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  ظعسالم ظعقتعسادشذناسلعقع هةققعدة تةتقعقات

  مذقةددعمة

ضىزةل دذظا ؤة ساالمالر . ذربارحة مةدهعية ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع ظالالهقا خاست
يئتةآحعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا، مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظاظعلة ـ تاؤابعظاتلعرع ؤة 

  .دوست ـ بذرادةرلعرعضة خاستذر

شىبهعسعزآع، ظالاله هةممة جةهةتتعن مذآةممةل بولغان قانذن ظعالهعينع مذهةممةد 
  . ظةث ظاخعرقع قانذن بولذص قالدع، قعلغذحظةلةيهعسساالمغا حىشىردع ـ دة، بذ هةل
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تكىل  قانذننعث خذسذسعيعتع شذآع، ظذ صى ظةث ظاخعرقع ظعالهعي،ظاحقذحلذق
شع، باشقعحة ظئيتقاندا ظعنسانالر آىندعلعك سانالرغا ظورتاق مةنصةظةت يةتكىزىظعن

  .تذرمذشعدعكع ظئهتعياجعنع تولذق تةمعن ظئتعشع آئرةك

تكىل ظعنسانالرنعث ظورتاق مةنصةظعتعضة ؤةآعللعك  قانذنع صىناهايعتع روشةنكع ظعسالم
  .دذرنعث بارلعق ظعشلعرعدعكع قعبلةنامة، ظعنسانالرقعلعدعغان

ظعقتعسادنع دذنيا هاياتعنعث مةنبةظع دئسةك، ظذ هالدا، ظعسالم قانذنع دذنيا 
  .خةزعنعسعدعن ماس قةدةمدة صايدعلنعشتعكع بعرعنحع ظامعلدذر

، مذسذلمانالر ظأزلعرعنعث دعنعغا ماس هالدا ظعقتعساد جةهةتتعن زور هةممعضة مةلذمكع
تةرةققعياتالرغا ظئرشعص ؤة ظةؤالدالرغا ظأرنةك بولذص، دذنيا بويعحة ظةث باي خةلق، ظةث صاراؤان 

هةرقايسع صةنلةرنعث تةرةققع قعلعشعغا ظةضعشعص . ظعسالم دألعتعنع قذرذص حعقتع
  .ر صةن سىصعتعدة دذنيا سةهنعسعضة سةآرةص حعقتعظعقتعسادشذناسلعقمذ ظايرعم بع

 “ظعقتعسادشذناسلعق”ظعسالمشذناسلعق صةنلعرعنعث تةرةققعياتعغا آأرة ظعسالم ظوغالنلرع 
بذ . يعتعضة ماس هالدا ظعسالم ظعقتعساد قامذسعنع تىزىص حعقعشع تولعمذ زأرىر ظعدعقانذنع

“ عظعسالم ظعقتعسادشذناسلعق”الر بوشلذقنع تولدذرذش ظىحىن بعر قعسعم ظعقتعسادشذناس
هةققعدة آعتاب يازغان بولسعمذ، ظةصسذسكع، ظذالر بعر تةرةصتعن غةربحة ظعقتعسادشذناسلعقتا 

نعث فعقهع مةسعلعلعرع بعلةن ظعسالم عظوقذغانلعقع، يةنة بعر تةرةصتعن ظذالرنعث ظعسالم دعن
انلعقتعن ظئهتعياجنع ظعقتعسادشذناسلعقعغا بولغان حىشةنحعسع تازا ظايدعث بولمعغ

بذ آعتابنع دئضةن “ ظعسالم ظعقتعسادشذناسلعقع هةققعدة تةتقعقاتالر”قاندذرالمعدع، شذثا 
  .يئزعص حعقتعم

يازغانلعرعم ظعسالم قانذنعغا ظذيغذن آةلسة، بذ ماثا بولغان ظالالهنعث صةزعلعتع، ظذيغذن 
  .ىآمةنآةلمعسة ظاجعز، زةظعص بعر بةندة بولغانلعقعم ظىحىن ظأزىرل

بارحة آىح ـ قذؤؤةت ؤة نعجاتلعق يئضانة ظالالهقا خاستذر، بذ آعتابنع آأزدعن آةحىرىش 
خةسسعسع دوآتذر ظابدذلمذنظعم قةؤسع ىح حعقارغان ظعسالم ظعقتعساد مذتعظىحىن آأصلةص آ

  .جانابلعرعغا ظاالهعدة رةهمةت ظئيتعمةن

  ظةبذلمذنتةسعر مذهةممةد رةؤؤاس قةلظةجع

  

  عساد حىشةنجعسعنعث مةنبعظعظعسالم ظعقت



 3

ظعسالم دعنع جاهعلعيةت مةصكذرعسعنعث تةدرعجع تةرةققعيات مةهسذلع، مذهةممةد 
ظةلةيهعسساالم قذرذص حعققان ظعسالم جةمظعيتع جاهالةت دةؤرعنعث قالدذقع، دئضىحعلةر 

  .هةقعقةتةن ظاداشقذحعالردذر

شذثا آونا بعلةن . قعلعدذهةر قانداق بعر تةرةققعيات ظةسلعدعن تةدرعجع تةرةققعي 
  .يئثعنع هئحقانداق صةرقع يوق دئضىحعلةرنعث هئحقانداق ظعلمعي ظاساسع يوق

ظعسالم ظئتعقادع ؤة آعشعلعك قعممةت قارعشع توغرعسعدا مذالهعزة يىرضىزضةن ظادةم 
شةك ـ شىبهعسعز هالدا ظعسالم دعنعنعث جاهالةت دؤرع بعلةن هئحقانداق مذناسعؤعتع 

  .ئس قعالاليدذيوقلذقعنع ه

جاهعلعيةت دؤرعنعث قالدذقلعرع قذرظان آةرعم نازعل بولغان هامان ؤةتؤةرعكع حعقعص 
تأؤةندعكع ظايةت نازعل بولذصال هارامغا ظايلعنعص . جازانعخورلذق هاالل ظعدع: مةسعلةن. آةتتع
  .آةتتع

عضة نعث ظةمر(مأمعن بولساثالر، ظالاله ) هةقعقعي! (ظع ظعمان ظئيتقان آعشعلةر«
نعنع قئلعص قالغان جازا) آعشعلةرنعث زعممعسعدة(قعلعشتعن ساقلعنعثالر، ) مذخالعصةتحعلعك

  ) ـ ظايةت278بةقةر سىرعسع (» !ظالماثالر) يةنع ظأسىمنع(

! ظع مأمعنلةر«.  ظعدع، مذنذ ظايةت نازعل بولذصال هارام قعلعندعقعمار ظأيناش هاالل
غا ) كلةنضةن تاشالرةنع حذقذنذش ظىحىن تعي(هاراق ظئحعش، قعمار ظويناش، بذتالر 

بةختكة .  ظوقلعرع بعلةن صال سئلعش شةيتاننعث ظعشع، صاسكعنا قعلعقالردذرحوقذنذش، صال
  ) ـ ظايةت90ماظعدة سىرعسع (» .يتاننعث ظعشعدعن يعراق بولذثالرظئرعشعشعثالر ظىحىن شة

 جاهعلعيةت دةؤرعدعن لةردةةي قاتارلعق ساه، ظعجتعماظعيناؤادا ظعسالم ظعقتعسادع
  .تةرةققع قعلغان بولسا، هةرضعزمذ باشقعالر تةرعصعدعن قعزغعن قارشع ظئلعنمعغان بوالتتع

ؤة ظعسالم دعنعغا ظئتعقاد، آعشعلعك » ظعسالم ظعقتعساد حىشةنحعسع«بعز بذ آعتابتا 
لدا  يوتوغرا(قةدعر ـ قعممةت، ظعبادةت قاتارلعق باشقا صةنلعرع هةمدة خذلةصاظع راشعدعن 

ق توغرذلذ) ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذالرظةبذ بةآرع، ظأمةر، ظوسمان ؤة ماثغان خةلعصعلةر يةنع 
سعلةر مةندعن آئيعن «: حىنكع ظذالر ياشعغان دةؤر رةسذلذلاله. قعسقعحة توخعتعلعص ظأتعمعز

 نعث سىننعتعضة “توغرا يولدا ماثغذحع خذلةصاظع راشعدعنالر”مئنعث سىننعتعمضة ؤة 
  .دئضةن دةؤردذر» ضعشعثالرظة

خذلةصاظع راشعدعنالرنعث نةزعرعدعكع ظعقتعساد تىزىلمعسعضة مذراجعظةت قعلغذحعالر 
  .حذقذم قذرظان ؤة سىننةتتعن قاناظةتلعنةرلعك جاؤابقا ظئرعشةلةيدذ
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  »قذرظان آةرعم«

 ؤة  رةسذلذلالهقا نازعل بولغان حاغدا، ساهابعالر ظعمان ظئيتعص صعكرع»قذرظان آةرعم«
نعث ظاساسع صرعنسعصعنع بويالص هةرعكةت قعلعشقا »قذرظان آةرعم«ظةمةلعيةت جةهةتتعن 

نعث تةصةآكذر دئثعزعدعن ظةقعل دذردانلعرعنع تئرعص »قذرظان آةرعم«باشلعدع هةمدة 
 .دادعل قةدةم بعلةن ظالغا ظعلضعرعلةشكة باشلعدع

ع بويالص ماثغان ظادةم حوقذم ن»قذرظان آةرعم«ساهابعالر شذنعثغا قةتظعي ظعشعنةتتعكع 
قارشعلعق . توغرا يول تئصعص دذنيا ؤة ظاخعرةتنعث بةخت ـ ساظادعتعنع قولغا آةلتىرةلةيتتع

  .قعلغذحعالر ظازغذنلذققا، خارذ زارلعققا دذحار بولذص، زاؤاللعقا يىز تذتاتتع

ضة »قذرظان آةرعم«شذثا ظذالر هةر قانداق بعر قعيعنحعلعققا دذح آةلسة، دةرهال 
نعث بذنحعلعك تةسعر آأرستعشع بعر »قذرظان آةرعم«هةتتا ظذالرغا . مذراجعظةت قعالتتع

نعث هةقعقعي بعر مأجعزة ظعكةنلعكعنع تونذص »رعمقذرظان آة«تةرةصتعن ظذالرنعث 
نعث ظألمةس بعر هةقعقةت ظعكةنلعكعنع »قذرظان«يةتكةنلعكعدة بولسا، يةنة بعر تةرةصعتعن 

  .قعلعق هئس قعلغانلعقعدا ظعدعصعكعر يىرضىزىش ظار

 قاتارلعق مةشهذر مان ؤة ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذساهابعالر، بولذصمذ ظةبذ بةآرع،  ظأمةر، ظوس
نعث روهعغا ظذيغذن ظعش آأرضةنلعكتعن ظالاله »قذرظان آةرعم«ساهابعالر بارلعق ظعشلعرعدا 

  .اتا قعلغانظذالردعن رازع بولذص، ظذالرغا نازذ نئمةتلعك جةننةتلةرنع ظ

 .ظذالر تأؤةندعكع ظايةتلةرنع ظوقذغاندعن آئيعن، ظذنع ظأزلعرعضة دةستذر قعلعؤالدع

بعز سعلةرنع رعزعقالندذرغان هاالل نةرسعلةردعن يةثالر، ظةضةر ظالالهقعال ! ظع مأمعنلةر«
) يةنع ظالالهنعث هةددع ـ هئسابسعز نئمةتلعرعضة(ظعبادةت قعلعدعغان بولساثالر، ظالالهقا 

ظالاله سعلةرضة ظأزع ظألىص قالغان هايؤاننع، قاننع، حوشقا ضأشعنع . شىآىر قعلعثالر
نامع ظئيتعلعص بوغذزالنغان هايؤاننع يئيعشنع هارام ) يةنع بذتالرنعث(ظالالهتعن غةيرعنعث 

يذقعرعقع هارام قعلعنغان (آعمكع ظأز ظعختعيارعحة ظةمةس، ظعالجعسعزلعقتعن . قعلدع
ظالاله ناهايعتع . هاياتعنع ساقالص قالغذدةك يئسة، ظذنعثغا هئح ضذناه بولمايدذ) نةرسعلةردعن
  ) ـ ظايةتلةر173 ـ 172ةر سىرعسع بةق (».لغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذرمةغصعرةت قع

يةنع (سعلةرضة ظأزع ظألىص قالغان هايؤان، قان، حوشقا ضأشع، ظالالهتعن غةيرعنعث «
) ظعضعزدعن(نعص بوغذزالنغان هايؤان، ظذرذص ظألتىرىلضةن هايؤان، علنامع تعلغا ظئ) بذتالرنعث

ظىسىص ظألتىرىلضةن هايؤان، يعرتقذح ) هايؤانالر تةرعصعدعن(يئقعلعص ظألضةن هايؤان، 
لئكعن . هارام قعلعندع) نعث ضأشعنع يئيعش(هايؤانالر يئرعص ظألتىرىص يئضةن هايؤان 

بوغذزلعغانلعرعثالر هاالل بولعدذ ) حعقمعغان حاغدايذقعرعقع بةش تىرلىك هايؤاندعن جئنع (
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ماظعدة (» .النغان هايؤانالر هارام قعلعندعهةمدة بذتالرغا ظئلعص بئرعلعص ظذنعث يئنعدا بوغذز
  ) ـ ظايةت3سىرعسع 

تأؤةندة ساهابعالرنعث مةزآذر ظايةتلةردعن قانذن ـ دةستذر قعلعؤالغانلعقع هةققعدة بعر 
  .عدذقانحة معسال آةلتىرىل

ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظةزةر بةيجاندا تورذشلذق قوشذنعغا مذنداق دةص 
سعلةر يئمةك ـ ظعحمةآلعرع بعلةن آعيعم ـ آئحةآلعرعضة ظألىك شذمحة ذقظذ«: مةآتذص يازغان

ظارعالشقان بعر زئمعندا ياشاؤئتعصسعلةر، ظذنداق بولغان ظعكةن هاالل بولمعغان ) هارام(
 ظأمةر ظعبنع خةتتاب، ظذتبة ظعبنع مةرقةدنع ظعسالم  »لةرنع هةرضعز يئمةثالرنةرسع

دألعتعنعث حئضرعسعدعن ظأتىص تعجارةت قعلعدعغان ظةهل هةرب سودعلضةرلعرعدعن ظأشرة ـ 
زاآات يعغعدعغان خادعم قعلعص تةيعنلعضةندة، ظذتبة مةدعنة مذنةؤؤةرةدعكع دألةت 

  .عث ظأشرعسعنع ظةؤةتكةن دعرهةم هاراقن40000خئزعنعسعغا 

سةن ظةث «: ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ  ظذنعثغا آايعص مذنداق دةص مةآتذب يازغان
ظالاله بعلةن . هةقعقةتصةرؤةر مذهاجعر تذرذص، ماثا هاراقنعث ظأشرة ـ زاآاتلعرعنع ظةؤةتعصسةن

   ».قةسةمكع بذندعن آئيعن سئنع هئح قانداق بعر خعزمةتكة تةيعنلعمةيمةن

ر رةزعيةلالهذ ظةنهذ  بذنع هةممة ظادةمضة خةؤةر قعلعص، ظذتبةنعث ظةؤةتكةن ماللعرعنع ظأمة
ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذ، سةمذرة ظعبنع جذندذب رةزعيةلالهذ .  قوبذل قعلمعغان

ظةنهذنعث آاصعرالرنعث هاراق، تأثضىزلعرعدعن ظأشرة ـ زاآات يعغعؤاتقانلعقعدعن 
ظعراق خعزمةتحعمعز سةمذرةضة ظالاله لةنةت قعلسذنكع، «:  آئيعنخةؤةرتاصقاندعن

ذزنعث صذلعنع مذسذلمانالرنعث ظولجعسعغا ظأزعمذ، صذلعمذ هارام بولغان هاراق بعلةن تأثض
  . دئضةن»ظارعالشتذرعؤةتتع

تعؤئتعص، ظذ دئضةن بعر قعشالقتعن ظأتىص آئ» رةزةرا«ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ آذفعدة 
بذ قعشالققا قانداق « :راق سئتؤاتقانلعقعنع بعلعص قالعدذ ـ دة باشقعالردعنقعشالقتا ها

:  بعرةيلةن. دةيدذ»بابذلجعسردعن بارغعلع بولعدذ« ، دةص سورايدذ، باشقعالر»بارغعلع بولعدذ؟
 »لعص سعزنع قعشالققا يةتكىزىص قذيايلعسعزضة بعز آئمة ظئلعص آئ! معنعنأظةمعرذلمظع «

بذ زومعضةرلعك، بعزنعث زومعضةرلعك قعلعشقا هئحقانداق «: يةلالهذ ظةنهذ ظةلع رةزع،دئضةندة
 دةص، ظذ يةرضة صعيادة بارعدذ »هةققعمعز يوق، شذثا بعز بابذلجعسرعغا صعيادة بئرعشعمعز آئرةك

  .دىرىؤئتعدذـ دة آعشعلةرضة بذيرذص بذ قعشالقنع آأي

ق، تأثضىز، ظأزع ظألىص قالغان هارا«: خذلةصاظع راشعدعنالر بعزضة ظوخشاش تةتىر جأيلىص
بايلعق، بذنع ؤةيران قعلعش، معللعي ظعضعلعكنع ؤةيران قعلعش، .... هايؤان، قان قاتارلعقالر

.  دئمعضةن ظعدع»معللعي ظعضعلعكنع ؤةيران قعلعش ماددعي ظعقتعسادنع ؤةيران قعلغانلعق
ضة ظاساسالنغان » آةرعمقذرظان«حىنكع ظذالرنعث ظعقتعساد توغرعسعدعكع آأزقارشع صىتىنلةي 
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ظذنعث ظىستعضة ظذالر صذالتتةك دةلعل ـ ظعسصاتالر تذرذقلذق . بولغاحقا مةنتعققة ظذيغذن ظعدع
  .ظأز مةيلعحة ظعجتعهاد قعلعمعز، دةص ظاؤارة بولمايتتع

نعث ظةمرعضة (مأمعن بولساثالر، ظالاله ) هةقعقعي! (ظع ظعمان ظئيتقان آعشلةر«
قئلعص قالغان جازانعنع ) آعشعلةرنعث زعممعسعدا(عن ساقلعنعثالر، قعلعشت) مذخالعصةتحعلعك

ظالماثالر، ظةضةر ظذنداق قعلساثالر، بعلعثالرآع، ظالاله ؤة ظذنعث رةسذلع ) يةنع ظأسىمنع(
) قةرز بةرضةن(تةؤبة قعلساثالر، ) جازانة قعلعشتعن(سعلةرضة ظذرذش ظئالن قعلدذق، ظةضةر 

 ظأزةثلةرمذ زعيان عدذ، باشقعالرنع زعيان تارتقذزمايسعلةر،سةرمايةثالر ظأزةثالرغا قايت
 ) ـ ظايةتلةر279 ـ 278ةر سىرعسع بةق (».تارتمايسعلةر

 بولسا بولسذن جازانة ظعسالم تارعخعدا هئحقانداق بعر ساهابعنعث قايسع خعلدعكع
  . ق ظويلعنعص باققانلعقعنع ظذحرعتعش ظةسال مذمكعن ظةمةسيئيعش توغرذلذ

مةن يولدا آئتعؤئتعص ظةبذ بةآرع بعلةن «: عظ رعؤايةت قعلعص مذنداق دةيدذظةبذ راف
 بار ظعكةن، مةن 1ظذحرعشعص قالدعم، ظةبذ بةآرعدة آأمىشتعن ياسالغان ظعككع دانة خةلخال

ظذنع سئتعؤئلعص نةخ صذل بةرمةآحع بولدذم ـ دة، ظعككع دانة خةلخالنع تارازعنعث بعر 
ؤعدعم، مئنعث قةغةز صذلذم قويعنع تارازعنعث يةنة بعر تةرعصعضة تةرعصعضة مئنعث قةغةز صذلذم

 ظةبذ دئؤعدعم،) مةن سعزضة بذنع هاالل قعلعص بئرعمةن(ة مةن ظةبذ بةآرعض. بئسعص آةتتع
سةن ظذنع ماثا هاالل قعلعص بةرضعنث بعلةن ظالاله هاالل قعلعص بةرمةيدذ، هالبذآع «: بةآرع

شكة، ظالتذننع ظالتذنغا ساتماق الزعم، بذنعثدعن ظارتذق ىآأمذشنع آأم«مةن رةسذلذلالهنعث 
يةنع ظأز باهاسعدعن ظارتذق (ظالغذحع ؤة ظارتذق ظئلعشنع تةلةص قعلغذحع دوزاخقا تاشلعنعدذ 

 دئضةنلعكعنع »)ساتقذحع بعلةن يذقعرع باهادا سئتعشنع تةلةص قعلغذحع دوزاخقا تاشلعنعدذ
  ».ظاثلعغان ظعدعم دئدع

شىبهعسعزآع، بعز بذيرعغانلعكع ! ظع ظعنسانالر«: ةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذظأمةر ظعبنع خ
ظعشنعث سعلةرضة صايدعسع يوقلذقعنع، توسقان ظعشانالرنعث سعلةرضة صايدعلعق بولذص 

نعث ظةث ظاخعرعدا نازعل »قذرظان آةرعم«قئلعشعنع بعلمةيمعز، جازانة توغرعسعدعكع ظايةتلةر، 
رعص بولغذحة بذدذنيادعن آئتعص رنع ظعزاهالص بئسالم بذ ظايةتلةبولذص، صةيغةمبةر ظةلةيهعس

بعز جازانعدعن قورقذص ! قالدع، شذثا ظأزةثلةرضة راؤا آأرمعضةننع باشقعالرغعمذ راؤا آأرمةثالر
  .دةص خذتبة ظوقذغانعدع» ظوندعن توققذز هااللنع تةرك ظةتتذق

عث هاراملعقع بعر ضورذهتعن يةنة  جازانعنع هارام قعلغان حاغدا، جازانعن»قذرظان آةرعم«
بعر ضورذهقا ظئغعص آئتعش، بعر جاماظةتتعن يةنة بعر جاماظةتنعث تةسعرعضة ظذحرعغانلعقتعن 

  .بولماستعن، بةلكع ظعقتعسادعي تةثصذثلذقنع ساقالشتعكع ظةخالق صرعنسعصعدعن بولغان

                                           

1   .ـ خةلخال ـ ظايالالرنعث بعلةيزذآعضة ظوخشاش صذتعغا سالعدعغان زةنجعر 
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 ظعجتعماظعي ظعسالمدعكع ظعقتعسادعي مذظامعلة ظةث حوث صايدعغا ظئرعشعشتعن بذرذن
  .مذالزعمةت تةثصذثلذقعنع ظعشقا ظاشذرذشنع مةقسةت قعلعدذ

سودعضةر ظأزعنعث مذسذلمان قئرعنداشلعرعغا قواليلعق يارعتعص «: ظعبنع هاجنعث
حعقعشع ظىحىن آعمنعث بئرعش ؤة قئرعنداشلعرعنعث دذآعنعدعكع تاؤارالرنعث تئز قولدعن 

ث زأرىر ظعكةنلعكعنع ظئنعق صةرق ظئتةلعضةندعال، هتاج، آعمضة ياردةم قعلعش ظةياردعمعضة مو
دئضةن سأزعدة » ظاندعن قئرعنداشلعرعغا جاصا حةآمةستعن قوالي شاراظعت يارعتعص بئرةلةيدذ

مةن ظعقتعساد صعكعر ظئقعمع بعلةن آأص . تئخعمذ ظوحذق ظايدعثالشتذرذص بئرعلضةن
عر ظئقعمع ظوتتذرعسعدعكع ساندعكع سودعضةرلعرعمعز ؤة ظعقتعسادشذناسلعرعمعزنعث صعك

: صةرقنع ظايرعص حعقالعغانلعقعم ظىحىن، بولذصمذ مةسجعدلةرنعث بعر قعسعم ظعماملعرعغا
ظعسالم بانكعلعرع ظعسالم ظعقتعسادعنعث ضىللعنعص تئز تةرةققع قعلعشع ظىحىن صىتىن «

هنعث دذنياغا ظعسالمنعث آىندعلعك تذرمذشتعكع بارلعق ظئهتعياجعنع قاندذرذشتعكع ظالال
»  تولذق آاصالةتلعك قعلعشع الزعمانالر ظومذميىزلىك بذ نعزامنامعغانعزامنامعسع، مذسذلم

  .دئيةلعضةنلعكعمز ظىحىن ظعنتايعن خوشالمةن

ظأسىم بانكعلعرع ناهايعتع «: بعر قعسعم ظةخمةقلةر ظعسالم نعزامنامعسعغا هذجذم قعلعص
لةن مذظامعلة قعلعشعمعز هةقعقةتةن قئيعن تئز تةرةققع قعلدع، هالبذآع ظعسالم بانكعلعرع بع

ظذالر مةؤهذم . ظذالرنعث بذ داؤاسعنعث قعلحة ظاساسع يوق. ، دةص بعلجعراليدذ»بولماقتا
. تةرةققعيات ظىحىنال ظالاله هارام قعلغان نةرعسعلةرنع هاالل قعلعص دوزاخقا قاراص يول ظالعدذ

  !شعغا قانداقمذ ظذيغذن آةلسذن؟ظذالرنعث بذ داؤاسع  خذلةصاظع راشعدعنالرنعث قارع

ظالاله مذسذلمانالرغا ظعراقنع صةتهع قعلعص بةرضةن حاغدا،  ظأمةر ظعبنع خةتتاب 
رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظعراقتةك بعصايان آةث زئمعننع ظعراقنع صةتهع قعلعشقا قاتناشقان 

ارلعق ظةسكةرلةرضة بألىص بئرعش، خذسذسةن ظةسكةرلةرنعث تىص مةنصةظةتعضة، ظومذمةن ب
حىنكع . مذسذلمانالرنعث ظومذمعي مةنصةظةتعضة خعالص، دةص قاراص بألمةسلعكنع قارار قعلغان

زئمعننع بألىص بةرضةندة، مذجاهعدالر مال ـ دذنيا بعلةن مةشغذل بولذص آئتعص جعهادنع تةرك 
، باشقعحة ظئيتقاندا. ظئتةتتع ـ دة، آةلضىسعدعكع نذرغذن ياخشعلعقالردعن مةهرذم قاالتتع

آحعلعكعدة  ظذالر زئمعننع ضىللةندىرىشنعث هةلةناؤادا زئمعن ظةسكةرلةرضة بألىص بئرعلضعنعدة،
رعيعسعنعث صذختا ظاساسعنع تعكلةش ظعقتعدارعنع قذرذلغذسع قذدرةتلعك ظعسالم ظعمصئ

 . يئتعلدىرةلمةيتتع

 ظعبنع خةتتاب بعالل ظعبنع رعباه رةزعيةلالهذ ظةنهذ قاتارلعق بعر تىرآىم ساهابعالر  ظأمةر
رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن صةتهع قعلعنغان زئمعننع رةسذلذلالهقا ظوخشاش ظةسكةرلةر ظارا بألىص 

ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظعقتعسادعي ؤة .  بئرعشنع قةتظعي تةلةص قعلدع
سعياسعي قاتماللعقنع بعراقال بذزذص تاشالص، غةم ـ غذسسعدعن خاالس تئصعش ظىحىن 

 هةققعدة ظعنحعكعلعك بعلةن مذالهعزة يىرضىزضةندعن آئيعن، بعر آىنع »ذرظان آةرعمق«
: رةسذلذلالهنعث ساهابعلعرعدعن تةرآعب تاصقان آئثةش هةيظعتعضة خذشال هالدا آئلعص
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» مةن قعينحعلعقعمعزنع هةل قعلعشعمعز ظىحىن ظالالهنعث مذنذ سأزعدعن جاؤاب تاصتعم«
  .دئدع

يةنع قذرةيزة، نةزعر، صةدةك (ة غةنعمةت قعلعص بةرضةن ظةهلع قذررا ظالاله صةيغةمبعرعض«
نعث ماللعرعنع، ظعحعثالردعكع بايالر ظارعسعدا قولدعن قولغا ظأتىص ) ؤة خةيبةر آذففارلعرع

يىرمةسلعكع ظىحىن، ظالالهقا، صةيغةمبعرعضة، صةيغةمبةرنعث خعش ـ ظةقرعبالعرعغا، يئتعملةرضة، 
ةبعللةرضة خاس قعلدع، صةيغةمبةر سعلةرضة بةرضةننع ظئعلعثالر، معسكعنلةرضة، ظعبنع س

هةقعقةتةن ظالالهنعث . صةيغةمبةر حةآلعضةن نةرسعدعن حةآلعنعثالر، ظالالهتعن قورقذثالر
  .»ظازابع قاتتعقتذر

يذرتعدعن هةيدةص حعقعرعلغان، مال ـ مىلكعدعن ظايرعلغان ) معظذ غةنعمةتنعث بعرقعس(«
 ؤة ظذنعث نع تعلةيدذ، ظالالهقاعا خاستذر، ظذالر ظالالهنعث صةزلعنع ؤة رازعلعقصعقعر مذهاجعرالرغ

  » .سادعق ظادةملةردذر) ظعماندا(رعدذ، ظةنة شذالر صةيغةمبعرعضة ياردةم بئ

مةدعنعدة يةرلعك بولغان، ظعمانع آىحلىك بولغانالر ) يةنع مذهاجعرالردعن(ظذالردعن «
دوست تذتعدذ، ) يةنع مذهاجعرالرنع(علعص آةلضةنلةرنع يئنعغا هعجرةت ق) يةنع ظةنسارالر(

 تذرذقلذق ظذالرغا بئرعلضةن نةرسعلةر ظىحىن ظعحع تارلعق قعلمايدذ، ظذالر مذهتاج
دعن ظةال بعلعدذ، ظأز نةصسعنعث ) تعمةنصةظع(ظأزلعرنعث ) مذهاجعرالرنعث مةنصةظعتعنع(

 »...لضةنلةر، ظذالردعن آئيعن آةبئخعللعقعدعن ساقالنغانالر مةقسةتكة ظئرعشكىحعلةردذر
  ) ـ ظايةتلةر10 ـ 7هةشر سىرعسع (

ساهابعالر بذ ظايةتنع ظاثالصال، ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث زئمعننع بألمةي 
ظأز ظعضعلعرعدة قالدذرذص تألةم تألعتعؤئلعشتعن ظعبارةت ظذلذغؤار صعالنعغا قايعل بولذص، 

دا ظوتتذرعغا قويذلغان سعياسعي، ظعقتعسادعي »قذرظان« بذ دةرهال تعز صىآتع، حىنكع
نعث »قذرظان آةرعم«ناؤادا  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ . تىزىلمعسعضة تامامةن ظذيغذن آئلةتتع

آأرسةتمعسع بويعحة ظعش آأرمعضةن بولسا، ساهابعالر ظذنعثغا بويسذنماي معسلعسعز زور 
يذقعرعقعالردعن مةلذم بولدعكع  خذلةصاظع . التتعبايلعقنع ظورذنسعز نابذت قعلعؤةتكةن بو

دعن ظئتعلعص »قذرظان آةرعم«راشعدعنالرنعث ظعقتعساد توغرعسعدعكع صعكعر ـ تةصةآكذرع 
دع، يعغعص ظئيتقاندا  ظعرع ؤة قعبلعنامعسع ظذالرنعث ظةنضىشتع»قذرظان«حعقاتتع، هالبذآع 

ومذمةن ساهابعالرنعث ظعقتعسادعي  ظ، خذسذسةن خذلةصاظع راشعدعنالرنعث»قذرظان آةرعم«
  .ظع ظعدعةصكىرعسعنعث ظاساسلعق مةنبعم

  صةيغةمبةر سىننعتع

  .نعث باياناتحعسع ؤة ظعزاهلعغذحعسعدذر»قذرظان آةرعم«ـ هةممعضة مةلذمكع سىننةت  1
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َسنَّ ـ قانذنالشتذردع، يولغا قويدع، بايان قعلدع، ظوحذقالص «سىننةت دئضةن بذ سأز 
  .أزدعن تىرلعنعص حعققاندئضةن س» بةردع

  ظذنداقتا ظذ نئمعنع ظوحذقالص بئرعدذ؟ 

نع يئزعص »قذرظان«ؤةهيعنع، ؤةهيعنعث هأآمعنع ظوحذقالص بئرعدذ، آأص ساندعكع 
لئكعن سىننةتتة . شىبهعسعزآع، سىننةت ظالالهنعث ؤةهيعسع«: حعققذحعالر مذنداق دةيدذ

ع ؤةهيع بولسذن ياآع ؤةهيعنعث ؤةهيعنعث هأآمع ظوحذقالص بئرعلضةن، سىننةت مةيل
ظع قعلعشتا، خذسذسةن عرعسعز هالدا ظومذمةن قانذن مةنبعمذنازـ هأآمع بولسذن بةس 

ضة ظوخشاش ظاالهعدة ظورذننع »قذرظان آةرعم«ظعقتعساد مةصكذرعنعث مةنبعظع قعلعشتا 
  .ظعضةللةيدذ

هعدايةت ؤة نذرنع ضة ظوخشاشال »قذرظان آةرعم«ساهابعالرنعث ظعزاهاتعغا آأرة سىننةت 
  .ظأز ظعحعضة ظالغان

 ـ سىننةتنعث سأز ظعبارعلعرعال ساهابعالرنع هئحقانداق بعر صعكعر ـ تةصةآكذرغا مذهتاج 2
  :ظااليلذق. قعلماستعن هةممعنع ظوحذقالص بةرضةن

 ـ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظاغزعدعن قان ظئلعص ؤة قةي قعلدذرذص داؤااليدعغان 1
ظع ق مةنبعة ظوخشاش نعجاسةت ظارعلعشعص آةتكةن آةسصنع رعزعهعجامةتك ―ظذسذل 

  .قعلعشنع هئحكعمضة راؤا آأرمةيتتع

 ظأمةر ظعبنع خةتتابتعن رعؤايةت قعلعنعدذآع، ظذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالمنعث مذنداق 
مةن هاممامغا بعر بالعنع بةرعكةت بولسذن ظىحىن بئرعؤئتعص «: نع ظاثلعغانعدعم دةيدذعدئضعن

  . »دئدعم!) بالعنع هعجامةت قويعدعغان ظادةمضة، بذياقحعغا ؤة قاسساصقا بةرمةثبذ (

رةسذلذلالهنعث بذ هةدعسعضة بعناظةن، ظوسمان ظعبنع ظةففان رةزعيةلالهذ ظةنهذ هعجامةت 
» هعجامةتحعلعك ـ هارام«ظةلع ظعبنع ظةبع تالعب رةزعيةلالهذ ظةنهذ . قويذشنع ياقتذرمايتتع

جامةت قويذش دئمةك، ظةينع زاماندا آةث ظومذمالشقان ظاغزعدعن قان هع. دةص قارايتتع
  .قذستذرذص ؤة قةي قعلدذرذص داؤاالش ظذسذلع ظعدع

. هعجامةت قويذش تةبعظع ناحار بعر ظذسذل بولغانلعقتعن ظذنعثدعن ظأزلعرعنع قاحذراتتع
تذرمعغعنعغا شذثا رةسذلذلالهمذ ياق. هتاج ظعدعن شذ زاماندا جةمظعيةت ظذنعثغا مولئكع

  . قارعماي هعجامةت قويدذرذص، هعجامةت قويغذحعغا هةق بةرضةن

الققا هعجامةت قويذش تا. دئمةك، رةسذلذلاله ظذنع مةجبذرع هالدا ظئتعراص قعلغان
لئكعن ظذ آئسةللةرضة هئحقانداق بعر ظعالج . لعدعغان بعر ظذسذلظوخشاش ظعنتايعن يامان آأرى
عغان ظعجتعماظعي داؤاالش ظذسذلع، شذثا ظعسالم ظذنع ظئتعراص آار قعلمعغان حاغدا قوللعنعد

  .قعلغان
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ن شذثا ظذ زومعضةرلعك بعلة. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم زومعضةرلعكنع ياقتذرمايتتع
آعمكع تاظامنع يالغذز يةيدعكةن، شةآسعز خاتاالشقان «: لةصمذنذصذل قعلعؤالغذحعالرنع ظةيعب

  .دئضةن» بولعدذ

هعسساالم زذمعضةرلةر بعلةن مذنذصذل قعلعؤالغذحعالرنعث يامان ظاقعؤةتكة صةيغةمبةر ظةلةي
زومعضةرلةر، مذنذصذل قعلعؤالغذحعالر ظأزلعرعنع «: دذحار بولعدعغانلعقعدعن ظاضاهالندذرذص

مذسذلمانالرنعث مال ـ مىلكعدعن . ظألتىرعؤالغذحعالر بعلةن بعر قاتاردا هةشعر قعلنعدذ
الغذحعالر قاتمذ قات ظازابقا دذحار بولعدذ  هةمدة قعيامةت آىنع آئحعككعنة بعر نةرسة يةؤ

زومعضةرلةر نئمة دئضةن يامان «. »ظالاله ظذالرنع دوزاختا ظةث قاتتعق ظازاب بعلةن ظازاباليدذ
قايغذ، ظةث شىبهعسعزآع، ظالالهنعث ظةث ظةرزان ماتالعرع غةم ـ ! ظاقعؤةتلعك ظادةملةر ـ هة

  ».قعممعتع خذشاللعقتذر

  ».تكة ظذحرايدذزومعضةرلةر لةنة. معهنةتكةشلةر رعزعقالندذرلعدذ«

 خذلةصاظع راشعدعنالر رةسذلذلالهنعث سىننعتعضة ظاساسةن زومعضةرلعككة قارشع تذرذص، 
  . ظذنع هارام قعلغان

ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذ بازاردا آعشعلةرنعث مال ـ مىلكعنع تاالن ـ تاراج 
ظالاله حىشىرىص بةرضةن رعزعقنع يالغذز «: آأرىص قاتتعق غةزةصلعنعصعنع ققعلعؤاتقانلع

هالبذآع بذ تول . ظعضةللعؤئلعص زومعضةرلعك قعلعؤاتقان بعر تىرآىم ظادةملةر ظوتتذرعغا حعقعصتذ
غورةباالرنعث هةققع ظعدع، ظأز ـ خوتذن، يئتعم ـ ظوغذلالرنعث، بعحارة، معسكعن ؤة غئرعص 

ص هاالل ياشاشنع خالعغذحعالر قاحان بازارلعرعمعزغا آةلسة ظذالر مئنعث ظئزعز مئهنعتعضة تايعنع
بعراق، آعمكع قاراثغذ ! معهمانلعرعم، ظةرآعن هالدا سودا ـ سئتعق بعلةن شوغذلالنسذن

بازارحعلعق قعلعص بازارنع مذنذصذل قعلعؤالماقحع بولعدعكةن، ظذنداقالرغا قةتظعي رذخسةت 
  .دئضةن» يوق

بذ «:   ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ  مةسحعتتة حئحعلعص آةتكةن تاظامالرنع آأرىصبعر قئتعم
  .دئضةن» رعلضةن تاظامبعزضة يعغعص بئ«:  دئضةندة، ظذالر»قانداق تاظام؟

، ظالاله بذ تاظامنع يعغعص بةرضةن ظادةمضة ؤة يعغعشقا  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ
  .دةص دذظا قعلغان» !هةمكارالشقان ظادةمضة بةرعكةت ظاتا قعلسذن

ضةندة،  ظأمةر دئ» بذ قاراثغذ بازاردعن آةلضةن! ظع مأمعنلةرنعث ظةمعرع«: ساهابعالر
ظوسمان رةزعيةلالهذ «: ظذالر ، دةص سورعغان»آعم بذنداق قعلدع؟«: رةزعيةلالهذ ظةنهذ

 »صاالنعظةنهذنعث ظازاد آةردعسع فةررذخ بعلةن  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث ظازاد آةردعسع 
تاظامعغا سعلةر مذسذلمانالرنعث «:  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ  بذ ظعككعسعنع آةلتىرىص. دئضةن

ظع مأمعنلةرنعث «: ظذالر ،ص سورعغانداة د»نئمة ظىحىن قاراثغذ بازارحعلعق قعلعسعلةر؟
  . دئضةن»بعز بذنع ظأز صذلعمعزغا سئتعؤالغان! ظةمعرع
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مذسذلمانالرنعث تاظامعنع مذنذصذل (عن تةسذلذلالهمةن ر«: ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ
دئضةنلعكعنع ) قعلعؤالغانالرنع ظالاله ؤةيرانحعلعق ؤة جذزام آئسعلعضة دذحار قعلعدذ

