامیب .» ناــمرد  رد  سارطــسسرا  ياههشیدــنا  رد   » وا باــتک 
یـسک نونکات  ار  باـتک  نیا  تسا . هدرک  ناـیب  ار  اـهنآ  تسرداـن  تسرد و  هداد و  ربخ  هدرب  راـکب  اـهيرامیب  ناـمرد  رد  سطارطـسسرا 

. تسا هدرک  همجرت  ینایرس  هب  عوشیتخب  يارب  ار  نآ  قحسا  تسا و  نم  ياهباتک  نایم  رد  نآ  ینانوی  هخسن  هدرکن و  همجرت 

طارقب يار  یلع  ةداحلا  ضارمالا  ریبدت  یف  هباتک  - 78

دوشیم هتخانش  نآ  ناونع  زا  نآ  رد  وا  ضرغ  تسا و  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  طارقب .» يار  رب  انب  تخـس  ياهیرامیب  هراچ  رد   » وا باتک 
. مدرک همجرت  یسوم  نب  دمحم  يارب  یبرع  هب  نآ  زا  سپ  عوشیتخب و  يارب  ینایرس  هب  شیپ  يدنچ  ار  نآ  نم  و 
111 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

هیودالا بیکرت  یف  هباتک  - 79

دای لامجاب  ار  بکرم  ياهوراد  ساـنجا  نآ  زا  هلاـقم  تفه  رد  هداد . رارق  هلاـقم  هدـفه  رد  ار  باـتک  نیا  اـهوراد .» بیکرت  رد   » وا باـتک 
لمد ار  اهمخز  هک  یئاهوراد  سنج  دنایوریم و  تشوگ  اهمخز  رد  هک  یئاهوراد  سنج  الثم  هدرمشرب  ار  اهنآ  زا  کیره  سنج  هدرک و 

وا ضرغ  و  تسا . هدرک  دای  ادج  ادـج  کیره  ار  اهوراد  سانجا  رگید  سایق  نیمه  رب  دربیم و  لیلحت  هب  هک  یئاهوراد  سنج  دـنکیم و 
بیکرت رد   » ار هلاقم  تفه  نیا  ناونع  تهج  نیمه  زا  دـنک و  فیـصوت  هنومن  روطهب  ار  اهوراد  بیکرت  شور  هک  تسا  نآ  باتک  نیا  رد 

و كاندرد » ياـهاج  بسحرب  اـهوراد  بیکرت  رد   » هداد ناونع  نینچ  ار  رگید  هلاـقم  هد  و  هداد . رارق  ساـنجا » اـههنومن و  هیاـپ  رب  اـهوراد 
لمع اهوراد  ماسقا  زا  کیره  هک  دهد  یهاگآ  دهاوخیمن  دنکیم  فیصوت  ار  اهوراد  بیکرت  هک  هلاقم  هد  نیا  رد  هک  تسنیا  وا  دوصقم 

يرامیب اهنآ  رد  هک  یئاه  وضع - ینعی  فلتخم  ياهلحم  بسحرب  ار  اهنآ  لمع  هکلب  دـهدیم  ماجنا  اـهیرامیب  زا  کـی  ره  رد  ار  یـصاخ 
نیا سجرـس  دـهدیم . نایاپ  وضع  نیرتنیئاپ  هب  ات  رگید  ياضعا  هب  دـسریم  سپـس  دـنکیم و  زاغآرـس  زا  دزاسیم و  نیعم  دراد  دوجو 
يور زا  شیبـح  مدرک و  همجرت  هیوساـم  نب  ییحی  يارب  ار  نآ  لـکوتم  ناـنموم  ریما  تفـالخ  ناـمز  رد  نم  دوب و  هدرک  همجرت  ار  باـتک 

. درک همجرت  یبرع  هب  یسوم  نب  دمحم  يارب  نم  همجرت 

اهدوجو لهسی  یتلا  ۀیودالا  یف  هباتک  - 80

. تسا هلاقم  ود  رد  باتک  نیا  دنوشیم .» تفای  ناسآ  هک  یئاهوراد  رد   » وا باتک 
هکنآ اب  دشاب  یسک  دزن  نآ  هک  مدینشن  متفاین و  الصا  ینانوی  هب  نآ  زا  ياهخسن  نم  ددرگیم . راکشآ  باتک  ناونع  زا  نآ  رد  وا  ضرغ  و 

. مدرب مامت  ششوک  نآ  يوجتسج  رد  نم 
نادب نف  نیا  رد  يرگید  هلاقم  تسا . تسردان  دـساف و  تسا  ناینایرـس  دزن  نامز  نیا  رد  هک  هچنآ  هکنآ  زج  هدرک  همجرت  ار  نآ  سجرس 

ار نآ  مدید و  ار  هلاقم  نیا  نم  تسا  سویرغلف  زا  هکلب  تسین  سونیلاج  زا  نآ  هکیلاحرد  هدش  هداد  تبـسن  سونیلاج  هب  هتـشگ و  هدوزفا 
ناوارف و ياهنایذـه  هکلب  دـندرکن  افتکا  نیا  رب  بتک  نارـسفم  مدرک . همجرت  ینایرـس  هب  عوشیتخب  يارب  سویرغلف  زا  يرگید  تالاقم  اب 

هتفگ سویـسابیروا  هک  متفای  یئاج  رد  دندوزفا . نادـب  دوب  هدینـش  هن  هدـید و  هن  زگره  سونیلاج  هک  یئاهوراد  بیرغ و  بیجع و  تافص 
نم زا  نم  ناتسود  زا  یکی  تسا . هتفاین  ار  نآ  زا  ياهخسن  دوخ  نامز  رد  هک  تسا 

112 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
. مدرک نینچ  نم  تسا و  سونیلاج  هدیقع  هک  مرادنپب  هچنآ  بسحرب  منک  حیحصت  مناوخب و  ار  باتک  ینایرس  هخسن  هک  تساوخ 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
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ءاودالل ۀلباقملا  ۀیودالا  یف  هباتک  - 81

ریاس مود  هلاقم  رد  كایرت و  رما  نآ  زا  نیتسخن  هلاقم  رد  هداهن  هلاقم  ود  رد  ار  باتک  نیا  دـنربارب .» اهدرد  اب  هک  یئاهوراد  رد   » وا باـتک 
تسا و دوجوم  نم  ياهباتک  نایم  رد  نآ  ینانوی  هخـسن  دوب و  هدـشن  همجرت  باتک  نیا  ناـمز  نیا  اـت  تسا . هدرک  فیـصوت  ار  اـهنوجعم 

يارب نم  همجرت  يور  زا  ار  نآ  ییحی  نب  یسیع  تفرگ و  يرای  نم  زا  نآ  رد  درک و  همجرت  ینایرـس  هب  ار  نآ  عویـشتخب  نب  انحوی  سپس 
. درک همجرت  یبرع  هب  یسوم  نب  دمحا 

سنایلوفمب یلا  قایرتلا  یف  هباتک  - 82

رد هک  مربیم  ناـمگ  مدـید و  ینایرـس  هب  ار  نآ  نم  تسا و  هاـتوک  ياهلاـقم  باـتک  نیا  سناـیلوفمب .» هب  باـطخ  كاـیرت  رد   » وا باـتک 
یـسک ای  دـناهتخاس  دـساف  ار  نآ  ناـقارو  منادیمن  متفاـی و  تسرداـن  ار  نآ  هک  منادیم  ردـق  نیمه  مدرک  همجرت  ار  نآ  یناوج  راـگزور 

نب یسوم  وبا  يارب  یبرع  هب  ار  نآ  یسیع  تسا و  نم  ياهباتک  نایم  رد  نآ  ینانوی  هخسن  تسا . هدرک  داسفا  دنک و  حالصا  ار  نآ  هتساوخ 
. تسا هدرک  همجرت  بتاک  یسیع 

نسیف یلا  قایرتلا  یف  هباتک  - 83

هک مربیم  نامگ  هدرک و  همجرت  ینایرـس  هب  ار  نآ  بویا  تسا و  هلاقم  کی  رد  زین  باـتک  نیا  نسیف .» هب  باـطخ  كاـیرت  رد   » وا باـتک 
. تسا دوجوم  نم  ياهباتک  نایم  رد  نآ  هخسن  تسا و  هدرک  همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  قیرطب  نب  ییحی 

ۀحصلا ظفحل  ۀلیحلا  یف  هباتک  - 84

یتسردـنت هنوـگهچ  هک  دـهد  میلعت  هک  تسنیا  نآ  رد  وا  ضرغ  هتـشون و  هلاـقم  شـش  رد  ار  باـتک  نیا  تشادـهب .» هراـچ  رد   » وا باـتک 
تسا و رتمک  لامک  تیاهن  زا  ناشیتسردنت  هک  نانآ  هچ  دنتسه و  یتسردنت  لامک  تیاهن  رد  هک  نانآ  هچ  دوشیم  يرادهگن  ناتـسردنت 

هچ زین 
113 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

ینایرس هب  تسردان  دب و  ياهمجرت  ار  باتک  نیا  يواهر  لیفویث  دناناگدرب . تریسب  هک  نانآ  هچ  دنتـسه و  ناگدازآ  تریـس  هب  هک  نانآ 
دیدرگن هدامآ  نم  يارب  هخـسن  کی  زج  مدرکیم  همجرت  هک  یماگنه  رد  مدرک و  همجرت  لیربج  نب  عوشیتخب  يارب  نم  سپـس  دوب  هدرک 

سپس یسوم و  نب  دمحم  يارب  یبرع  هب  ار  نآ  شیبح  نآ  زا  سپ  مدرک و  حیحـصت  هلباقم و  نآ  اب  متفای و  نآ  زا  ینانوی  ياهخـسن  سپس 
. درک همجرت  ییحی  نب  یلع  يارب  قحسا 

سلوبوسارث یمسملا  هباتک  - 85

ایآ هکنیا  رد  دـنک  یـسررب  هک  تسا  نیا  نآ  رد  وا  ضرغ  تسا و  هلاقم  کی  رد  باـتک  نیا  هدـش . هدـیمان  سلوبوسارث »  » هب هک  وا  باـتک 
ناـمه نیا  دـنزادرپب و  نادـب  دـیاب  شزرو ) تضاـیر -(  باحـصا  هکنیا  اـی  تسا و  بط  ملع  هـفیظو  رد  ناتـسردنت  یتسردـنت  يرادـهگن 

روما رادهدـهع  هک  یملع  تسا  هتفگ  هک  اجنآ  هدرک  هراشا  نادـب  ءاحـصالا ) ریبدـت  ناتـسردنت -(  هراچ  باتک  زاغآ  رد  هک  تسا  ياهلاقم 
هب ار  نآ  شیبح  مدرک و  همجرت  ینایرـس  هب  ار  هلاقم  نیا  نم  ماهتخاـس . راکـشآ  ار  نآ  باـتک  نیا  ریغ  رد  هکناـنچ  تسا  یکی  تساهندـب 

. درک همجرت  یسوم  نب  دمحا  نسحلا  وبا  يارب  یبرع 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
مالسا ناهج  رد  تسرهف 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 115ناهفصا   هحفص 102 

http://www.ghaemiyeh.com


ةریغصلا ةرکلاب  ۀیضایرلا  یف  هباتک  - 86

ار کـچوک  يوـگ  ناـگوچ و  اـب  شزرو  نآ  رد  هک  تسا  هاـتوک  هلاـقم  کـی  رد  باـتک  نیا  کـچوک .» يوـگ  اـب  شزرو  رد   » وا باـتک 
هب ار  نآ  شیبح  مدرک و  همجرت  ینایرـس  هب  نیـشیپ  باـتک  اـب  ار  باـتک  نیا  نم  درادیم . مدـقم  شزرو  عاونا  همه  رب  ار  نآ  دیاتـسیم و 

. تسا هدرک  حالصا  هلباقم و  قحسا  اب  ار  باتک  نیا  وا  درک و  همجرت  یسوم  نب  دمحا  نسحلا  وبا  يارب  یبرع 
: طارقب ياهباتک  ریسفت  رد  وا  ياهباتک 

طارقب دهع  باتکل  هریسفت  - 87

نآ راوشد  عضاوم  هرابرد  یحرش  مدرک و  همجرت  ینایرـس  هب  ار  نآ  نم  تسا  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  طارقب .» همان  نامیپ  زا  وا  شرازگ  »
هدرک همجرت  ار  نآ  زین  ییحی  نب  یسیع  درک و  همجرت  یسوم  نب  دمحا  نسحلا  وبا  يارب  یبرع  هب  ار  نآ  شیبح  مدوزفا . نادب 

114 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
. تسا

لوصفلا باتکل  هریسفت  - 88

عوشیتـخب نب  لـیربج  دوـب و  هدرک  یتسرداـن  همجرت  ار  نآ  بوـیا  هداـهن . هلاـقم  تفه  رد  ار  باـتک  نیا  لوـصفلا » باـتک  زا  وا  شرازگ  »
یگدـننام همجرت  هب  هک  یحالـصا  مدرک  حالـصا  هلباقم و  نآ  ینانوی  اـب  ار  نآ  نم  سپ  دوزفا  نآ  داـسف  رب  دـنک  حالـصا  ار  نآ  تساوخ 

هلاقم کی  نم  تساوخ  ار  نآ  همجرت  نم  زا  ربدملا  نبا  هب  فورعم  دمحم  نب  دمحا  مدوزفا . نادب  هناگادج  ار  طارقب  نخس  نتم  تشاد و 
مدوب هدرک  همجرت  هک  ار  ياهلاقم  هکنآ  اـت  منکن  رگید  هلاـقم  همجرت  هب  زاـغآ  هک  تساوخ  نم  زا  سپـس  مدرک  همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  زا 

هب ار  باتک  هک  تساوخ  نم  زا  دید  ار  هلاقم  نآ  یسوم  نب  دمحم  نوچ  دیدرگ و  عطقنم  باتک  همجرت  دمآشیپ و  یلغـش  ار  وا  دناوخب و 
. مدرک همجرت  نایاپ  زا  ار  نآ  نم  مناسر و  نایاپ 

رسکلا باتکل  هریسفت  - 89

ار نآ  همجرت  یگدامآ  یلو  متفاـی  تسد  نآ  یناـنوی  هخـسن  هب  نم  هداد . رارق  هلاـقم  هس  رد  ار  باـتک  نیا  رـسکلا .» باـتک  زا  وا  شرازگ  »
. مدرک همجرت  زین  ار  طارقب  نخس  نتم  نآ  اب  زین  مدرک و  همجرت  ینایرس  هب  ار  نآ  سپس  متفاین 

علخلا در  باتکل  هریسفت  - 90

. تسا نیشیپ  باتک  ناتساد  نوچمه  باتک  نیا  ناتساد  هدروآ و  هلاقم  راهچ  رد  ار  باتک  نیا  علخلا .» در  باتک  زا  وا  شرازگ  »

ۀفرعملا ۀمدقت  باتکل  هریسفت  - 91

نم سپس  دوب  هدرک  همجرت  ینایرس  هب  ار  باتک  نیا  سجرس  هداد . رارق  هلاقم  هس  رد  ار  باتک  نیا  ۀفرعملا .» ۀمدقت  باتک  زا  وا  شرازگ  »
شرازگ مدرک و  همجرت  یبرع  هب  یـسوم  نب  دمحم  نب  میهاربا  يارب  ار  طارقب  مالک  نتم  مدرک و  همجرت  ینایرـس  هب  هیوملـس  يارب  ار  نآ 

. درک همجرت  یبرع  هب  ییحی  نب  یسیع  ار 
115 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
مالسا ناهج  رد  تسرهف 
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ةداحلا ضارمالا  ریبدت  باتکل  هریسفت  - 92

يارب یلو  تسا  نم  ياهباتک  نایم  رد  نآ  هخـسن  هداد و  رارق  هلاقم  جـنپ  رد  ار  باتک  نیا  تخـس .» ياهیرامیب  هراچ  باتک  زا  وا  شرازگ  »
یناعم همجرت و  طارقب  نخس  نتم  اب  ار  باتک  نیا  نم  و  تسا . هدرک  همجرت  ار  نآ  بویا  هک  ماهتشگ  هاگآ  ماهتفاین و  یگدامآ  نآ  همجرت 

نب دـمحا  نسحلا  وبا  يارب  یبرع  هب  ار  باتک  نیا  زا  هلاقم  هس  ییحی  نب  یـسیع  سپـس  مدرک  رـصتخم  خـساپ  شـسرپ و  تروص  هب  ار  نآ 
یسیع و   ] تسا نآ  زا  كوکشم  شرازگ  رگید  هلاقم  ود  تسا و  باتک  نیا  زا  تسرد  شخب  شرازگ  هلاقم  هس  نیا  درک و  همجرت  یسوم 

[ تسا هدرک  همجرت  ار  لوا  هلاقم  هس  زین 

حورقلا باتکل  هریسفت  - 93

دوب نم  ياهباتک  نایم  رد  نآ  هخـسن  دوب و  هدـشن  همجرت  نامز  نیا  ات  هداهن و  هلاقم  کی  رد  ار  باتک  نیا  اهمخز » باـتک  زا  وا  شرازگ  »
. مدرک همجرت  ییحی  نب  یسیع  يارب  طارقب  مالک  نتم  اب  ینایرس  هب  ار  نآ  نم  سپس 

سأرلا تاحارج  باتکل  هریسفت  - 94

نآ هخـسن  و  تسا . هدرک  همجرت  ار  نآ  بویا  هک  مربیم  نامگ  و  تسا . هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  رـس .» ياـهمخز  باـتک  زا  وا  شرازگ  »
ار باتک  نآ  عماوج  نآ  زا  سپ  متفاین و  طارقب  نخس  نتم  زا  ياهخسن  مدرک و  همجرت  ینایرس  هب  ار  نآ  نم  تسا و  نم  ياهباتک  نایم  رد 

. متفای رصتخم 

ایمیدیبا باتکل  هریسفت  - 95

ینایرـس هب  ار  نآ  بویا  تسا . هدرک  شرازگ  هلاقم  هس  رد  ار  باـتک  نیا  زا  لوا  هلاـقم   -( «. Epidemy) یمدیپا باتک  زا  وا  شرازگ  »
هب ار  نآ  بویا  هک  هدرک  شرازگ  هلاقم  هس  رد  زین  ار  مود  هلاقم  و  مدرک . همجرت  یسوم  نب  دمحم  يارب  یبرع  هب  ار  نآ  نم  درک و  همجرت 

باتک نیا  ینانوی  هخـسن  تسا  هدرک  شرازگ  هلاقم  شـش  رد  ار  موس  هلاقم  و  ماهدرک . همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  نم  هدرک و  همجرت  ینایرس 
بترم ار  نآ  نم  دوب و  مظنمان  هتخیسگ و  مه  زا  طلغرپ و  دوب و  هدش  طقاس  نآ  زا  شرازگ  زا  مجنپ  هلاقم  یلو  داتفا  نم  تسدب 