 ظالالهقا ؤة سعلعضة ؤةدة !ظع مأمعنلةرنعث ظةمعرع«: بذ حاغدا فةررذخ.  دئضةن»ظاثلعغانعدعم
 ظةمما  ظأمةر رةزعيةلالهذ . دئضةن»نرعمةنكع بذندعن آئيعن هةرضعز ظذنداق قعلمايمةبئ

  .ظةنهذنعث ظازاد آةردعسع ظأزضعصعدة حعث تذرعؤالغان

ظوسمان ظعبنع .  آئسعلعضة دذحار بولغانعتعضة قارعغاندا ظذ جذزامظةبذ يةهيانعث رعؤاي
ظةففان رةزعيةلالهذ ظةنهذمذ، ظةلع ظعبنع ظةبع تالعب رةزعيةلالهذ ظةنهذمذ، زومعضةرلعك، قاراثغذ 

  .ازارحعلعق ؤة مذنذصذللعقتعن حةآلةشتة ظعنتايعن حعث تذراتتعب

زومعضةرلةر، قاراثغذ بازارحعالر ؤة مذنذصذلحعالر لةنعتع ”: ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ
علمعشعغا مذؤاصعق رةؤعشتة جازا ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ قاراثغذ بازارحعالرنعث ق“ آعشعلةردذر

حىنكع بذنداق قعلمعغاندا، ظذالر . ؤةتكةنعنع آأيدىرعال ـ مىلكرعش ظىحىن ظذالرنعث مبئ
مالنعث ظارقعسعدعن قاراثغذ بازار قوغلعشعص، مالنعث قذلع بولذص قاالتتع ـ دة، نةتعجعدة 

  . ماللعرع بعلةن قوشذص ظأزلعرعنعمذ ؤةيران قعالتتع

  . رعؤةتكةنىمعنع آأيدظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ بعر تاظامنع معثغا ساتقان بعر ظادةمنعث تاظا

مةن ظأآتعحعلعق قعلعص توصلعغان ”:  شذرةييةعهةبةشعستانلعق هذبةيش ظعبن
ناؤادا خامان آأيىص آةتمعضةن بولسا، آذفة . رعؤةتكةنآأيدىخامعنعمنع ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ 

  .دئضةن“ خةلقعنع ظاشلعق بعلةن تةمعنلعضىدةك دةرعجعدة صايدا ظاالتتعم

رةسذلذلالهنعث بعر ظادةم ”: ه رعؤايةت قعلعص مذنداق دئضةنجابعر ظعبنع ظابدذلال) 3(
دادام . م ؤة بعر باالم بار ظعدعمئنعث مال ـ مىلكى! ظع ظالالهنعث ظةلحعسع” ! قئشعغا آئلعص

“ ظأزةثمذ، مئلعثمذ داداثنعث”:  رةسذلذلاله،دئضةندة“ مئلعمنع ظأزعنعث قعلعؤالماقحع
  .دئضةن

اله قايسع يولنع بويالص ماثغان بولسا، شذ يولنع بويالص خذلةصاظع راشعدعنالر، رةسذلذل
ظذالرمذ رةسذلذلالهنعث هةدعسعنع . مئثعص، نئمة دئسة شذنعثغا بعجانعدعل ظةمةل قعالتتع

  .مذنداق حىشعنةتتع

بعرعنحع، دادعنعث خعراجةتتعن قعسعلغان حاغدا بالعنعث مال ـ مىلكعنع ظئلعش 
  .هوقذقع بار

دادام مئنعث ! ظع رةسذلذلالهنعث خةلعصعسع”: عث قئشعغا آئلعصبعر ظادةم ظةبذ بةآرعن
سئنعث صةقةت ع ظئلعؤالماقحع بولعؤاتعدذ ـ دعؤعدع، ظةبذ بةآر مئلعمنعث هةممعسعن

. باالثنعث مئلعدعن قانحعلعك ظعهتعياجعث بولسا، شذنحعلعك ظئلعش هوقذقذث بار، دئدع
 ظةمةسمذ؟ ظأزةثمذ، مئلعثمذ داداثنعث”: رةسذلذلاله! دادا، ظع رةسذلذلالهنعث خةلعصعسع
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ر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذنعثدعن خعراجةتنع مةقسةت قعلغان، دئضةنغذ دعؤعدع، ظةبذ بةآ
  .“ دئدعظالاله رازع بولغان نةرسعدعن سةنمذ رازع بول

صذل ـ باياؤانلعق بعر ظادةم . ظعككعنحع، دادعنع قةرزدار قعلعشقا بالعنعث هةققع يوق
اتلعق قعلعص تويلذقنع ظعضةللعؤالعدذ، دادعسع ظألىص آئتعص قعزع تويلذقنع قعزعنع ي

دادام ظذنع هايات ؤاقتعدا ظأزعنعث ”سوراص آةلضةندة، ظذنعث ظوغذل بعر تذغقانلعرع 
نعث رتعشعص  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذظذالر، ظذيان تارتعشعص، بذيان تا. دةيدذ“ قعلعؤالغان

سئنعث نةرسة آئرةآلعرعث ظأز صئتع تذرغان بولسا، ”: زعيةلالهذ ظةنهذقئشعغا بارغاندا، ظأمةر رة
سةن ظذنع ظئلعشقا ظةث هةقلعق، ناؤادا داداث ظذنع يذقتعؤةتكةن بولسا، داداثنع قةرزدار 

  .دئضةن“ قعلعشقا هئحقانداق هوقذقذث يوق

ا ناهايعتع نعث دةؤا ـ دةستذر ظعشلعرعدمعسالالر ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذبذنعثغا ظوخشاش 
  .آأص ظذحرايدذ

، صعكرع جةهةتتة حارة ظعزدةشكة  ـ سىننةت بةزعدة ظعسالم قانذنعنع آأزدة تذتذص4
تأؤةندة ظومذمةن ساهابعالرنعث، خذسذسةن خذلةصاظع راشعدعنالرنعث صعكرع . هتاجمو

  :تةدبعرلعرعنع آأرستعص ظأتعمعزـ جةهةتتعكع حارة 

:  جعنايعتع ظارقعلعق آاصالةتنامعنع بعكار قعلعصصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  هايؤاننعث
حىنكع هايؤانالر ظعضعسعنعث ظعرادعسعسعز خالعغان . دئضةن ظعدع“ حارصايالرنعث ظةقلع يوق”

هايؤانالر بةزعدة ظعضعسعضة بويسذنماي، ظعضعسعنعث قولعدعن قئحعص . ظعشالرنع قعلعؤئرعدذ
هالبذآع هايؤانالرنعث . ظةهؤالالرمذ بولعدذآئتعص، آعشعلةرضة زعيان ـ زةخمةت يةتكىزعدعغان 

  .ظعضعلعرع ظذالرنع آونترول قعالاليدذ ؤة تعزضعنلعيةلةيدذ

. خذلةصاظع راشعدعنالرنعث آأزقارعشعمذ رةسذلذلالهنعث سأزعضة ظوصظوخشاش ظعدع
ظعضعسع يوق هايؤاننع ساقالش ؤة آعشعلةرضة زعيان ـ زةخمةت يةتكىزىص قويذشتعن توسذش 

ظذ هالدا باشقعالرنعث آعشعلعك هةق ـ هوقذقلعرعغا تاجاؤذز قعلغانلعق . يعنتولعمذ قئ
  .بولمايدذ

ظةمما ظعضعسع تةرعصعدعن تعزضعنلةنمعضةن هايؤانالر باشقعالرغا زعيان ـ زةخمةت يةتكىزىص 
  .قويسا، زعيانغا هايؤانالرنعث ظعضعسع حوقذم آاصالةتلعك قعلعشع الزعم

عث ظأيعضة ظعجازةتسعز آعرضةندة، زةيدنعث تأضعسع بالعنع بعر باال زةيد ظعبنع سابعتن
. دةسسةص ظألتىرىص قويعدذ ـ دة، بالعنعث ظعضة حاقعسع زةيدنعث تأضعسعنع بوغذزلعؤئتعدذ
.  شذنعث بعلةن بذالر ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث قئشعغا داؤالعشعص بارعدذ

 قعساسعنع بعكار قعلعص، بالعنعث دادعسعدعن تىضعنعث ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ  بالعنعث قان ـ
ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث بالعنعث قان قعساسعنع بعكار قعلعشع، بالعنعث . صذلعنع ظالعدذ

هالبذآع زةيد تأضعسع ظىحىن ظذيعنعث يئنعغا . زةيدنعث ظأيعضة ظعجازةتسعز آعرضةنلعكع ظعدع
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ذنداق ظةهؤالالردا ظذنعثغا جعنايةت ظارتعشقا شذثا ب. ظاالهعدة ظئغعل ياسعؤالغان ظعدع
  .قةتظعي بولمايتتع

ناؤادا  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ  زةيدتعن بالعنعث قان قعساسعنع ظئلعص بعرعشكة بذيرعغا 
. بولسا، ضذناهسعز بعر ظعنساننع ماددعي جةهةتتعن ناهايعتع زور زعيانغا ظذحراتقان بوالتتع

أثىل بألمةي، تأضعنعث باشقعالرغا زعيان يةتكذزعشكة سةؤةبحع ظةضةردة ظذ ظئغعل ياساشقا آ
  .بولغان بولسا ظعدع، ظذحاغدا ظعش باشقعحة بولغان بوالتتع

بعر ظادةمنعث ظئشعكعنع يةنة بعر ظادةمنعث ظأآىزع ظىسىص ظألتىرذؤئتعدذ ـ دة، بذالر 
  . ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث ظالدعغا ظةرز قعلعص آئلعدذ

شةآنعث ظئغعلعغا ئظةضةر ظأآىز ظ”: لالهذ ظةنهذ مذنداق هأآىم حعقعرعدذظةلع رةزعية
ظةضةر ظئشةك ظأآىزنعث ظئغعلعغا . ، ظأآىزنعث ظعضعسع ظئشةآنع تألةيدذآعرضةن بولسا

آعرضةن بولسا، ظأآىزنعث ظعضعسع ظئشةآنع تولعمةيدذ، حىنكع ظئشةآنعث ظأآىزنعث 
 ياساشقا آأثىل بألمعضةنلعكعنعث دةلعلع، ظئغعلعغا آعرعشع ظئشةآنعث ظعضعسعنعث ظئغعل

  .ظذنداق بولغان ظعكةن، صةرؤاسعزلعق قعلغذحع حوقذم تألةم تألةيدذ

مذسذلمانالرنعث يولعدا ياآع بازارلعرعدا ”: ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئضةن
. لةيدذقويسا حارؤعالر آةلتىرضةن زعياننع حوقذم حارؤعنعث ظعضعسع تأص عتعحارؤعلعرعنع توخت

  .حىنكع ظذ حارؤعلعرعنع توختعتعص قويذش بعلةن باشقعالرنعث مىلكعضة تاجاؤذز قعلغذحعدذر

دئيعلسة، بعز دةيمعزآع، ظذ حارؤعلعرعنع ) بذنداق قئلعشقا رذخسةت قعلعنغان(ظةضةر 
هالبذآع، حارؤعالرنع توختعتعص . توختعتعشقا ظةمةس، ظأتكىزىص آئتعشكة رذخسةت قعلعنغان

بذنعثغا ظاساسةن، ظعجازةت سوراش قانذنع، . سانالرنع تةثلعكتة قالدذرغانلعقتذرقويذش ظعن
تعنحلعقنع بذزذش تألةمنع . ظةقلعي ؤة ظعلمعي جةهةتتعن تعنح ظامانلعق مةقسةت قعلعنغان

  .تةقةززا قعلعدذ

ظعقتعسادعي صعكعر ( ـ خذلةصاظع راشعدعنالر قذرظان بعلةن سىننةتنع ظأزلعرنعث 5
  .ص قارسعمذ، بعراق ظذالرنعث هةدعسكة بولغان حىشةنحعسع ظوخشعمايدذدة) مةنبعظع

: سةلمة ظعبنع ظةآؤةظدعن رعؤايةت قعلعندذآع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  مذنداق دئضةن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  “ !قذربانلعق قعلغان ضأشنع ظأح آىندعن ظارتذق ساقلعماثالر”

ع ظالالهنعث ظةلحعسع، بذ يعلمذ ظ”: ن آئيعن ساهابعالريذقعرعدعكع سأزنع قعلعص بعر يعلدع
ةثالر ظعحعثالر ؤة ي”: دئضةندة، رةسذلذلاله“ ظأتكةن يعلدعكعضة ظوخشاش قعالمدذق؟

حىنكع ظأتكةن يعل آعشعلةر قعينحعلعق ظةهؤالدا قالغان بولغاحقا، ظذالرغا ياردةمدة ! ساقالثالر
  .دئضةن“ بولذشذثالرنع ظعرادة قعلغانعدعم
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وسمان رةزعيةلالهذ ظةنهذ بذنعثدعن بذرذنقع هأآىمنعث ظةمةلدعن قالغانلعقعنع، يةنع ظ
قذربانلعق ضأشلعرعنع ساقالشنع مةنظع قعلعش هأآمعنعث بعكار قعلعنغانلعقعنع حىشنعص 

ظوسمان رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث نةزعرعدة هأآىم ناهايعتع ظايدعث بولذص، خالعغان . يةتكةن
شعنع ظىح آىندعال تىضعتعؤةتسة، خالعغان ظادةم ظىح آىندعن ظارتذق ظادةم قذربانلعق ضأ

ساقالص يئسة بولعؤئرةتتع، قذربانلعق ضأشعنع ساقلعغان ظادةم ظىح آىن ظعحعدة يئسعمذ، 
  .سةدعقة قعلسعمذ بولعؤئرةتتع