116 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
دوب هدنامزاب  نآ  زا  یمک  رادقم  مدرک و  همجرت  یسوم  نب  دمحم  يارب  یبرع  ینایرـس و  هب  ار  نآ  سپـس  متـشون و  ینانوی  هب  مدینادرگ و 

بویا هدرک و  شرازگ  هلاقم  تشه  رد  ار  مشـش  هلاقم  تخادنا . قیوعت  هب  ار  نآ  ندـیناسر  نایاپ  داد و  خر  نم  ياهباتک  يارب  ياهعقاو  هک 
باتک زا  سونیلاج  تسا و  دوجوم  نم  ياـهباتک  ناـیم  رد  نآ  همه  یمدـیپا  باـتک  زا  هلاـقم  نیا  هخـسن  هدرک و  همجرت  ینایرـس  هب  ار  نآ 

هک تسا  هتفگ  اریز  هدرکن  شرازگ  ار  متفه  مجنپ و  مراهچ و  ینعی  صقان  هلاقم  هس  یلو  هدرک  همجرت  ار  هلاـقم  راـهچ  نیا  طـقف  یمدـیپا 
یمدیپا زا  مود  هلاقم  شرازگ  همجرت  هب  نم  و  تسا . هدوبن  ملع  رد  راوتسا  نآ  هدنزاس  هدش و  هداد  تبسن  طارقب  هب  تسا و  یگتخاس  اهنآ 

نآ رد  سونیلاج  هک  ار  ياهلاقم  تشه  سپـس  مدوزفا  هناگادـج  کـیره  یبرع  ینایرـس و  هب  ار  طارقب  نخـس  نتم  همجرت  دوخ  سونیلاـج 
هک طارقب  باـتک  زا  هلاـقم  راـهچ  زا  سونیلاـج  شرازگ  زا  یتقو  مدرک  همجرت  یبرع  هب  هدرک  شرازگ  ار  یمدـیپا  باـتک  زا  مشـش  هلاـقم 
هب خـساپ  شـسرپ و  تروص  هب  ار  نآ  بلاطم  تشگ  مهارف  هلاقم  هدزون  مشـش  موس و  مود و  لوا و  هلاـقم  ینعی  تسا  یمدـیپا  هب  فورعم 

. درک همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  ییحی  نب  یسیع  مدینادرگ و  رصتخم  ینایرس 

طالخالا باتکل  هریسفت  - 96

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
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نیـشیپ نامز  رد  ار  باتک  نیا  ینانوی  هخـسن  نم  هداد و  رارق  هلاقم  هس  رد  ار  نآ  هک  تسا  هتفگ  سونیلاج  طالخا .» باـتک  زا  وا  شرازگ  »
دمحا نسحلا  وبا  يارب  یبرع  هب  ار  نآ  ییحی  نب  یسیع  مدرک و  همجرت  طارقب  نخـس  نتم  اب  ینایرـس  هب  متفای و  ار  نآ  سپـس  مدوب  هدیدن 

. درک همجرت  یسوم  نب 

راذنالا ۀمدقت  باتکل  هریسفت  - 97

. ماهتفاین ار  نآ  زا  ياهخسن  نامز  نیا  ات  راذنالا » ۀمدقت  باتک  زا  وا  شرازگ  »

نویرطیطق باتکل  هریسفت  - 98

دیسر متـسدب  باتک  نیا  زا  ینانوی  ياهخـسن  تسا . هدرک  شرازگ  هلاقم  هس  رد  سونیلاج  ار  باتک  نیا  نویرطیطق .» باتک  زا  وا  شرازگ  »
هخسن و  دشاب . هدرک  همجرت  ار  نآ  هک  مسانشیمن  ار  یسک  نآ و  همجرت  هب  دسر  هچ  دشن  ادیپ  نم  يارب  نآ  ندناوخ  تصرف  و 

117 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
. متخاس یعماوج  نآ  يارب  مدرک و  همجرت  ینایرس  هب  ار  نآ  سپس  دوب  نم  ياهباتک  نایم  رد  نآ  ینانوی 

. درک همجرت  یبرع  هب  یسوم  نب  دمحم  يارب  ار  نآ  شیبح  سپس 

نکاسملا ءاملا و  ءاوهلا و  باتکل  هریسفت  - 99

مدرک و همجرت  ینایرس  هب  هیوملس  يارب  ار  نآ  نم  هداد و  رارق  هلاقم  هس  رد  زین  ار  باتک  نیا  نکاسم .» بآ و  اوه و  باتک  زا  وا  شرازگ  »
نب دـمحم  يارب  یبرع  هب  زین  ار  طارقب  نتم  مدـناسرن و  ناـیاپ  هب  ار  نآ  یلو  مدوزفا  نادـب  هاـتوک  یحرـش  اـب  ار  طارقب  نخـس  نتم  همجرت 

. درک همجرت  یسوم  نب  دمحم  يارب  یبرع  هب  ار  سونیلاج  شرازگ  شیبح  مدرک و  همجرت  یسوم 

ءاذغلا باتکل  هریسفت  - 100

نتم همجرت  مدرک و  همجرت  هیوملـس  يارب  ینایرـس  هب  ار  نآ  نم  هداد و  رارق  هلاـقم  راـهچ  رد  ار  باـتک  نیا  اذـغ .» باـتک  زا  وا  شرازگ  »
. مدوزفا نادب  هاتوک  یحرش  اب  ار  طارقب  نخس 

نینجلا ۀعیبط  باتکل  هریسفت  - 101

باتک نیا  زا  شتـسرهف  رد  دوخ  زین  سونیلاج  متفاین و  سونیلاج  هتفگ  زا  یـشرازگ  باتک  نیا  يارب  نینج .» تعیبط  باتک  زا  وا  شرازگ  »
هدرک دای  تسا و  هتخاس  حیرـشت » رد  طارقب  ملع  رد   » ار نآ  هک  یباتک  رد  هدرک  میـسقت  ءزج  هس  رد  هک  مدید  ار  نآ  هکنیا  زج  هدرکن  دای 

ار ءزج  نیا  تسوا و  زا  یتسردـب  نآ  مود  ءزج  طـقف  تـسین و  طارقب  زا  تـسا و  طارقب  هـب  بوـسنم  باـتک  نـیا  زا  موـس  لوا و  ءزج  هـک 
ار نآ  تسا و  سونیلاج  مانب  ینایرس و  ود  نآ  زا  یکی  میتفای  ءزج  هس  ره  زا  شرازگ  ود  ام  تسا و  هدرک  شرازگ  یناردنکسا  سویـساج 
رد صحفت  یتقو  تسا و  ینانوی  يرگید  تسا و  سبلاب  زا  هک  میتسناد  میدرک  نآ  زا  یسررب  ام  هک  یماگنه  دوب و  هدرک  همجرت  سجرس 

ناـمز رد  ار - نآ  زا  یمک  زج  ار - باـتک  نیا  نتم  نینح  . ] میتفاـی تـسا  هدوـب  وـقیذوثوم  ناوریپ  زا  هـک  سوـناروس  زا  ار  نآ  مـیدرک  نآ 
[. تسا هدرک  همجرت  یبرع  هب  زتعم  تفالخ 

118 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 
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ناسنالا ۀعیبط  باتکل  هریسفت  - 102

نایم رد  نآ  ینانوی  هخـسن  و  تسا . هدـش  ظفح  هک  هچنآ  رد  هداد  رارق  هلاقم  هس  رد  ار  باتک  نیا  ناـسنالا .» ۀـعیبط  باـتک  زا  وا  شرازگ  »
ار نآ  نم  سپـس  دـشاب  هدرک  همجرت  ار  نآ  مه  يرگید  هک  مربیمن  نامگ  دـشن و  ادـیپ  نم  يارب  نآ  همجرت  تصرف  دوب و  نم  ياـهباتک 

هدرک همجرت  یبرع  هب  هتخاس و  رصتخم  ار  باتک  نیا  رب  سونیلاج  شرازگ  زا  هلاقم ...  نینح   ] مدرک همجرت  ینایرس  هب  مدینادرگ و  لماک 
[. تسا هدرک  همجرت  شنایاپ  زا  ار  باتک  نیا  رب  سونیلاج  شرازگ  ییحی  نب  یسیع  تسا و 

نخس نتم  زا  ار  طارقب  ضرغ  رگید  یخرب  رد  هدرک و  دای  ار  طارقب  نخـس  نتم  اهنآ  زا  یخرب  رد  هک  هتـشون  يرگید  ياههلاقم  سونیلاج 
: منکیم دای  ار  اهنآ  نونکا  هک  متفای  یمک  دادعت  اهنیا  نایم  زا  نم  تسا و  هدرک  نایب  وا 

فوسلیف لضافلا  بیبطلا  نا  یف  هباتک  - 103

نآ نم  سپس  هدرک  همجرت  ینایرـس  هب  ار  نآ  بویا  تسا و  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  تسا .» فوسلیف  لضاف  کشزپ  هکنیا  رد   » وا باتک 
. درک همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  ییحی  نب  یسیع  نآ  زا  سپ  مدرک و  همجرت  نامیلس  نب  قحسا  يارب  یبرع  هب  مدنزرف و  يارب  ینایرس  هب  ار 

ۀحیحصلا ریغ  ۀحیحصلا و  طارقب  بتک  یف  هباتک  - 104

نایم رد  نآ  هخـسن  و  تسا . دنمدوس  وکین و  یباتک  تسا و  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  طارقب .» حیحـصان  حیحـص و  ياهباتک  رد   » وا باتک 
يارب ینایرـس  هب  ار  نآ  سپـس  دـشاب  هدرک  همجرت  ار  نآ  يرگید  هک  مربیمن  ناـمگ  متفاـین و  ار  نآ  همجرت  تصرف  دوـب و  نم  ياـهباتک 

[. تسا هدرک  همجرت  ییحی  نب  یلع  يارب  ار  نآ  ییحی  نب  قحسا  . ] متخاس ياهصالخ  نآ  يارب  مدرک و  همجرت  ییحی  نب  یسیع 

عبرالا تایفیکلاب  اولاق  نیذلا  طارقب  باحصا  سوطنیاوق  هب  بلث  ام  باوص  نع  ثحبلا  یف  هباتک  - 105

تایفیک هب  لئاق  هک  طارقب  نارای  هک  هچنآ  باوص  زا  ثحب  رد   » وا باتک 
119 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

یتسارب مدرکن و  ادـیپ  ار  نآ  ندـناوخ  یگدامآ  دوب و  نم  ياهباتک  نایم  رد  نآ  ینانوی  هخـسن  دـنتفگ .» دـب  سوطنیاوق  دـندوب  هناـگراهچ 
. دشاب هدش  همجرت  هک  مربیمن  نامگ  هن و  ای  تسا  سونیلاج  زا  نآ  ایآ  هک  منادیمن 

طارقب يأر  یلع  تابسلا  یف  هباتک  - 106

مدرک دای  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  یباتک  ناتساد  نوچمه  باتک  نیا  ناتساد  طارقب .» يار  رب  انب  تابس  رد   » وا باتک 

طارقب ظافلا  یف  هباتک  - 107

همه رد  هـک  ار  طارقب  بـیرغ  ظاـفلا  هـک  تـسنیا  نآ  رد  وا  ضرغ  تـسا و  هلاـقم  کـی  رد  زین  باـتک  نـیا  طارقب .» ظاـفلا  رد   » وا باـتک 
ار ینانوی  نابز  ریغ  هک  یسک  اما  تسا و  دنمدوس  دناوخیم  ینانوی  هک  یـسک  يارب  باتک  نیا  دنک و  شرازگ  هدش  هدرب  راکب  شیاهباتک 

. تسا نم  ياهباتک  نایم  رد  نآ  هخسن  و  دوش . همجرت  هک  تسین  نکمم  الصا  تسین و  دنمزاین  نادب  دناوخیم 
متفاین و نامز  نیا  ات  ار  کیچیه  هدیئارگ  طارقب  هشیدنا  هب  اهنآ  رد  هک  هدش  رکذتم  دوخ  تسرهف  رد  سونیلاج  هک  يرگید  ياهباتک  اما  و 

اهنآ زا  نیا  زا  شیپ  هک  یئاهباتک  نآ  زج  تسا  هدیدرگ  لیامتم  وطـسرا  شور  هب  اهنآ  رد  هک  هدش  روآدای  هک  ار  یئاهباتک  تسا  نینچمه 
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. دش دای 
دای نونکا  ار  نآ  هک  متفاـی  یهاـتوک  هلاـقم  طـقف  تسا  هدومن  لـیم  سدایبیلقـسا  هقیرط  هب  اـهنآ  رد  هک  تسا  هتفگ  هک  یئاـهباتک  زا  اـما  و 

: منکیم

سذایبیلقسا يأر  یلع  وه  ام  سفنلا  رهوج  یف  هباتک  - 108

هب مدوب و  ناوج  هک  یتقو  رد  مدرک  همجرت  لیربج  يارب  ینایرـس  هب  ار  هلاقم  نیا  نم  سدایبیلقـسا .» يار  رب  انب  سفن  رهوگ  رد   » وا باـتک 
. مدرک همجرت  دوب  تسردان  مه  نآ  هک  هخسن  کی  يور  زا  ار  نآ  اریز  مرادن  نانیمطا  همجرت  نآ  یتسرد 

: زا دنترابع  هک  متفای  هلاقم  هس  هدیزگرب  ار  براجت  باحصا  شور  اهنآ  رد  هک  یئاهباتک  زا  اما  و 
120 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

ۀیبطلا ۀبرجتلا  یف  هباتک  - 109

رب هک  ار  ساـیق  باحـصا  براـجت و  باحـصا  تاـجاجتحا  نآ  رد  هک  تسا  هلاـقم  کـی  رد  باـتک  نیا  یکـشزپ .» هـبرجت  رد   » وا باـتک 
. مدرک همجرت  عوشیتخب  يارب  ینایرس  هب  اهیکیدزن  نیمه  رد  ار  نآ  نم  و  دنکیم . لقن  دناهدروآ  رگیدکی 

بطلا ملعت  یلع  ثحلا  یف  هباتک  - 110

نیا و  هدرک . خاسنتـسا  نآ  رد  ار  سطوذونیم  باـتک  تسا و  هلاـقم  کـی  رد  زین  باـتک  نیا  یکـشزپ .» نتخومآ  رب  بیغرت  رد   » وا باـتک 
. تسا فیرظ  دنمدوس و  وکین و  یباتک 

. درک همجرت  یسوم  نب  دمحا  يارب  ار  نآ  شیبح  مدرک و  همجرت  لیربج  يارب  ینایرس  هب  ار  نآ  نم 

ۀبرجتلا لمج  یف  هباتک  - 111

. مدرکن همجرت  یلو  مدرک  خانتسا  ار  نآ  نم  و  تسا . هلاقم  کی  رد  زین  باتک  نیا  هبرجت .» لمج  رد   » وا باتک 
یسررب دروم  تقدب  یتقو  متفای و  هلاقم  کی  طقف  هدرک  باختنا  ار  یکـشزپ  زا  هقرف  نیموس  باحـصا  شور  نآ  رد  هک  یئاهباتک  زا  اما  و 

. مدرک همجرت  عوشیتخب  يارب  ینایرس  هب  ار  نآ  متسنادیم  هک  هچنآ  هیاپ  رب  نم  یلو  تسا . لوهجم  نآ  هک  متسناد  مداد  رارق 
: منکیم دای  ار  اهنآ  نونکا  نم  هدرکن و  دای  دوخ  تسرهف  رد  وا  هک  متفای  وا  زا  يرگید  ياهباتک  و 

ءابطالا لضفا  ۀنحم  یف  هباتک  - 112

دمحم يارب  یبرع  هب  عوشیتخب و  يارب  ینایرـس  هب  ار  نآ  نم  تسا و  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  ناکـشزپ .» نیرترب  شیامزآ  رد   » وا باـتک 
. مدرک همجرت  یسوم  نب 

ایأر هدقتعی  امیف  هباتک  - 113

و دنکیم . فصو  هدشن  هتـسناد  هک  هچنآ  هدش و  هتـسناد  هک  هچنآ  نآ  رد  هک  تسا  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  وا .» تاداقتعا  رد   » وا باتک 
همجرت ینایرس  هب  بویا  ار  باتک  نیا 
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یسیع درک و  همجرت  یسوم  نب  دمحم  يارب  یبرعب  ار  نآ  هرق  نب  تباث  مدرک و  همجرت  قحسا  مدنزرف  يارب  ینایرـس  هب  ار  نآ  نم  هدرک و 
. مدرک حالصا  قحسا  نب  هّللا  دبع  يارب  ار  نآ  نم  درک و  هلباقم  لصا  اب  ار  نآ  قحسا  درک و  همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  ییحی  نب 

ۀیبطلا ءامسالا  یف  هباتک  - 114

ناکـشزپ هک  ار  یئاهمان  دـنک  نایب  هک  تسنیا  نآ  رد  وا  ضرغ  هداد و  رارق  هلاقم  جـنپ  رد  ار  باتک  نیا  یکـشزپ .» ياـهمان  رد   » وا باـتک 
همجرت ار  نآ  مه  يرگید  مدرکن و  همجرت  یلو  مدرک  خانتـسا  ار  نآ  یناـنوی  هخـسن  نـم  دـناهدرک . هدارا  نآ  زا  ینعم  هـچ  دـناهدرب  راـکب 

. درک همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  زا  لوا  هلاقم  شیبح  مدرک و  همجرت  ار  نآ  زا  هلاقم  هس  يدنچ  زا  سپ  هدرکن 
: زا دنترابع  ماهدرک  ادیپ  یسرتسد  اهناب  نم  هتشون و  ناهرب  رد  وا  هک  یئاهباتک  اما 

ناهربلا یف  هباتک  - 115

نیبم ةرورـض  هچنآ  نییبت  شور  دـنک  نایب  هک  تسنیا  نآ  رد  وا  ضرغ  هداد و  رارق  هلاقم  هدزناـپ  رد  ار  باـتک  نیا  ناـهرب .» رد   » وا باـتک 
زا لماک  ياهخـسن  ام  نامز  لها  زا  یـسک  نونکات  و  تسا . هدوب  نیمه  قطنم  رد  دوخ  مراهچ  باتک  رد  وطـسرا  فدـه  تسیچ و  دوشیم 

متخادرپ ناوارف  نآ  نتسج  هب  مه  نم  تسا و  هتشامگ  نآ  نتـسج  هب  يدایز  تمه  لیربج  هکنیا  دوجو  اب  هدرواین  تسدب  ینانوی  هب  ار  نآ 
رد طقف  متفاین  ار  نآ  زا  يزیچ  مدیـسر و  هیردنکـسا  هب  هکنیا  ات  متـشگ  ار  رـصم  نیطـسلف و  ماـش و  هریزج و  ياهرهـش  نآ  نتفاـی  يارب  و 