ظةلع ظعبنع ظةبع تالعص رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث بذ هةدعسقا قارعتا حذشةنحعسع مذنداق 
ةيغةمبةر ظةلةيهعسسالمنعث ظالدعنقع هةدعسع آئيعنكعضة هةرضعز توقذنذشذص ص”: ظعدع

قالمايدذ، يةنع قذربانلعق ضأشنع ظىح آىندعن ظارتذق ساقلعماسلعق مةسعلعسع بعلةن ظىح 
. آىندعن ظارتذق ساقالشقا ظعجازةت بئرعلعش مةسعلعسعدة هئحقانداق بعر زعتلعق يوق

 ظارتذق ساقلعماسلعق توغرعسعدا صةيغةمبةر حىنكع قذربانلعق ضأشنع ظىح آىندعن
ظةلةيهعسساالم  يوليذرذق بةرضةن ؤةزعيةت بعلةن، ظىح آىندعن ظارتذق ساقلعسا بولعدعغانلعقع 

  .توغرعلعق يوليذرذق بةرضةن ؤةزعيةت تىصتعن ظوخشعمايتتع

روشةنكع، قذربانلعقنعث ضأشعنع ساقالش مةنظع قعلعنعشع ظاحارحعلعق ؤة 
آىنلعرعدة بولغان بولسا، ساقالشقا ظعجازةت بئرعلعشع توق، صاراؤانلعق دعشؤارحعلعق 

شذثا بذرذنقع هةدعسنعث هأآمع ظةمةلدعن قالغان دةص دةؤا قعلعشقا . آىنلةردة بولغان ظعدع
  .قةتظعي يول يوق

ظةلع ظعبنع ظةبعي تالعص رةزعيةلالهذ ظةنهذ سةصةردعن قايتعص آةلضةن حاغدا، فاتعمة 
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذنع نةهعي ”: قذربانلعق ضأشنع ظئلعص آةلضةن، ظذظذنعث ظالدعغا
“ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذنعثغا رذخسةت قعلغان”: فاتعمة ،دةص سورعغاندا“ قعلمعغانمذ؟

بذنعثدعن ” : شذنعث بعلةن ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ رةسذلذلالهنعث ظالدعغا آعرعص. دئضةن
  .دئضةن“ يئضعنظذنع زذلهةججعدعن يةنة بعر زذلهةججعضة قةدةر ” :رةسذلذلاله ،سورعغان

زةيد ظعبنع ظةلعنعث ظعسصاتعغا آأرة ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ قذربانلعق ضأشعنعث ظىحتعن 
ظعبنع . بعرعنع تاماققا ظعشلعتةتتع، ظىحتعن بعرعنع يةيتتع، ظىحتعن بعرعنع ساقالص قذياتتع

ظىح ”: بةيدنعث رعؤايعتعضة آأرة، ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذزذهةرنعث ظازاد ضةردعسع ظةبذ ظذ
  .دئضةن“ح آعم قذربانلعق ضأشعنع يئمعسذنآىندعن آئيعن هئ

 ظئلعنعص قالغان بذ ظوسمان رةزعيةلالهذ ظةنهذ  مذهاسعرعضة” :ظعبنع هةزعم مذنداق دةيدذ
ةتكةحكة مذسذلمانالر يعل بولذص، سةهرالعق ظةرةبلةر مةدعنة مذنةؤؤةرضة صعتنة ظذرذغعنع حئحعؤ

شذثا ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذمذ رةسذلذلالهنع . ناهايعتع آأص مذشكعالتقا دذح آةلضةن ظعدع
ظأرنةك قعلعص آعشعلةرنع قذربانلعق ضأشعنع ظىح آىندعن ظارتذق ساقلعماسعلعقعنع 

  .بذيرعغان
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عدة بةزعسع  ـ خذلةفاظع راشعدعنالرنعث ظارسعدعكع ظعختعالص بولسا، مةلذم بعر هادعس6
قذربانلعق ”: رةسذلذلالهنعث. يةتكةن سىننةتكة يةنة بةزعسعنعث يئتةلمعضةنلعضعدة ظعدع

 دئضةن هةدعسنعث ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ“ ظىح آىندعن ظارتذق ساقالشقا ظعجازةتضأشنع 
ضةرحة رةسذلذلالهنعث مةنظع قعلعش . بعلةن ظوسمان رةزعيةلالهذ ظةنهذغا يةتكةنلعكع مةلذم

لةن ظعجازةت بئرعشتعكع مةقسعتع بعر ـ بعرعضة ظوخشعمعسعمذ، بذنعثدعن ظالدعنقعسعنعث بع
هأآمعنع بعكار قعلعش مةقسةت قعلعنامدذ، ياآع هةر بعر مةسعلعضة قارعتا مذناسعص هأآىم 

  قعلعش مةقسةت قعلنامدذ؟

ق قذربانلعق ضأشنع ظىح آىندعن ظارتذ” ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذغا 
دئضةن هةدعس يةتمعضةحكة، بعرعنحع هةدعسنعث يةنع قذربانلعق ضأشنع “ ساقالشقا ظعجازةت

ظىح آىندعن ظارتذق ساقالش مةنظع قعلنعدذ دئضةن هةدعسنعث هأآمعضة ظةمةل قعلعشتا 
  .قةتظعي حعث تذرغان

هذغا ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذمذ بذنعثدا دادعسع  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةن
مةن مةزآذر هةدعس ظابدذلاله ظعبنع  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذغا يةتمعضةن . ؤارعسلعق قعلغان
ظابدذلاله ظعبنع  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث قذربانلعق ضأشنع ظىح . دئمةآحع ظةمةس

قعسقعسع، . آىندعن ظارتذق ساقالش ظعجازةت دةص قارايدعغانلعقع ظئهتعمالغا ناهايعتع يئقعن
  . خذلعصاظع راشعدعنالرنعث ظعقتعسادعي صعكعر ظئقعمعنعث آئحعككعنة تاشقعنعبذ

ظظظء  ب)ظظ بب ب بب ببب   )بب

  :ظذسذلعنع تأؤةندعكعدةك تونذشتذرعدذ) بعردةك صعكعر(ظألعماالر ظعجماظ 

رةسذلذلالهنعث ؤاصاتعدعن آئيعن مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظذممةتلعرع ظعحعدعكع 
عرعدعن بعرةر ظةسعردة ظةهكامالردعن بعرةر هأآىمضة قارعتا بعردةك مذجتةهعدالرنعث ظةسعرل

  . صعكعر بعرلعكعضة آئلعشع ظعجماظدذر

يذقعرعدعكع مذجتةهعدالردعن : ظئتمولوضالرنعث ظعجماظ هةققعدعكع قارعشع مذنداق
ظعجماظ مةشهذر . بعرةرسع ظأزعدعن باشقعالرنعث صعكرعضة قوشذلمعسا ظعجماظ ظئتراص قعلعنمايدذ

ساهابعالرنعث زامانعدا ظذالرنعث ظارعسعدعكع ظعجماظ تىزعدعغان مةرعصةتصةرؤةر مذفتعالر 
لئكعن دألةتلةر ظارا ظذالر . بولغانلعقتعن ظعنتايعن قوالي هةم مةنصةظةتلعك ظعدع

  .صارحعالنغاندعن آئيعن، ظعجماظ ظعجتعماظعي بعر مىشكعالتقا ظايالندع

ث قالدذرذص آةتكةن تةقلعدع شةرتلعرعضة هة دةص نأؤةتتة ظعجماظ بعزنعث ظألعماالرنع
حىنكع مذسذلمان ظألعماالرنعث . ظئسعلعؤالغانلعقعمعزدعن ناهايعتع حعضعشلعشعص آةتتع

ظارعسعدعكع صىتىن مذجتةهعدالرنعث بعرةرسع باشقعالرنعث صعكرعضة قوشذلمعسا ظعجماظ ظأز 
  .خذسذسعيعتعنع ساقالص قااللمايدذ
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بىيىك (ياآع ) خةلقظارا فعقهعشذناسالر جةمعظيتع(علعشكة قاراص بذ يئثع ؤةزعيةتتة يأن
رايونلذق فةتؤا (ياآع ظعجماظنعث ظأرنعدا ) ظألعماالر هةيظةت ظةزالعرع بعرلةشمعسع

حىنكع بذنداق قعلغاندا، بذ . قذرذص حعقعش مذمكعنمذ؟ مذمكعن ظةمةس) بعرلةشمعسع
  : ر قانحة خاهعشقا ظئغعص آئتعدذبعرلةشمة ؤة هةيظةتلةرنعث ظةزالعرع تأؤةندعكع بع

 ـ 4 ـ هاآعمالرنعث زذلمعغا تاقابول تذرالماسلعق، 3 ـ هوقذق، 2 ـ ظابرذيصةرةسلعك، 1
 . ـ بعلعمسعزلعك5تةقؤادارسعزلعق، 

بذ بعرلةشمة ؤة جةمظعيةتلةرضة ظةزا بولغان آعشعنعث ياآع بعلعمع ظاز، ظابرذيع يذقعرع 
تعدارعمذ ظاز ياآع بعلعمع آأص، تةقؤادارلعقع ظاز بولذص، بذ ياآع بعلعمعمذ، قارشع تذرذرش ظعق

ضةرحة بذ هةيظةتلةرنعث ظةزالعرع بعلعملعك، تةقؤادار، . ظعجماظنعث شةرتعضة ظذيغذن آةلمةيدذ
هةقعقةتتة حعث تذرذشتا ماالمعتعدعن قورقمايدعغان بولسعمذ، يةنعال ظعجماظنعث شةرتعضة 

  .ظذيغذن آةلمةيدذ

  ث ثثثثثثسسسسس سسسسسسسس

“ آأز قاراش” ـ ماددعسعغا ظاساسةن 4 ـ ظألعماالر فعقهع ظذسذلعنع ظعسالم قانذنعنعث 1
  .دةص ظاتايتتع

، ظعستعساله )توغرا هأآىم(قعياس، ظعستعهسان » آأز قاراش«ظألعماالر نةزعرعدعكع 
الرنع ظأز قاتارلعقالرنع ؤة باشقا ظعش) بعردةك توغرا صعكعر قعلعش(، ظعستعهسان )توغرا يةآىن(

  . ظعحعضة ظالعدذ

دئضةن سأزنع “ ظعسالم قانذنعنعث غايعسع”دئضةن سأزنعث ظأرنعغا “ آأز قاراش”مةن 
حىنكع آأز قاراش، هةقعقةتتة ظعسالم . دةص قارايمةنظعستئمال قعلعشنع ظةث ظةؤزةل 

  .قانذنعنعث مةنبعظع ظةمةس، شذنداقال ظذنعث مةنبعظع بولذشقعمذ مذناسص ظةمةس

اش صةقةت قعياستعكع ظعللةتكة، ظعستعالهتعكع ظومذمعي مةنصةظةتكة، آأز قار
  . ظعستعهساندعكع زأرىرعيةتكة ظوخشاش ظةهكامالر ظايدعثالشتذرذلعدعغان بعر ؤاستعدذر

ظورذنذش . قعياس ظعسالم قانذنعنعث ظاساسلعق مةنبعظع ظةمةس، بةلكع بعر ظورذنذشتذر
  .والاليدذصةقةت ظأز اليعهةسعضة تايعنعصال مةنبة ب

نةزةر داظعرعمعزنع تئخعمذ يعراققعراق ظاغدذرساق، قعياستعكع ظعللةتنعث صةقةت 
مةؤجذتلذق ؤة يوقلذقتا هأآىمنعال دةؤر قعلعص قانذن حعقارغذحعنعث مةقعسعتع ظعشقا 

  . ظاشقاندعال، شةرعظةتنعث ظاساسع بولذشقا مذناسعص آئلعدعغانلعقعنع بعلعؤاالاليمعز

   عث غايعسعدعن بعز نئمعنع مةقسةت قعلعمعز؟ـ ظعسالم قانذنعن2
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شىبهعسعزآع، ظالاله هاالل ـ هارامدعن ظعبارةت ظةهكامالرنع مةلذم مةقسةتكة يئتعش 
حىنكع ظةهكامالر قانذن حعقارغذحعنعث مةقسعتع ظأز . ظىحىن قانذنالشتذرذص بةردع

مةقسعتع دئمةك، قانذن حعقارغذحعنعث . داظعرعسع ظعحعدعال ظعشقا ظاشذرذلمايدذ
بةندعلةرنعث حةآتعن ظئشعص آةتمةسلعكع ظىحىن قانذنسعز هةرعكةتلةرنع حةآلةشتعن 

  .ظعبارةت

قانذن حعقارغذحعنعث مةقسعتع قانداقتذر قول آئسعش، جةلدة ظذرذش بولماستعن، 
ظةضةر قانذن حعقارغذحعنعث مةلذم . بةلكع بذ ظذسذل ظارقعلعق ظأز مةقسعتعضة يئتعشتذر

قارغان ؤاستعسع قانذن حعقارغذحعنعث آىتكةن يئرعدعن حعقمعسا قانذننع مةقسةت ظىحىن حع
ظأزعنعث حأرعسعنع . ظااليلذق، ساراثنع جازاالشقا بولمايدذ. ظعجرا قعلعشقا قةتظعي بولمايدذ

حىنكع . ظالدامحعلعق قانذنسعزلعق بةلكع هارام. ظالغان ظادةمنعث نعكاسع ظئتراص قعلعنمايدذ
قعسقعسع، ظعسالم قانذنعنعث غايعسع . ث نعشانعغا توسقذنلذق قعلعدذظذ قانذن حعقارغذحعنع

  .فعقهعشذناسالرنعث شةرعظةت ظةهكاملعرعنع قعياس ظارقعلعق يىرضىزعدعغان مةنبةدذر

 ـ ظعسالم قانذنعنعث خةلعصلةرنعث نةزعرعدعكع ظعقتعساد صعكعر ظئقعمعغا بولغان 3
  آونتروللعقع