اهنآ همه  هک  تفای  نآ  زا  یتالاقم  مه  لیربج  دوب و  مامتان  یلاوتمان و  یتـالاقم  هک  متفاـی  یـسرتسد  نآ  زا  یمین  دودـح  هب  هک  دوب  قشمد 
نآ همجرت  هب  تفاییمن  مارآ  مناـج  نم  یلو  درک  همجرت  وا  يارب  دوب  هتفاـی  وا  هک  ار  هچنآ  بویا  دوبن و  مدوب  هتفاـی  نم  هک  یتـالاقم  نیع 
هب قاتـشم  دـنموزرآ و  مه  نم  تشاد و  دوجو  نآ  رد  لالتخا  ناصقن و  اریز  منکن  لماک  دـیاب  هکنانچ  ار  نآ  ندـناوخ  هک  یتقو  ات  باتک 

رتشیب مود و  هلاقم  زا  هاتوک  یئزج  زا  دوب  ترابع  نآ  مدرک و  همجرت  ینایرس  هب  مدوب  هتفای  هک  ار  هچنآ  نم  سپس  مدوب . باتک  همه  نتفای 
رخآ ات  رگید  تالاقم  و  دوب . هدش  طقاس  هکنآ  زاغآ  زا  یتمـسق  زجب  مهن  هلاقم  نآ و  زاغآ  زا  مراهچ  هلاقم  زا  یمین  دودح  موس و  هلاقم  زا 

هلاقم زجب  متفای  ار  باتک 
122 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

نینح نب  قحسا  درک و  همجرت  دوب  هتفای  مهدزای  هلاقم  ات  مود  هلاقم  زا  وا  هک  ار  هچنآ  ییحی  نب  یسیع  . ] دوب صقان  نآ  نایاپ  اریز  مهدزناپ 
[. درک همجرت  یبرع  هب  ار  مهدزناپ  هلاقم  ات  مهدزاود  هلاقم  زا 

: ياهلاقم زجب  متفاین  تسد  اهنآ  زا  کیچیهب  یلو  دشابیم  هاوگ  عوضوم  نیا  رب  وا  تسرهف  تسا و  رایسب  نف  نیا  رد  وا  رگید  ياهباتک 

ۀیغصولا تاسایفلا  یف  - 116

. تسا نآ  رد  هچ  هک  متسنادن  مدومزاین و  تسا  راوازس  هکنانچ  ار  هلاقم  نیا  یعضو .» ياهسایق  رد  »
: وا باتک  زا  ياهراپ  و 

تاعانصلا ماوق  یف  - 117

«. تاعانص ماوق  رد  »
منکیمن روبجم  ار  دوخ  تهج  نیدب  منکیم و  دای  تسا  وطسرا  هفسلف  هب  بوسنم  هک  یئاهباتک  ندرک  دای  ماگنه  يدوزب  هک  یئاههلاقم  و 

. دبایرد تسرهف  باتک  زا  ار  اهنآ  دناوتیم  دهاوخب  هک  سکنآ  اریز  منک  رکذ  ار  اهباتک  نیا  هک 
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: میتفای قالخا  رد  وا  ياهباتک  زا  هک  هچنآ 

هبویع هبونذ و  ناسنالا  فرعتی  فیک  هباتک  - 118

نم یلو  هدروآ  هلاقم  ود  رد  ار  باتک  نیا  هک  هدرک  دای  دوخ  سونیلاج  ددرگیم .» انشآ  شیاهبیع  ناهانگ و  هب  یمدآ  هنوگهچ   » وا باتک 
مدرک و همجرت  شیپ  ینامز  رد  ینایرـسب  ببطتم  دواد  يارب  ار  نآ  زا  یتمـسق  نم  و  دوب . صقان  مه  نآ  متفای و  ار  نآ  زا  هلاقم  کی  طـقف 

عوشیتخب سپـس  دـیدرگ  عطقنم  دـش  ضراع  هک  ياهضراـع  تهجب  مدوب  هتفاـی  یناـنویب  هک  ار  هچنآ  ندـینادرگ  لـماک  نودـب  نآ  همجرت 
دوب هدـنامزاب  هک  ار  هچنآ  وا  مداد  دـنتفگیم  اموت  ار  وا  هک  يواهر  يدرم  هب  ار  نآ  نم  منک  مامت  ار  نآ  هک  تساوخ  نم  زا  شیپ  یکدـنا 

. مدوزفا مدوب  هدرک  همجرت  نیا  زا  شیپ  هک  هچنآ  هب  مدرک و  حالصا  ینیبهحفص و  ار  نآ  نم  درک و  همجرت 
123 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

قالخالا یف  هباتک  - 119

ار نآ  نامرد  اهلیلد و  اهببـس و  قالخا و  هک  تسنیا  نآ  رد  وا  ضرغ  هداد و  رارق  هلاقم  راهچ  رد  ار  باتک  نیا  قـالخا .» رد   » وا باـتک 
نآ زین  يواهر  بویا  هک  دنیوگیم  هدرک و  همجرت  ینایرس  هب  ساناثا  نب  روصنم  هب  موسوم  نایباص  زا  يدرم  ار  باتک  نیا  دنک . فیصوت 

ماهدـیدن و نم  هدرک  همجرت  بوـیا  دـنیوگیم  هک  ار  هچنآ  اـما  مدیدنـسپن و  ار  نآ  مدـید و  نم  ار  روـصنم  همجرت  تسا . هدرک  همجرت  ار 
مدرک و همجرت  یبرع  هب  یلو  مدرکن  همجرت  ینایرـس  هب  ار  باـتک  نیا  نم  اـما  هن . اـی  تـسا  هدـش  هـمجرت  نآ  زا  يزیچ  هـک  زین  مـنادیمن 

نم زا  دـمحم  تشاد و  زاب  باتک  همجرت  زا  ارم  کلملا  دـبع  نب  دـمحم  تبحاـصم  سپـس  متخاـسیم  یـسوم  نب  دـمحم  يارب  ار  همجرت 
هیوساـم نب  اـنحوی  يارب  نم  همجرت  يور  زا  ار  نآ  شیبـح  و  مدرک . ناـنچ  مناـسر و  ناـیاپب  مدوب  هدرک  همجرت  هک  ار  هچنآ  هک  تساوـخ 

. ماهتفاین تسد  نادب  نم  هدرک و  همجرت 

مامتغالا فرص  یف  هباتک  - 120

ارت هاگچیه  هک  تسا  هنوگهچ  : » هدیسرپ وا  زا  هک  هتـشون  يدرم  يارب  ار  نآ  تسا و  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  هودنا .» ندنار  رد   » وا باتک 
بویا تسین ، مزال  زیچ  هچ  يارب  تسا و  مزال  زیچ  هچ  يارب  هودنا  هک  هتـشاد  نایب  هدرک و  فیـصوت  ار  نآ  ببـس  وا  ماهدیدن » كانهودنا 
دمحم يارب  یبرع  هب  ار  نآ  شیبح  مدرک و  همجرت  ینایرـس  هب  ببطتم  دواد  يارب  ار  نآ  نم  دوب و  هدرک  همجرت  ینایرـس  هب  ار  باتک  نیا 

. درک همجرت  یسوم  نب 

مهئادعاب نوعفتنی  دق  رایخالا  نا  یف  هباتک  - 121

هب دواد  يارب  ار  نآ  نم  تسا و  هلاقم  کـی  رد  زین  باـتک  نیا  دـنیوجیم .» دوس  ناشنانمـشد  زا  یهاـگ  نادرم  کـین  هکنیا  رد   » وا باـتک 
. تسا هدرک  همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  زین  یسیع  و  درک ، همجرت  یسوم  نب  دمحم  يارب  یبرع  هب  ار  نآ  شیبح  مدرک و  همجرت  ینایرس 

دای نیا  زا  شیپ  هک  ءارالا »  » باتک زا  ریغ  متفاین  يزیچ  ریز  باتک  ود  زج  هدرک  لابند  ار  نوطالفا  هفـسلف  شور  نآ  رد  هک  یئاهباتک  زا  اما 
. مدرک

124 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

. بطلا ملع  نم  سوامیطب  فورعملا  هباتک  یف  نوطالفا  هرکذ  امیف  هباتک  - 122
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راهچ رد  ار  باتک  نیا  تسا .» هدرک  دای  تسا  یکـشزپ  ملع  رد  سوامیط  هب  فورعم  هک  دوخ  باتک  رد  نوطالفا  هک  هچنآ  رد   » وا باـتک 
ینایرـس هب  ار  نآ  يدنچ  زا  سپ  دیدرگن  ادـیپ  میارب  نآ  همجرت  تصرف  دوب و  صقان  یمک  نآ  زاغآ  یلو  متفای  ار  نآ  نم  هداد  رارق  هلاقم 
همجرت یبرع  هب  ار  هدـنامزاب  تالاقم  قحـسا  مدرک و  همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  زا  نیتسخن  هلاقم  مدرک و  لماک  ار  شزاغآ  ناـصقن  همجرت و 

. درک

ندبلا جازمل  ۀعبات  سفنلا  يوق  نا  یف  هباتک  - 123

راکـشآ شناوـنع  زا  نآ  رد  وا  ضرغ  تـسا و  هلاـقم  کـی  رد  باـتک  نـیا  تـسا .» ندـب  جازم  عباـت  سفن  ياـهورین  هـکنیا  رد   » وا باـتک 
نم همجرت  يور  زا  شیبح  مدرک و  همجرت  هیوملس  يارب  ینایرس  هب  ار  نآ  نم  سپس  دوب  هدرک  همجرت  ینایرـس  هب  ار  نآ  بویا  ددرگیم .

. تسا هدرک  حالصا  ار  نآ  زا  یئاهاج  هلباقم و  ینانوی  نفطصا  اب  ار  نآ  دمحم  هک  مدینش  درک و  همجرت  یسوم  نب  دمحم  يارب  ار  نآ 
: رب دوب  لمتشم  دوب و  نآ  رد  سونیلاج  هلاقم  تشه  زا  هلاقم  راهچ  هک  متفای  يرگید  ياهباتک  نف  نیا  رد  و 

نوطالفا بتک  عماوج  - 124

ءامسا و رد  سلطارقا  باتک  زا : دنترابع  هک  تسا  نوطالفا  ياهباتک  زا  باتک  جنپ  عماوج  نآ  زا  لوا  هلاقم  رد  نوطالفا .» ياهباتک  عماوج  »
عماوج مود  هلاقم  رد  و  سمیذـیثوا . باتک  روص و  رد  سدـینمرب  باتک  ربدـم و  رد  سوقیطیلوب  باتک  تمـسق و  رد  سیطـسفوس  باـتک 

فورعم باتک  عماوج  تسایس و  باتک  زا  هدنامزاب  هلاقم  شـش  عماوج  موس  هلاقم  رد  و  تسا . تسایـس  رد  نوطالفا  باتک  زا  هلاقم  راهچ 
. تسا یعیبط  ملع  رد  سوامیط  هب 

یبرع هب  یـسوم  نب  دـمحم  رفعج  وبا  يارب  نم  ار  لوا  هلاقم  هس  تسا . نوطالفا  زا  ریـس  رد  هلاقم  هدزاود  یناعم  لمجم  مراهچ  هلاقم  رد  و 
[. تسا هدرک  حالصا  ار  تسایس  باتک  عماوج  نینح  هدرک و  همجرت  ار  نآ  همه  یسیع   ] مدرک همجرت 

125 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

كرحتی لوالا ال  كرحملا  نا  یف  - 125

يارب یبرع  هب  قثاو  تفالخ  ناـمز  رد  ار  نآ  نم  تسا و  هلاـقم  کـی  رد  باـتک  نیا  دـنکیمن .» تکرح  دوخ  نیتسخن  كرحم  هکنیا  رد  »
ياهخسن اریز  درک  همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  ییحی  نب  یسیع  مدرک و  همجرت  ینایرس  هب  ار  نآ  نآ  زا  سپ  مدرک و  همجرت  یسوم  نب  دمحم 

[. درک همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  نینح  نب  قحسا  سپس   ] دوب هدش  مگ  مدوب  هدرک  همجرت  میدق  رد  نم  هک  ار 

قطنملا یلا  لخدملا  یف  هباتک  - 126

نآ زا  دندنمزاین و  نادب  ناهرب  ملع  رد  نایوجـشناد  هک  ار  یئاهزیچ  نآ  رد  تسا و  هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  قطنم .» لخدم  رد   » وا باتک 
نینح  ] درک همجرت  یـسوم  نب  دـمحم  يارب  یبرعب  ار  نآ  شیبح  مدرک و  همجرت  ینایرـس  هب  ار  نآ  نم  تسا . هدرک  ناـیب  دـنیوجیم  دوس 

[. تسا هدرک  حالصا  هلباقم و  ییحی  نب  یلع  يارب  ار  نآ 

سییاقملا ددع  یف  باتک  - 127

قحسا  ] مدرک همجرت  ینایرس  هب  ار  نآ  سپس  مدوب  هدرکن  یسررب  ار  نآ  نم  تسا . هلاقم  کی  رد  باتک  نیا  اهسایق .» ددع  رد  وا  باتک  »
[. تسا هدرک  حالصا  هلباقم و  ییحی  نب  یلع  يارب  ار  نآ  نینح  درک و  همجرت  یبرع  هب  ار  نآ 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
مالسا ناهج  رد  تسرهف 
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ساینامیراب یمسی  يذلا  سلاطوطسرا  بتک  نم  یناثلا  باتکلل  هریسفت  - 128

«. تسا ساینامیراب  هب  موسوم  هک  وطسرا  ياهباتک  زا  مود  باتک  زا  وا  شرازگ  »
. میتفای نآ  زا  صقان  ياهخسن  ام  هداد و  رارق  هلاقم  هس  رد  ار  باتک  نیا 

ار ساطـسفوس  شور  اهنآ  رد  هک  یئاهباتک  تسا  نینچمه  متفاین و  يزیچ  نم  هتفرگ  شیپ  ار  نایقاور  شور  اـهنآ  رد  هک  ییاـهباتک  زا  اـما 
. تسا هدیزگرب 

: تسنیا نآ  متفای و  هلاقم  کی  طقف  تسا  ناوارف  هکنآ  اب  تسا  تغالب  لها  نایوحن و  نایم  كرتشم  هک  یئاهباتک  زا  اما  و 

همالک یف  نحلی  يذلا  مزلی  امیف  هباتک  - 129

باتک نیا  دراد .» نحل  دوخ  نخس  رد  هک  یسک  يارب  تسا  مزال  هچنآ  رد   » وا باتک 
126 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

ار نآ  نم  و  تسا . هلاقم  کی  طقف  متفای  نم  هک  ار  هچنآ  یلو  دشاب  ناخسان  زا  اطخ  دیاش  منادیمن  متفای و  هلاقم  تفه  رد  تسرهف  رد  ار 
. تسا هدرکن  همجرت  ار  نآ  مه  يرگید  یبرع و  هب  هن  مدرک و  همجرت  ینایرس  هب  هن 

ياهباتک تسرهف  زا  نم  هکنانچ  دسانـشب  دناوتیم  دسانـشب  دـهاوخب  هکره  هدرک  دای  تسرهف  رد  دوخ  هک  ار  سونیلاج  رگید  ياهباتک  اما 
تـصرف نیا  زا  سپ  هک  مراودـیما  نم  اریز  متـشون  ار  باتک  نیا  ینـس  هچ  رد  هک  مهد  ربخ  هکنآ  زج  نم  رب  دـنامن  يزیچ  مدرک و  داـی  وا 

باـتک نیا  نتـشون  ماـگنه  رد  نم  نس  زا  هک  هچنآ  دـهد و  تلهم  ارم  رمع  رگا  دوـش  ادـیپ  مدرکن  همجرت  نونکاـت  هـک  یئاـهباتک  هـمجرت 
باتک نیا  رد  منک  دای  مناوتیم  نم  دـشابیم و  يردنکـسا  تفه  تصـش و  دـص و  رازه و  لاس  نیا  تسا و  لاس  تشه  لهچ و  هتـشذگ 

ار مادـکره  ماهتفاـین  نونکاـت  هک  ار  هچنآ  دوـجو  ماهدرکن و  همجرت  نونکاـت  هک  یئاـهباتک  زا  دوـب  مهاوـخ  هداـمآ  ار  نآ  همجرت  ار  هـچنآ 
هچنآ يردنکـسا  جنپ  داتفه و  دص و  رازه و  لاس  زا  راذآ  هام  رد  سپـس  دهاوخب  دـنوادخ  رگا  دوشیم  همجرت  اهنآ  هک  یلاس  اب  کیکی 

. یئازفایم نیدب  ماهدرک  همجرت  نونکات  تقو  نآ  زا  هک  ار 
: هلمج زا  تشاد  دوجو  نآ  رد  سونیلاج  ياهباتک  زا  باتک  تفه  عماوج  هک  دوب  مولعمان  شمان  هک  متفای  ناینانوی  زا  هدش  عازتنا  یباتک  [و 
رد وا  باتک  زا  لوا  هلاقم  جـنپ  عماوج  و  ریبکلا » ضبنلا   » باتک عماوج  و  ضارعالا » لـلعلا و   » باـتک عماوج  و  ءربلا » ۀـلیح   » باـتک عماوج 

يارب یبرع  هب  ار  نآ  نینح  هک  لئالدـلا »  » باتک عماوج  و  نارحبلا » ماـیا   » باـتک عماوج  و  تاـیمحلا »  » باـتک عماوج  و  ةدرفملا » ۀـیودالا  »
[. تسا هدرک  همجرت  یسوم  نب  دمحا 

يور زا  ار  دوخ  هخسن  وا  هک  ياهخـسن  بحاص  زا  تیاکح  هب  شاهخـسن  نایاپ  رد  مدرک  خاسنتـسا  نآ  يور  زا  نم  هک  ياهخـسن  بحاص  ]
[. تسا هتفای  يرگید  هخسن  رد  هکلب  هتفاین  ییحی  نب  یلع  هخسن  رد  ار  تاعازتنا  نیا  وا  هک  تسا  هتفگ  هدرک  يرادربهخسن  نآ 

. تسار يادخ  ناوارف  ساپس  دوب . هدش  همجرت  سونیلاج  ياهباتک  زا  وا  ملع  اب  هچنآ  رد  قحسا  نب  نینح  دیز  وبا  باتک  تفای  نایاپ 
140 ص : همجرتویبرعنتم ، سونیلاج ، بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحی  نب  یلع  یلإ  قحسإ  نب  نینح  ۀلاسر 

________________________________________

مولع خیرات  هعومجم  هناشن « هنامک  ود  نایم  و  یناریا » شناد  هلـسلس  هناشن « یلومعم  تروصب  اهباتک  نیوانع  رخآ  ياههرامـش  [ )*(- 1]
. تسا یمالسا » هشیدنا  هعومجم  هناشن « بالق  ود  نایم  و  مالسا » رد 