بذ هةرعكةت . علعرعدعن بعرع داظعملعق هةرعكةتتذرظعقتعسادنعث ظأزضعحة ظاالهعدعلعك
حىنكع آعشعلةرنعث صايدا قوغلعشعص . ظعقتعسادنعث ضىللعنعشعدة تىرتكعلعك رول ظوينايدذ

يىرعشع، ظذالرنعث قانداق قعلغاندا صايدعغا ظعرعشعص، قانداق قعلغاندا زعيان تارتمايدعغان بعر 
  .قعلعشقا مةجبذر قعلعدذيولنع تئصعش ظىحىن داظعم صعكعر ـ تةصةآكذر 

بذنعثدعن آأرعؤئلعشقا بولعدذآع، ظعسالم قانذنع ظعقتعسادعي مذظامعلعلةرضة توغرام 
شذثا فعقهعشذناس ظالعمالر، . هأآىم قعالاليدعغان داظعمع ضىللعنعش تةرةققعياتعغا ظعضة

عقعرعص، ساهابعالرغا ظوخشاش ظعسالم قانذنعنعث غايعسع بويعحة مةسعلعلةرضة توغرا هأآىم ح
  .خاتالعقالردعن قةتظعي ساقلعنعشع الزعم

 ـ بعرقانحعلعغان رعؤايةتلةرضة آأرة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم زعنا قعلغان بعر ظادةمنع 1 
تاش ـ آئسةك قعلعص ظألتىرمةستعن يىز جةلدة ظذرذص، بعر يعللعق سىرضىن قعلعشقا هأآىم 

ان ظادةمنع يىز جةلدة ظذرغاندعن آئيعن صاالشقا ظةبذ بةآعرمذ بعر قعز بعلةن زعنا قعلغ. قعلغان
  .بذيرعغان

  . ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذمذ شذنداق قعلغان

ظوسمان ظعبنع ظةففان رةزعيةلالهذ ظةنهذمذ ظأزعنعث دةؤرعدة زعنا قعلغان بعر ظايالنع يىز 
هذ ظةنهذ خعالصةت دةؤرعنعث ظةمما ظةلع رةزعيةلال. جةلدة ظذرذص، خةيبةرضة بعر يعللعق صالعغان

ظاخعرلعرعدا، صاالشتعن مةقسةت زعناغا يئقعنالشقان جعنايةتحعنع ظأزع ياشعغان مذهعتتعن بعر 
مةزضعل يعراقالشتذرذص، هةقعقةتكة قايتذرذش هةمدة بذزغذنحعلعق ؤة ضذناه ـ مةظسعيةت 
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غاندعن آئيعن، بعر ظازضعلعدعن ساقالص قئلعش ـ دةص قاراص زعناخورنع يىز جةلدة ظذرذص بول
  .يعللعق سىرضىن قعلعشنعث ظورنعغا بعر يعللعق قاماق جازاسع بةرضةن

توي قعلمعغان ظوغذل بعلةن توي قعلمعغان قعز ”: ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئضةن
 .“سىرضىن قعلعنمايدذ. زعنا قعلسا يىز جةلدة ظذرذلذص، قاماق جازاسع بئرعلعدذ

عضة ظالغان ظادةمضة نعسبةتةن، ظعجارعضة ظالغان نةرسة نئمة ظعسالم قانذنعدا، ظعجار
بذ . بولعشعدعن قةتظعينةزةر بذزذلسا ياآع بذرذنقع هالعتعدعن ظأزضعرعص آةتسة تألةيدذ

بذ قانذنعيةتكة صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالممذ، ظةبذبةآعرمذ . ظعسالمنعث ظأزضةرمةس قانذنعيتع
  .هةرضعز خعالصلعق قعلمعغان

، ياغاححع ؤة بذياقحعالر بةثباشلعق قعلعص، صايدا مةنصةظةت )سةيصذث(ماشعنعحع 
ظعمام . قوغلعشعص رةخنع، ياغاحنع آعسعؤئلعشع ظعسالم قانذنعغا تذصتعن خعالص

ظابدذرراززاقنعث رعؤايعتعضة آأرة  ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذ بذياقحعغا بذزغان 
  .نةرسنع تألةتكةن

. يذقاص آةتكةن نةرسعلةرنع تعرعلدىرىش نةزةرعيةسعضة ظاساسلعنعدذ ـ ظعسالم قانذنع 2
حكعمنعث ظذ  هئ،آعمكع بعر زئمعننع ظاؤات قعلعدعكةن”: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ هةقتة

  .“زئمعننع ظعضةللعؤئلعشقا هةققع يوق

 بذنعثدعن قانذن حعقارغذحعنعث مةقسعتع يةر يىزعنع ضىللةندىرىص، ظذنعثدعن ظىنىملىك
ظأمةر  ظعبنع . صايدعلنعش ؤة بارلعق آعشعلةرضة صاراؤانلعقنع ظومذمالشتذرذشتعن ظعبارةت

خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظعسالم قانذنعنعث غايعسعنع ظعشقا ظاشذرذش ظىحىن تأؤةندعكع 
  .ظذسذلنع قولالندع

ىص ـ  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ دألةتتعن شةخعسلةرضة بألىص بةرضةن يةرلةردعن بأل1
بئرعلضىحعنعث تاقعتعدعن تاشقعرع ظاؤات قعاللمعغان يةرلةرنع قايتذرؤئلعش توغرعلعق قايتا ـ 

  .قايتا ظويلعنعص ظىنىملىك تةدبعر قولالندع

.  شىبهعسعزآع، رةسذلاله ظةقعقنعث زئمعنعنع بعالل ظعبنع هارعسقا بألىص بةرضةنعدع
نعث ظذ زئمعننعث هةممعسعنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ خةلعصة بولغان حاغدا بعالل

آىحىثنعث يئتعشحة ! ظع بعالل”: ضىللةندىرىشكة آىحع يةتمعضةنلعكعنع آأرىص
آىحىث يةتمعلضةنلعرعنع ساهابعالرغا تةقسعم . ضىللةندىرةلةيدعغان زئمعننع ظأزةثضة قالدذر

ةقسعم ظذنعث ضىللةندىرىشكة آىحع يةتمعضةن زئمعننع مذسذلمانالرغا ت ،دةص“ قعلعص بئرةيلع
  .قعلعص بةرضةن

 ـ آعمكع تئرعلغذ يئرعنع ظذدا ظىح يعل تاشالص قويذص ضىللةندىرمعسة، ظعسالم 2 
  .دألعتعدعكع هةر قانداق بعر صذقرانعث ظذ زئمعننع سئتعؤئلعص ضىللةندىرىش هةققع بار
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 ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ  بذنع صةقةت ظعسالم قانذنعنعث غايعسعنع ظةمةلضة ظاشذرذش 
باشقعحة ظئيتقاندا ظعسالم دعنعنعث قانذنع ظألىآنع . سعدعنال شذنداق قعلغانيىزع

  .تعرعلدذرىشتعن ظعبارةت

ظعسالم قانذنعدا تةقسعمات ( ـ ظعسالم قانذنعدعكع قعياس ظاتالةردة صةرز ظعضعلعرع 3 
معراس ظئلعص بولغاندعن آئيعن، باشقعالر ظئلعشقا رذخسةت، ) ظئلعشقا تئضعشلعك بولغانالر

بذنعثدعن آأرة صةرز ظعضعلعرع ظذرذق ـ تذغقانحعلعق جةهةتتة ظألىآكة ظةث . ئمةآتذرد
  .يئقعندذر

بذنعثدعكع قانذن حعقارغذحعنعث مةقسعتع ظألضىحعنعث ظذرذق تذغقانلعرع معراستعن 
شذثا ظألضىحعنعث يئقعن تذغقانلعرعدعن ظعبارةت . مذناسعص هالدا صايدعلعنعشتذر

  .  يعراق تذغقانلعرعغا معراس بعرعلمةيدذمعراسخذرلعرع بار يةردة

ناؤادا قانذن حعقارغذحنعث مةقسعتع قعياس تىصةيلعدعن بعكار بولذص آةتسة، دةرهال 
  .قعياسنع تةرك ظئتعص، قانذن حعقارغذحعنعث مةقسعتع بويعحة ظعش آأرىش الزعم

صات بولذص  ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث خةلعصعلعك دةؤردة بعر ظايال ؤا
آئتعص، ظذنعثغا معراسخور بولعدعغان ظئرع، ظانعسع، ظوغذل بعر تذغقانلعرع، ظأزعنعث ظوغذل 

  .قئرعنداشلعرع قئلعص قالعدذ

 ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ  بذ مةسعلة توغرعلعق ظوزاق ظويالنغاندعن آئيعن، قعياس 
لتعدعن بعرعنع، ظانعنعث ظوغذل ظارقعلعق ظذ ظايالنعث ظئرعضة معراسنعث يئرعمعنع، ظانعسعغا ظا

بعر تذغقانلعرعغا ظىحتعن بعرعنع بةرسة، ظايالنعث ظوغذل بعر تذغقانلعرعغا معراستعن هئح نةرسة 
قالمايدعغانلعقعنع آأزدة تذتذص، قعياسنع تةرك ظئتعص، قانذن حعقارغذحعنعث مةقسعتعضة 

وغذل بعر تذغقانلعرعغا ظوخشاش مذناسعص هالدا ظايالنعث ظوغذل بعر تذغقانلعرعغعمذ، ظانعنعث ظ
  .معراس بةرضةن

  .ظوسمان ظعبنع ظةففان رةزعيةلالهذ ظةنهذمذ شذنداق قعلغان

  .ظةمما ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ بذنداق قعلمعغان

 ـ رةسذلذلالهنعث ؤة ظةبذبةآعرنعث دةؤردة، مذسذلمانالر آاصعرالردعن ظذرذشتا غةنعمةت 4
نعث بةشتعن تأت قعسمعنع مذجاهعدالرنعث خعراجعتعضة ؤة ظالغان زئمعن قاتارلعق نةرسعلةر

  .ظذالرنع جعهادقا سةصةرؤةر قعلعشقا سةرص قعلعنغان

لئكعن  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظأزعنعث خعالصةت دةؤردة صةتهع قعلعنغان ظعراق 
زئمعنعنع ؤة باشقا غةنعمةتلةرنع مذجاهعدالرغا بألىص بةرضةندة مول هوسذللذق بذ مذنبةت 
زئمعننعث ظعضعدارلعق هوقذقع بعر ظادةمضة مةرآةزلعشعص قئلعص، مال دذنيا ظذنعث جعهادقا 
حعقماسلعقعغا توسالغذ بولذص قالماسلعقع ظىحىن، ظعسالم قانذنعنع ظةمةلضة ظاشذرذشنعث 
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 تارقعتعص بةرمةي، ظأز ظعضعلعرعدة صةتهع قعلعنغان يةرلةرنع مذجاهعدالرغا”بعردعنبعر يولع 
 دألةتكة آعرعم بولذش ظىحىن يةر ظعضعلعرعدعن مةلذم معقداردا تألةم تألعتعص قالدذرذص،

بذنع مذجاهعدالرنعث خعراجعتعضة سةرص قعلعص، جعهادنعث ظىزلىآسعز داؤام قعلعشعغا 
  .دةص آأرسةتتع“ آاصالةتلعك قعلعش الزعم

. ش آأردع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ دعن آئينعكع خةلعصعلةرمذ بذ آأرسةتمة بويعحة ظع
جارع قعلعنمعغان، لئكعن  “ ظئلعشظوشرة ”صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤة ظةبذ بةآعرنعث زامانعدا 

ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ ساهابعلةرضة بذ هةقتة آئثعشعص، ظأشرة ظئلعشنع يولغا قويغان تذنجع 
  .آعشع بولذص قالغان

ث تىص مةنصةظةتعضة ظعنتايعن  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث قارعشعدا بذ مذسذلمانالرنع
  :بذنع تأؤةندعكعدةك حىشةندعرعمعز. ظذيغذن ظعدع

 ـ ظعسالم دألعتعضة آعرعدعغان تاشقع سودا آعرعمع زأرىر خام ظةشيا مةنبةسعدعن 1
 .ظعبارةت

 ـ دألةت غةيرع مذسذلمان سودعضةرلعرعدعن ظالعدعغان ظأشرة مذسذلمانالرنعث بةيعتذل 2
 .ىضعمةس بايلعق مةنبةسعدذرمالع ظىحىن صذتمةس ـ ت

 ـ ظأشرعنعث صةرز قعلعنعشع هأآىمةتنعث تاشقع سودعغا بولغان نازارةتحعلعكعنع 3
حىنكع . بذ ظعقتعسادنع ضىللةندىرىشتة آةم بولسا بولمايدعغان بعر ظعش. مةقسةت قعلغان

  . عضةدألةت ظأزعضة آئرةآلعك بايلعق مةنبةلعرعنع قوبذل قعلعش ياآع قعلماسلعق آىحعضة ظ

.  ـ مذسذلمانالرغا مةنصةظةت يةتكىزىش قانذن حعقارغذحعنعث مةقسةتلعرعدعن بعرع4
 .هةتتا قانذن حعقارغذحع بذ مةنصةظةتنعث ظورنعغا مذناسعص ساؤاب بئرعدذ

جىملعدعن ظةزان ـ شذ .  ـ ظعسالم قانذنعدا ظعتاظةت قعلغانغا هةق ظئلعش جاظعز ظةمةس5
 . نعثغا هةق ظئلعش جاظعز ظةمةسشذثا ظذ. ظعتاظةتلةرنعث بعرسع

بذنعثدعكع قانذن حعقارغذحعنعث مةقسعتع دعننعث آةسصكة ظايلعنعص قالماسلعقعدعن 
حىنكع نذرغذن آعشعلةر ياخشع آأرىص ظةمةس، تذرمذش هةلةآحعلعكعدة دعننع . ظعبارةت