نیرت نهک  سونیلاج  بتک  نم  مجرت  ام  رکذ  یف  ییحینبیلع : یلا  قحسا  نب  نینح  هلاسر 
مالسا ناهج  رد  تسرهف 
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. هملک نیمه  لیذ  يرشخمز ، بدالا ، ۀمّدقم  (. 1 [ ) 2]
.38 / 60 ورسخ ، رصان  ناوید  (. 2 [ ) 3]

ص 290. ج 2 ، یبنتم ، ناوید  حرش  (. 3 [ ) 4]
ص 69. يدوعسم ، فارشالا ، هیبنتلا و  (. 4 [ ) 5]

ص 105. يدوعسم ، فارشالا ، هیبنتلا و  (. 1 [ ) 6]
ص 51. لجلج ، نبا  ءامکحلا ، ءابطالا و  تاقبط  (. 2 [ ) 7]

ص 304. میدّنلا ، نبا  تسرهفلا ، (. 3 [ ) 8]
ص 232. هعبیصا ، یبا  نبا  ءاّبطالا ، تاقبط  یف  ءابنالا  نویع  (. 4 [ ) 9]

ص 304. تسرهفلا ، (. 1 [ ) 10]
.304 ص 305 - تسرهفلا ، (. 2 [ ) 11]

.379 ص 380 - یعافر ، دیرف  دمحا  نومأملا ، رصع  (. 1 [ ) 12]
ص 79. ج 1 ، يدفص ، مجعلا ، ۀیمال  حرش  یف  مجسملا  ثیغلا  (. 2 [ ) 13]

ص 375. ج 1 ، نومأملا ، رصع  (. 1 [ ) 14]
. اب فیفخت  نیع و  حتف  هب  (. 2 [ ) 15]

ص 139. ج 2 ، ءابنالا ، نویع  (. 3 [ ) 16]
ص 13. ۀیولعلا ، راثآلا  یف  قحسا  نب  نینح  عماوج  همّدقم  (. 4 [ ) 17]

ص 174. ءامکحلا ، خیرات  (. 5 [ ) 18]
ص 250. لودلا ، رصتخم  خیرات  (. 1 [ ) 19]

ص 174. ءامکحلا ، خیرات  یقهیب ، (. 2 [ ) 20]
ص 8. ۀمکحلا ، سودرف  (. 3 [ ) 21]

ص 424. میدنلا ، نبا  تسرهفلا  (. 4 [ ) 22]
ص 3. مالسالا ، ءامکح  خیرات  یقهیب ، (. 5 [ ) 23]

ص 241. یطفق ، يامکحلا  خیرات  همجرت  (. 1 [ ) 24]

ص 244. یطفق ، يامکحلا  خیرات  همجرت  (. 1 [ ) 25]
« وا لمع  هب  دیاش «: (- 1 [ ) 26]

School (- 1 [ ) 27]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
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راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
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ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 114 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	رساله حنین بن اسحق الی علیبنیحیی: فی ذکر ما ترجم من کتب جالینوس کهن ترین فهرست در جهان اسلام
	مشخصات کتاب
	انتشارات مؤسّسه مطالعات اسلامی برطبق موضوعات علمی[1] زیر نظر دکتر مهدی محقّق
	فلسفه اسلامی
	حکمت متعالیه
	تصوّف و عرفان اسلامی
	مجموعههای مقالات در زمینههای مختلف علوم اسلامی- ایرانی
	پزشکی در جهان اسلام
	کلام و عقائد اسلامی (شیعی امامی)
	کلام و عقائد اسلامی (اهل سنّت)
	کلام و عقائد اسلامی (شیعی اسماعیلی)
	فلسفه تطبیقی
	اسلام و نوگرائی
	اخلاق فلسفی
	منطق
	کشاورزی در جهان اسلام
	اصول فقه
	دامپزشکی در جهان اسلام
	متفرقه

	پیشگفتار
	نهضت ترجمه در اسلام
	اشارة
	حنین بن اسحق
	اشاره
	رساله حنین بن اسحق
	مترجمان و حامیان در رساله حنین
	کوشش برای یافتن نسخه
	مقابله و اصلاح (- ویراستاری)
	نسخ متعدّد از ترجمه مربوط به سنین مختلف
	ترجمه مجدّد بهتر از اصلاح ترجمه است
	ارزیابی کتابها هنگام ترجمه



	رسالة حنین بن إسحق الی علیّ بن یحیی فی ذکر ما ترجم من کتب جالینوس بعلمه و بعض ما لم یترجم
	اشاره
	[أسامی کتب جالینوس]
	1) أمّا الکتاب الّذی سمّاه جالینوس فینکس و أثبت فیه ذکر کتبه
	2) و أمّا الکتاب الّذی عنوانه فی مراتب قراءة کتبه
	3) کتابه فی الفرق
	4) کتابه فی الصّناعة الطّبّیّة
	5) کتابه فی النّبض إلی طوثرن و إلی سائر المتعلّمین
	6) و کتابه إلی اغلوقن
	7) کتابه فی العظام
	8) کتابه فی العضل
	9) کتابه فی العصب
	10) کتابه فی العروق
	11) کتابه فی الاسطقسّات علی رأی بقراط
	12) کتابه فی المزاج
	13) کتابه فی القوی الطّبیعیّة
	14) کتابه فی العلل و الأعراض
	15) کتابه فی تعرّف علل الأعضاء الباطنة
	16) کتابه فی النّبض
	17) کتابه فی اصناف الحمّیات
	18) کتابه فی البحران
	19) کتابه فی أیّام البحران
	20) کتابه فی حیلة البرء
	21) کتابه فی علاج التّشریح
	22) کتابه فی اختصار کتاب مارینس فی التّشریح
	23) کتابه فی اختصار کتاب لوقس فی التّشریح
	24) کتابه فیما وقع من الاختلاف فی التّشریح
	25) کتابه فی تشریح الحیوان المیّت
	26) کتابه فی تشریح الحیوان الحیّ
	27) کتابه فی علم بقراط بالتّشریح
	28) کتابه فی علم ارسسطراطس فی التّشریح
	29) کتابه فیما لم یعلم لوقس من أمر التّشریح
	30) کتابه فیما خالف فیه لوقس
	31) کتابه فی تشریح الرّحم
	32) کتابه فی مفصل الفقره الأولی من فقار الرّقبة
	33) کتابه فی اختلاف الأعضاء المتشابهة الأجزاء
	34) کتابه فی تشریح آلات الصّوت
	35) کتاب فی تشریح العین
	36) کتابه فی حرکة الصّدر و الرّئة
	37) کتابه فی علل التّنفّس
	38) کتابه فی الصّوت
	39) کتابه فی حرکة العضل
	40) کتابه فی اعتقاد الخطأ الّذی اعتقد فی تمییز البول من الدّم
	41) کتابه فی الحاجة إلی النّبض
	42) کتابه فی الحاجة إلی التّنفّس
	43) کتابه فی العروق الضّوارب هل یجری فیها الدّم بالطّبع أم لا؟
	44) کتابه فی قوی الأدویة المسهلة
	45) کتابه فی العادات
	46) کتابه فی آراء بقراط و فلاطن
	47) کتابه فی الحرکات المعتاصة المجهولة
	48) کتابه فی آلة الشّمّ
	49) کتابه فی منافع الأعضاء
	50) کتابه فی أفضل هیئات البدن
	51) کتابه فی خصب البدن
	52) کتابه فی سوء المزاج المختلف
	53) کتابه فی الأدویة المفردة
	54) کتابه فی دلائل علل العین
	55) کتابه فی أوقات الأمراض
	56) کتابه فی الامتلاء
	57) کتابه فی الأورام
	58) کتابه فی الأسباب البادئة و هی الاول الّتی تحدث من خارج البدن
	59) کتابه فی الأسباب المتّصلة بالمرض
	60) کتابه فی الرّعشة و النّافض و الاختلاج و التّشنّج
	61) کتابه فی أجزاء الطّبّ
	62) کتابه فی المنّی
	63) کتابه فی تولّد الجنین المولود لسبعة أشهر
	64) کتابه فی المرّة السّوداء
	65) کتابه فی أدوار الحمّیات و تراکیبها
	66) جملة کتابه الکبیر فی النّبض
	67) کتابه فی النّبض یناقص ارخیجانس
	68) کتابه فی رداءة التّنفّس
	69) کتابه فی نوادر تقدمة المعرفة
	70) کتابه الّذی اختصر فیه کتابه فی حیلة البرء
	71) کتابه فی الفصد
	72) کتابه فی الذّبول
	73) کتابه فی صفات لصبیّ یصرع
	74) کتابه فی قوی الأغذیة
	75) کتابه فی التّدبیر الملطّف
	76) کتابه فی الکیموس
	77) کتابه فی أفکار ارسسطراطس فی مداواة الأمراض
	78) کتابه فی تدبیر الأمراض الحادّة علی رأی بقراط
	79) کتابه فی ترکیب الأدویة
	80) کتابه فی الأدویة الّتی یسهل وجودها
	81) کتابه فی الأدویة المقابلة للأدواء
	82) کتابه فی التّریاق الی بمفولیانس
	83) کتابه فی التّریاق الی فیسن
	84) کتابه فی الحیلة لحفظ الصّحّة
	85) کتابه المسمّی ثراسوبولس
	86) کتابه فی الرّیاضة بالکرة الصغیرة

	کتبه فی تفاسیر کتب بقراط
	87) تفسیره لکتاب عهد بقراط
	88) تفسیره لکتاب الفصول
	89) تفسیره لکتاب الکسر
	90) تفسیره لکتاب ردّ الخلع
	91) تفسیره لکتاب تقدمة المعرفة
	92) تفسیره لکتاب تدبیر الأمراض الحادّة
	93) تفسیره لکتاب القروح
	94) تفسیره لکتاب جراحات الرأس
	95) تفسیره لکتاب ابیذیمیا
	96) تفسیره لکتاب الأخلاط
	97) تفسیره لکتاب تقدمة الانذار
	98) تفسیره لکتاب قطیطریون
	99) تفسیره لکتاب الهواء و الماء و المساکن
	100) تفسیره لکتاب الغذاء
	102) تفسیره لکتاب طبیعة الانسان
	103) کتابه فی أنّ الطّبیب الفاضل فیلسوف
	104) کتابه فی کتب بقراط الصّحیحة و غیر الصّحیحة
	105) کتابه فی البحث عن صواب ما ثلب به قواینطوس أصحاب بقراط الّذین قالوا بالکیفیّات الأربع
	106) کتابه فی السّبات علی رأی بقراط
	107) کتابه فی ألفاظ بقراط
	108) کتابه فی جوهر النّفس ما هو علی، رأی اسقلیبیاذس
	109) کتابه فی التّجربة الطّبیّة
	110) و منها کتابه فی الحثّ علی تعلّم الطّبّ
	111) و منها کتابه فی جمل التّجربة
	112) کتابه فی محنة أفضل الأطبّاء
	113) کتابه فیما یعتقده رأیا
	114) کتابه فی الأسماء الطّبّیّة
	115) کتابه فی البرهان
	116) فی القیاسات الوضعیّة
	117) فی قوام الصّناعات
	118) کتابه کیف یتعرّف الانسان ذنوبه و عیوبه
	119) کتابه فی الأخلاق
	120) کتابه فی صرف الاغتمام
	121) کتابه فی أنّ الإخیار من النّاس قد ینتفعون بأعدائهم
	122) کتابه فیما ذکره افلاطن فی کتابه المعروف بطیماوس من علم الطّبّ
	123) کتابه فی أنّ قوی النّفس تابعة لمزاج البدن
	124) و وجدت من هذا الفنّ من الکتب کتابا آخر فیه أربع مقالات من ثمانی مقالات لجالینوس
	125) فی أنّ المحرّک الأوّل لا یتحرّک
	126) کتابه فی المدخل الی المنطق
	127) کتابه فی عدد المقاییس
	128) تفسیره للکتاب الثّانی من کتب ارسطوطالس الّذی یسمّی باریمانیس
	129) کتابه فیما یلزم الّذی یلحن فی کلامه

	الفهرس العامّ
	[الاعلام]

	فهرس الالفاظ و المصطلحات الطّبّیة

	ترجمه فارسی رساله حنین بن اسحق به علیّ بن یحیی در ترجمه آثار جالینوس از دکتر مهدی محقّق
	اشاره
	رساله حنین بن اسحق به علی بن یحیی در ذکر آنچه که با علم او [26] از کتابهای جالینوس ترجمه شده و برخی از آنچه که ترجمه نشده است
	اشاره
	1- فینکس
	2- فی مراتب قراءة کتبه
	3- فی الفرق
	4- فی الصناعة الطبیة
	5- فی النبض الی طوثرن و الی سائر المتعلمین
	6- کتابه الی اغلوقن
	7- فی العظام
	8- فی العضل
	9- فی العصب
	10- فی العروق
	11- فی الاسطقسات علی رأی بقراط
	12- فی المزاج
	13- فی القوی الطبیعیة
	14- فی العلل و الاعراض
	15- فی تعرف علل الاعضاء الباطنة
	16- فی النبض
	17- فی اصناف الحمیات
	18- فی البحران
	19- فی ایام البحران
	20- فی حیلة البرء
	21- فی علاج التشریح
	22- فی اختصار کتاب مارینس فی التشریح
	23- فی اختصار کتاب لوقس فی التشریح
	24- فیما وقع من الاختلاف فی التشریح
	25- فی تشریح الحیوان المیت
	26- فی تشریح الحیوان الحی
	27- کتابه فی علم بقراط بالتشریح
	28- کتابه فی علم ارسسطراطس فی التشریح
	29- کتابه فیما لم یعلم لوقس من امر التشریح
	30- کتابه فیما خالف فیه لوقس
	31- کتابه فی تشریح الرحم
	32- کتابه فی مفصل الفقرة الاولی من فقار الرقبة
	33- کتابه فی اختلاف الاعضاء المتشابهة الاجزاء
	34- کتابه فی تشریح آلات الصوت
	35- کتابه فی تشریح العین
	36- کتابه فی حرکة الصدر و الرئه
	37- کتابه فی علل التنفس
	38- کتابه فی الصوت
	39- کتابه فی حرکة العضل
	40- کتابه فی اعتقاد الخطأ الذی اعتقد فی تمییز البول من الدم
	41- کتابه فی الحاجة الی النبض
	42- کتابه فی الحاجة الی التنفس
	43- کتابه فی العروق الضوارب هل یجری فیها الدم بالطبع ام لا
	44- کتابه فی قوی الادویة المسهلة
	45- کتابه فی العادات
	46- کتابه فی آراء بقراط و فلاطن
	47- کتابه فی الحرکات المعتاصة المجهولة
	48- کتابه فی آلة الشم
	49- کتابه فی منافع الاعضاء
	50- کتابه فی افضل هیأت البدن
	51- کتابه فی خصب البدن
	52- کتابه فی سوء المزاج المختلف
	53- کتابه فی الادویة المفردة
	54- کتابه فی دلائل علل العین
	55- کتابه فی اوقات الامراض
	56- کتابه فی الامتلاء
	57- کتابه فی الاورام
	58- کتابه فی الاسباب البادئة التی تحدث من خارج البدن
	59- کتابه فی الاسباب المتصلة بالمرض
	60- کتابه فی الرعشة و النافض و الاختلاج و التشنج
	61- کتاب فی اجزاء الطب
	62- کتابه فی المنی
	63- کتابه فی تولد الجنین المولود لسبعة اشهر
	64- کتابه فی المرة السوداء
	66- جملة کتابه الکبیر فی النبض
	67- کتابه فی النبض یناقض ارخیجانس
	68- کتابه فی رداءة التنفس
	69- کتابه فی نوادر تقدمة المعرفة
	70- کتابه الذی اختصر فیه کتابه فی حیلة البرء
	71- کتابه فی الفصد
	72- کتابه فی الذبول
	73- کتابه فی صفات لصبی یصرع
	74- کتابه فی قوی الاغذیة
	75- کتابه فی تدبیر الملطف
	76- کتابه فی الکیموس
	77- کتابه فی افکار ارسسطراطس فی مداواة الامراض
	78- کتابه فی تدبیر الامراض الحادة علی رای بقراط
	79- کتابه فی ترکیب الادویه
	80- کتابه فی الادویة التی یسهل وجودها
	81- کتابه فی الادویة المقابلة للادواء
	82- کتابه فی التریاق الی بمفولیانس
	83- کتابه فی التریاق الی فیسن
	84- کتابه فی الحیلة لحفظ الصحة
	85- کتابه المسمی ثراسوبولس
	86- کتابه فی الریاضیة بالکرة الصغیرة
	87- تفسیره لکتاب عهد بقراط
	88- تفسیره لکتاب الفصول
	89- تفسیره لکتاب الکسر
	90- تفسیره لکتاب رد الخلع
	91- تفسیره لکتاب تقدمة المعرفة
	92- تفسیره لکتاب تدبیر الامراض الحادة
	93- تفسیره لکتاب القروح
	94- تفسیره لکتاب جراحات الرأس
	95- تفسیره لکتاب ابیدیمیا
	96- تفسیره لکتاب الاخلاط
	97- تفسیره لکتاب تقدمة الانذار
	98- تفسیره لکتاب قطیطریون
	99- تفسیره لکتاب الهواء و الماء و المساکن
	100- تفسیره لکتاب الغذاء
	101- تفسیره لکتاب طبیعة الجنین
	102- تفسیره لکتاب طبیعة الانسان
	103- کتابه فی ان الطبیب الفاضل فیلسوف
	104- کتابه فی کتب بقراط الصحیحة و غیر الصحیحة
	105- کتابه فی البحث عن صواب ما ثلب به قواینطوس اصحاب بقراط الذین قالوا بالکیفیات الاربع
	106- کتابه فی السبات علی رأی بقراط
	107- کتابه فی الفاظ بقراط
	108- کتابه فی جوهر النفس ما هو علی رأی اسقلیبیاذس
	109- کتابه فی التجربة الطبیة
	110- کتابه فی الحث علی تعلم الطب
	111- کتابه فی جمل التجربة
	112- کتابه فی محنة افضل الاطباء
	113- کتابه فیما یعتقده رأیا
	114- کتابه فی الاسماء الطبیة
	115- کتابه فی البرهان
	116- فی الفیاسات الوصغیة
	117- فی قوام الصناعات
	118- کتابه کیف یتعرف الانسان ذنوبه و عیوبه
	119- کتابه فی الاخلاق
	120- کتابه فی صرف الاغتمام
	121- کتابه فی ان الاخیار قد ینتفعون باعدائهم
	122- کتابه فیما ذکره افلاطون فی کتابه المعروف بطیماوس من علم الطب.
	123- کتابه فی ان قوی النفس تابعة لمزاج البدن
	124- جوامع کتب افلاطون
	125- فی ان المحرک الاول لا یتحرک
	126- کتابه فی المدخل الی المنطق
	127- کتاب فی عدد المقاییس
	128- تفسیره للکتاب الثانی من کتب ارسطوطالس الذی یسمی باریمانیاس
	129- کتابه فیما یلزم الذی یلحن فی کلامه



	درباره مركز تحقيقات رايانهاي قائميه اصفهان