هنعث ظعتاظةت قعلعش ظالال. دعن بذنعثدعن صاك ؤة مذنةززةهتذر. آةسصكة ظايالندذرؤالعدذ
حىنكع ظذنعثغا ظالالهنعث دةرضاهعدا هةق . شذثا ظذنعثغا هةق ظئلعشقا بولمايدذ. هةققع

  .بعرعلعدذ

لئكعن آعشعلةر هةق ظالمعسا، ظعتاظةتتعن باش تارتسا قانداق قئلعش آئرةك؟ ظذالرغا 
هةق بئرعلةمدذ؟ ياآع ظعسالم معللةتلعرعضة زعيان ـ زةخمةت يةتسة هةق بئرعش جاظعز 

؟ قانذن حعقارغذحعنعث مةقسعتعضة زعت آئلعص قالعدعغان ظةهؤال ظاستعدا ظذالرغا ظةمةسمذ
  شةرتسعز هةق بئرعش آئرةآمذ؟
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ظوسمان ظعبنع ظةففان رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظعتاظةت قعلعشقا هةق ظئلعش جاظعز ظةمةس، 
 ظةمما ظعتاظةت قعلعشقا رعغبةتلةندذرىش يىزعسعدعن ظعتاظةت قعلغذحعغا مذآاصات بئرعش

  .جاظعز، حىنكع بذنعث بعلةن قانذن حعقارغذحعنعث مةقسعتع ظةمةلضة ظاشعدذ

مذآاصات ظالغذحع ظعتاظةت قعلغعنعغا هةق شةرت قعلماستعن، ظالالهتعن ساؤاب ظىمعد 
هالبذآع، دذنيانعث ساؤابعنع ظاخعرةتنعث ساؤابعغا قوشذش بعلةن ظاخعرةتنعث . قعلعدذ

اص تأت نةصةر مذظةززعنغا بةيتذل مالدعن تةمعنات ساؤابع آئمعيعص آةتمةيدذ ـ دةص قار
  .بئرعص، مذظةززعنالرغا تةمعنات بةرضةن تذنجع شةخس بوص قالغان

بذ ظومذمةن رةسذلذلالهنعث ظعش ـ ظعزلعرعغا ؤارعسلعق قعلغان ظةال ياخشع آعشعلةرنعث 
عنع ظعسالم خذسذسةن ظعقتعسادع صعكعر ـ تةصةآكذر خةزعنعس. قانذن نعزاملعرعدعن بعر نعزام

قانذنعنعث مةقسعتعضة ماس هالدا بايلعق مةنبةسع قعلغان  خذلةصاظع راشعدعنالرنعث ظازغعنا 
  .صعكعر ظئقعم تاشقعنعدذر

مئنعث سىننعتعمضة ؤة مةندعن آئيعن توغرا يول ظىستعدعكع  خذلةصاظع ”: رةسذلذلاله
ن مذقةددةس  سعلةرنعث باشتارتعص بولمايدعغاراشعدعنالرنعث سىننعتعضة ظةضعشعش

  .دئضةنعدع“ بذرحذثالر

ق ق ققققق ققق ق  قققققق قق ققققق ق   قق

   ـ مذقةددعمة1

هةر قانداق بعر ظةقعل ظعضعسع صذل ـ مال ظعقتعسادنعث جان تذمذرع ظعكةنلعكعنع، صذل ـ 
حىنكع آان ـ . مالسعز ظعقتعسادنعث مةؤجذت بولذص تذرالمايدعغانلقعنع هةرضعز ظعنكار قعلمايدذ

قاتارلعق ....  قذرذص حئقعش، تئرعلغذ يةر بةرصا قعلعش تاؤار ظالماشتذرذشآارخانعالرنع
  .ظعشالرنعث هةممعسع صذل ـ مالغا مذهتاج

آعشعلعك هاياتتعكع ظعقتعسادنعث جان تذمذرع بولغان صذل ـ مال ظعسالم دعنعدا يامان 
عن نئمعنع مئلعثالرد«. دةص ظاتالدع“ خةيرع ظئهسان”يولغا ظعشلةتمةسلعك شةرتع ظاستعدا 

سعلةر صةقةت ظالالهنعث . خةيرع ـ ظئهسان قعلماثالر ظذ ظأزةثالرنعث صايدعسع ظىحىندذر
يةنع خةيرع ـ ظئهسانعثالر ظىحىن ظالالهنعث (رازعلعقع ظىحىنال خةير ـ ظئهسان قعلعسعلةر 

مئلعثالردعن نئمعنع خةير ـ ظئهسان قعلماثالر، ) رازعلعقعدعن باشقعنع آأزدة تذتماثالر
يةنع قعلغان ياخشع . (سعلةرضة زذلذم قعلعنمايدذ. لةرضة ظذنعث ساؤابع تولذق بئرعلعدذسع

  ). ـ ظايةت272بةقةر سىرعسع (، »)ظةمةللعرعثالرنعث ساؤابع آةمةيتعلمةيدذ

ظةضةر سعلةردعن بعرةيلةن ظألىش ظالدعدا آأص مال قالدذرسا، ظذنعث ظاتا ـ ظانعسعغا ؤة «
لعق بعلةن ؤةسعيةت قعلعشع تةقؤادارالرنعث ظأتةشكة تئضعشلعك خعش ـ ظةقرعبالعرعغا ظادعل

  ). ـ ظايةت180بةقةر سىرعسع (، »بذرحع سىصعتعدة صةرز قعلعندع
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ظعقتعساد ظارقعلعق ظالالهنعث بارحة . ظالاله صذل ـ مالنع هاياتع دذنيانعث زعننعتع قعلدع
 دذنيا تعرعكحعلعكنعث مالالر ؤة بالعالر«. مةخلذقاتع ظأز جامالعنع نامايةن قعلعدذ

سعلةرضة ظالاله ظاتا قعلغان مال ـ مىلىآنعث «).  ـ ظايةت46آةهف سىرعسع (، »زعننعتعدذر
  ).  ـ ظايةت33نذر سىرعسع (، »بعر قعسمعنع ظذالرغا بئرعثالر

سعلةرضة نذرغذن مال ؤة ظةؤالدالر ظاتا «: ظالاله بةندعلعرعنع صذل ـ مال ظارقعلعق سعنايدذ
  ). ـ ظايةت6ظعسراظ سىرعسع (» عثالرنع آأص قعلدذققعلدذق، سان

مال ـ مىلىك ؤة ظعنسان ظعقتعسادنعث ظاساسع، مال ـ مىلىآنع ظالاله ظعسالهاتنعث 
سةرص قعلعدعغان ) ياخعشلعق يوللعرعغا(صاآلعنعش ظىحىن مال ـ مىلىآنع «ؤاستعسع قعلدع، 

  ). ـ ظايةت18 ـ 17رعسع لةيل سى(، »يعراق قعلنعدذ) يةنع ظوتتعن(ظادةم ظذنعثدعن 

ظالالهنعث «. جةمظعيةتتة ياخشلعق قعلعش ؤة ظادالةت نذرع ظاستعدا ظعساله قعلنعدذ
).  ـ ظايةت11سةف سىرعسع (، »يولعدا مئلعثال بعلةن جئنعثالر بعلةن جعهاد قعلغايسعلةر

 جعهاد ظذرذش قعلعش ظىحىن زأرىرعيةت بولذص قالماستعن، بةلكع جةمظعيةتنع صعكعر ؤة
شذثا ظالاله صةقعرلعق بعلةن . ظععقتعسادع جةهةتتة ظعساله قعلعدعغان مذهعم ؤاستعلعرعدذر

مال ـ مىلىآنعث ظازلعقعنع هةر بعر باسقذحتا ظاسانلعقحة بأسىص ظأتىص آةتكعلع بولمايدعغان 
بعز سعلةرنع بعر ظاز قذرقذنح بعلةن بعر ظاز قةهةتحعلعك بعلةن «. تذسالغذ ؤة ظعمتعهان قعلدع

ؤة ماللعرعثالرغا، جانلعرعثالرغا، بالعلعرعثالرغا، زعراظةتلعرعثالرغا يئتعدعغان زعيان بعلةن حوقذم 
جةننةت (سةؤرع قعلغذحعالرغا ) بئشعغا آةلضةن مذسعبةت زعيان ـ زةخمةتلةرضة(سعنايمعز، 

  ). ـ ظايةت155بةقةر سىرعسع (» خوش ـ خةؤةر بةرضعن) بعلةن

ث ؤاصاتعدعن آئيعن ظةبذ بةآعر مال ـ مىلىآنعث قةدعر ـ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع
قعممعتعنع ياش ظعسالم دألعتعنع تئخعمذ مذستةهكةملةش جةيرانعدعكع ظةمةلعيةت 
جةيرانعدا تئخعمذ حوثقذر حىشعنعص يئتعص زاآاتنع مةنظع قعلغذحعالرنع ظألتىرىشكة 

عسعنع ظايرعغذحعالر بعلةن حوقذم ظالاله بعلةن قةسةمكع ناماز بعلةن زاآاتنعث ظار”: ظالدعراص
حىنكع زاآات مال ـ ) يةنع ناماز ظوقذص زاآات بةرمعضةنلةرنع ظألتىرعمةن. (ظذرذش قعلعمةن
  . دئضةنعدع“مىلىآنعث هةققع

ظعمام سةظعد ظعبنع . فذقةهاالرمذ بذنعث قعممعتعنع حوثقذر حىشعنعص يةتكةن
لئكعن ظأزعنع قوغداص قعلعدعغان صةرؤةردعضارعغا ظعبادةت ”: مذسةييةب مذنداق دئضةن

باشقعالرغا مذهتاج بولذص قالماسلعق ظىحىن مال ـ مىلىآنع ياخشع آورمةيدعغان ظادةملةردة 
  .“خةيرعيةت يوق

  . ـ ظعسالم ظعقتعسادعنعث مةخسةتلعرعنع ظىح نذقتعغا يئغعنحاقالش مذمكعن2

 دألةت ظعقتعسادعنع ضىللةندىرىش
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 شظعنساننع بةخت ساظادةتلعك قعلع

 بايلعقنعث حئحعلعص آئتعش سةرعصعياتعنع تأؤةنلعتعش

  .تأؤةند ظعسالم ظعقتعسادعنعث مةقسةدلعرع هةققعدة ظايرعم ـ ظايرعم توختعلعمعز

ظعقتعسادنع ظعككع خعل ظذسذل ظارقعلعق .  ـ مةقسةد ظعقتعسادنع تةرةققع قعلدذرذش1 
 .تةرةققع قعلدذرذش مذمكعن

  .عنع آأصةيتعشبعرعنحع مةبلةغ سئلعنغان سةرماي

  .ظعككعنحع آأصلةص مةبلةغ سئلعص بايلعقنع آأصةيتعش

   ـ مةبلةغ سئلعنغان سةرمايعنع آأصةيتعش1

مةبلةغ سئلعنغان سةرمايعنع آأصةيتعش ظىحىن مةيلع شةخس ياآع دألةتنعث بولسذن 
عكار ظعشلعتعلمةي ب: هةممة ظعمكانالر دئضعنعمعز. هةممة ظعمكانالردعن تولذق صايدعلنعش الزعم

تذرعدعغان نةخ صذل ؤة يةر ـ زئمعن، آارخانا، زاؤذتالرغا ظوخشاش ظعشلةص حعقعرعش 
ضةرحة . ظعسالم دعنعدا بذ ظعمكانالردعن صايدعلنعش ؤاجعب قعلعنغان. ؤاستعلعرعدعن ظعبارةت

ظةمما شةخسعلةرضة مال ـ مىلىك توصالص سةرص . ظذ دألةتنعث ياآع شةخسعنعث بولسعمذ
  .ش هارام قعلعنغانقعلماي يئتعؤئلع

) دوزاختا بولعدعغان(ظالتذن، آىمىش يئغعص ظذنع ظالاله يولعدا سةرص قعلمايدعغانالرغا «
  ). ـ ظايةت34تةؤبة سىرعسع (، »قاتتعق ظازاب بعلةن بئشارةت بةرضعن

ظعسالم دعنعدا ظعشلعتعلمةيدعغان زئمعندعن مةيلع شذ زئمعنعث ظعضعلعرع بولسذن ياآع 
بذنعثدعن مةقسةد .  تاشالص قويماي ظىنىملىك صايدعلنعش ؤاجعب قعلعنغانباشقعالر بولسذن

تئرعلغذ يةرلةرنع ؤة ظعشلةص حعقعرعش ؤاستعلعرعنع تاشالندذق نةرسعضة ظايالندذرذص 
  .قويذشتعن قاتتعق ظاضاهالندذرذش

تئرعلغذ يئرع بار ظادةم ظأزع ظذ يةردة ”: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن
 قئرعندعشعغا بةرمعسة زئمعننع ظأزع .علعق قعلسذن ياآع قئرعندعشعغا بةرسذنتئرعقح

  .“ضىللةندىرسذن

ظةبذ بةآعر،  ظأمةر ظعبنع خةتتاب، ظوسمان ؤة ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذمالر زئمعننع مول 
بعر ظادةم ظةلع . هذسذلنعث ظىحتعن بعرعنع بئرعش شةرتع ظاستعدا باشقعالرغا بئرةتتع

ظةلع ، دةص شعكايةت قعلغاندا“ النع يةر ظالغان ظعدعاص” ظةنهذنعث قئشعغا آئلعص رةزعيةلالهذ
مةن  ”جاؤابكار مذنداق جاؤاب بةرضةن. رةزعيةلالهذ ظةنهذ جاؤابكاردعن بذ توغرعلعق سورعغان

يةرنعث يئرعمعنع ظالدعم حىنكع مةن ظأستةث حئصعص سذ باشالص آةلدعم ؤة ظذ يةرنع ظاؤات 
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ظأمةر .  دئضةن“ بذصتذ”: ةزعيةلالهذ ظةنهذ جاؤابكارنعث جاؤابعنع ظاثالص، ظةلع ر“قعلدعم
ناؤادا ”ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذ بعلةن ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةص قارايتتع 

يةرنعث ظعضعسع ظىح يعلغعحة يةردعن ياآع ظأزع صايدعالنماي ياآع باشقعالرنعث 
 قويذص قويسا ظعسالم دألعتعدعكع هةر قانداق بعر صذقرانعث صايدعلعنعشع ظىحىن بةرمةي ظاق

  .“يةر ظعضعسعدعن ظعجازةت ظالماستعنال ظذ يةردعن صايدعلعنعش هةققع بار

تاشالندذق يةرنع ظاؤات قعلغان ظادةم ظاؤات قعلغان يةرضة ظأز ظعضعسعدعنمذ بةآرةك 
عنغان رعؤايةت بعر ـ بعرعضة هةققع بارمذ؟ بذ توغرعلعق  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ دعن قعل

ظةبذ يىسىفنعث رعؤايعتعضة آأرة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم جذهةين قةبعلعسعنعث . ظوخشعمايدذ
آئيعن يةرنع ظاؤات قعلغان ظادةم بعلةن . ظاؤات قعلعنمعغان يئرعنع آعشعلةرضة بألىص بةرضةن

ةنهذنعث ظالدعغا بارغاندا،  ظةسلع يةرنعث ظعضعلعرع داؤالعشعص قئلعص  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظ
ناؤادا يئرعثالرنع مةن ياآع ظةبذ بةآعر باشعقالرغا تةقسعم قعلعص ”ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ  
بعراق بذنع . رةتتعمئ ظةلؤةتتة مةن يئرعثالرنع ظأزةثلةرضة قايتذرذص ب،بةرضةن بولساق ظعدذق

لةرضة هةرضعز قايتذرذص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تةقسعم قعلعص بةرضةن بولغاحقا سع
آعمكع يئرعنع ظىح يعل تعرعماي تاشلعؤئتعص ظاؤات قعلمعسا ظاندعن باشقا بعر . بئرةلمةيمةن

  . دئضةن“ظادةم ظذ يةرنع ظاؤات قعلسا ظاؤات قعلغان ظادةم ظعضعسعضة قارعغاندا هةقلعقراقتذر

لغان ظادةم يةرنع ناؤادا ظاؤات قع”: ظةبذ ظذبةيدعنعث بعر رعؤايعتعدة مذنداق دئيعلضةن
يةرنع بعر قئتعم ظاؤات قعلعص يةنة بعر قئتعم تاشالص قويسا يةرنعث ظعضعسع خالعسا 

  .“قايتذرؤئلعش هةققع بار

) يةر(ظةضةر تاشالندع زئمعن ”: يةهيا ظعبنع ظادةمنعث رعؤايعتعدة مذنداق دئيعلضةن
 ظذ خذسذسع يةر بولسا، ناؤادا. دألةتنعث يئرع بولسا، يةر ظاؤات قعلغان ظادةمنعث بولعدذ

  .“يةرنع صذلغا سئتعؤالعدذ

مةن ظعضعسع ”: بعر ظادةم ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث قئشعغا آئلعص مذنداق دئضةن
آىحع يةتمعضةحكة تاشلعنعص قالغان بعر صارحة يةرنع ظأستةث حئصعص سذ باشالص آئلعص 

ظالغان مول ”: الهذ ظةنهذ دئضةندة، ظةلع رةزعيةل“تئرعقحعلعق قعلعص، مول هذسذل ظالدعم
ؤةيران . ظعساله قعلغذحع ،هذسذلنع خاتعرجةم يةؤةرضعن، هالبذآع، سةن بذزغذنحع ظةمةس

  .دئضةن“ قعلغذحع ظةمةس، ظاؤات قعلغذحع

يةر يىزع هةقعقةتةن «: ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ سأزعضة مذنذ ظايةتنع دةلعل آةلتىرضةن
. ةندعلرعدعن ظأزع خالعغان آعشعلةرنع ؤارعس قعلعدذظالاله ظذنعثغا ب. ظالالهنعث مىلكعدذر

  ). ـ ظايةت128ظةظراف سىرعسع . (»ياخشع ظاقعؤةت تةقؤادارالرغا مةنسذص

ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعص ) ظالاله ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن(ظعمام باقعر 
ذسذلمانالردعن بعرةرسع آعمكع زئمعننع تاشالص قويذص خاراب قعلعؤةتسة م”: مذنداق دئضةن
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ظذ زئمعننع ظاؤات قعلسا، ظاؤات قعلغان ظادةم ظذ زئمعنغا تاشالص قويغان ظادةمضة قارعغاندا 
  .“هةقلعقراقتذر

  . ظالاله زئمعننع ظعشلةصحعقعرعش، مول هذسذل ظئلعش، صايدعلنعش ظىحىن ياراتقان

  . قزئمعندعن مول هذسذل ظالماسلعق، زئمننعث تةبعظعتعنع يذقاتقانلع

  .زئمعننع ظأز تةبعظعتعضة قايتذرغان ظادةم صةزعلةتلعك ظادةمدذر

ظالاله زئمعننع هئح بولمعغاندا هاجةتمةنلةرنعث ظارعيةتكة ظئلعص بولسعمذ صايدعلعنعشغا 
توسقذنلذق قعلغان ظادةملةرنع قاتتعق ظةيبلةش بعلةن بعر ؤاقعتتا قازان ـ قذمذح، قاحا ـ 

ذرمذشتا ظعشلعتعدعغان ظاظعلة ظىسكىنلعرعنع مذهتاجالر قذحعالرغا ظوخشاش آىندعلعك ت
  .صايدعلعنعشع ظىحىن توسالغذ بولغان ظادةملةرضة قاتتعق آايعغان

دعننع ظعنكار قعلغان ظادةمنع آأردذثمذ؟ ظذ يئتعمنع دىشكةلةيدعغان، معسكعنضة «
ايكع، ظذالر شذنداق ناماز ظوقذغذحعالرغا ؤ. تاماق بئرعشنع تةرغعب قعلمايدعغان ظادةمدذر

ماظذن (، »ظذالر قولقا بةرمةيدذ. نامازنع رعيا بعلةن ظوقذيدذ. نامازنع غةصلةت بعلةن ظوقذيدذ
  ). ـ ظايةتلةر7 ـ 1سىرعسع 

  ........بذندعن باشقا معسالالر ناهايعتع آأص

دألةتنعث مال ـ مىلكعضة آةلسةك رةسذلذلالهنعث ؤة  خذلةصاظع راشعدعنالرنعث 
 ظعقتعسادعنعث ظةمةلعيةت جةيرانعدا ظعشلعتعلعشع شذنع ظعسصاتالص دةؤرعدعكع ظعسالم

بذ . بئرعدذآع، ظعسالم دألعتع ظأزعنعث بارلعق بايلعق مةنبةلعرعدعن تولذق صايدعلعناتتع
  .بايلعق مةنبةلعرعنع آعشعلةرضة تارقعتعص بئرعش ظارقعلعق ظعشقا ظاشقانعدع

تارقعتعص بئرعلضةن، بعرعنحع، دألةتتعن بايلعقالر آعشعلةرضة تىرلىك يولالر ظارقعلعق 
صذقراالرغا بئرعلضةن سوغاتالر ظارقعلعق ظةبذ بةآعر آعشعلةرضة سوغات بئرعشتة ظعمكانعيةنعث 

ع، مذسذلمانالرنعث ظعسالم ظوغالنلعر”: بارعحة باب ـ باراؤةرلعكنع ظاساس قعالتتع هةمدة
 هةممععسع تةؤةررذك، دعكع نةرسعلةرنعث)خةزعنعسع(مذسذلمانالرنعث بةيتذلمال 

مذسذلمانالرنعث بذ تةؤةرذآعنعث معراسخورلعرع، هةر بعر مذسذلمان بذ تةؤةررذآتعن ظورتاق 
  .“بةهرعمةن بولذش هوقذقعغا ظعضة

ظةبذ بةآعرنعث قارعشعحة، بارحة مذسذلمانالر ”: سذفيان ظعبنع ظذيةينة مذنداق دئضةن
عدعن معراس ظئلعشتا ظوخشاش بولغعنعدةك، ظوغالنلعرع بولذص، بعر تذغقانالر دادعسظعسالم 

مةيلع هأر . مذسذلمانالرمذ غةنعمةت ؤة باشقا بايلعقالردعن ظأز ظألىشعنع ظئلعشتا باص ـ باراؤةر
  .“ظادةم بولسذن، قذل بولسذن، مةيلع ظةر ياآع ظايال، مةيلع حوث ياآع آئحعك بولسذن
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ظةبذ بةآعر ”: ة مذنداق دئضةنظابدذراخمان ظعبنع هارعسنعث ظازاد آةردعسع ظةبذ قعرر
غةنعمةتلةرنع خذجايععنعمغا قانحعلعك تةقعسعم قعلعص بةرضةن بولسا، ماثعمذ شذنحعلعك 

  . “دةرعجعدة تةقسعم قعلص بةردع

بةزعلةر ظةبذ بةآعرضة بذرذن مذسذلمان بولغان ؤة غازاتالرغا باشقعالرغا قارعغاندا بذرذن ؤة 
: صرةك بئرعشنع مةسلعهةت قعلشعؤعدع، ظةبذ بةآعرآأص قاتناشقانغا غةنعمةتلةردعن آأ

ظةمما بذ باراؤةر تةقسعمات بولسا صةرقلعق تةقسعماتتعن آأص . ظذالرنعث ظةجرعنع ظالاله بئرعدذ”
  .دئدع“ ياخشعدذر

لئكعن خةلعصعلعك  ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث دةؤرعضة آةلضةندة،  ظأمةر 
عالردعن بذرذن مذسذلمان بولغانالر بعلةن بذرذن غازاتقا قاتناشقانالرغا رةزعيةلالهذ ظةنهذ  ساهاب

ظذنداقتا ظع ”: ساهابعالر. تةقسعماتتعن آأصرةك بئرعش توغرعلعق مةسلعهةت سئلعؤعدع
 ظأمةر . دئيشتع“ ظأزةثدعن باشال حىنكع سةن بذ ظعشنعث ظةهلع! معنعنأظةمعيرذل م

، لئكعن رةسذلذلالهنعث ظاظعلة ـ تاؤاباتلعرعدعن ايمةنياق، ظذنداق قعلم”: رةزعيةلالهذ ظةنهذ
رةسذلذلالهنعث ظاظعلة ـ تاؤاباتلعرعدعن بولغان هاشعم ؤة ظابدذلمذتةللعب  ،دةص“ باشاليمةن

جةمةتعدعن، ظاندعن آئيعن رةسذلذلالهنعث ظاياللعرع، ظاندعن ظةهلع بةدرع ؤة مذهاجعرالرغا، 
ةنسارالرغا، ظاندعن ظةهلع هذدةيبعةضة، مةآكعنع صةتهع ظاندعن بةدرع ظذرذشعغا قاتناشمعغان ظ

قعلعشقا قاتناشقانالرغا هةمدة قادعسعية ؤة يةرمذك ظذرذشعغا قاتناشقانالرغا تةقعسم قعلعشقا 
  .باشلعدع

  . ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ  هةر بعر ظاظعلعلعككة ظايرعم ـ ظايرعم هالدا تةقسعمات بئرةتتع

ذنعث بذنداق قعلعشعدا، بذرذنقعالرنعث بذ تةقسعماتقا بولغان  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنه
ظئهتعياجع آئيعنكعلةرضة قارعغاندا آىحلىآرةك بولغاحقا بعرعنحعدعن بذالرنعث جعددع 
ظئهتعياجعنع قاندذرذش، ظعككعنعحعدعن ظذالرنعث تىرلىك مذشكعالتلعرعنع هةل قعلعش 

ذل ـ مال آأصىيىص، ظالاله ظذالرنع ظأز لئكعن آعشعلةرنعث قولعدا ص. مةقسةت قعلعنغانعدع
صةزلعدعن باي قعلغاندا هاجةتمةنلةرنعث صذل ـ مالعغا بولغان ظئهتعياجع تةدرعجع يوقعلعشقا 

بذنعث بعلةن ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ هةممة ظادةمضة باراؤةر تةقسعمات بألىص . باشلعدع
  .بئرعشكة باشلعدع

هذنعث خعالصةت دةؤرعدة، ظوسمان رةزعيةلالهذ ظةنهذ  ظوسمان ظعبنع ظةففان رةزعيةلالهذ ظةن
آعشعلةرضة غةنعمةتلةرنع تةقعسعم قعلعشتا  ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث 

  .سىننعتع بويعحة ظعش آأردع

ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ خةلعصة بولغاندا، ظةبذ بةآعرنعث سىننعتع بويعحة غةنعمةتلةرنع 
هأر (مذهاجعرالرغا باشقعالردعن، ظةرةبلةرضة . ش تةقسعم قعلعص بةردعهةممة ظادةمضة ظوخشا

  .قذلالردعن ظارتذق غةنعمةت بةرمعدع) ظادةملةرضة
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ظعككع ظايال غةنعمةت سوراص ) حأرة(ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ بعرع هأر يةنة بعرع دئدةك 
بئرعلضةننع آةلضةندة، ظعككعسعضة ظوخشاش غةنعمةت بةرضةندعن آئيعن، دئدةك ظأزعضة 

ماثعمذ ظةشذ ! معنعنأظع ظةمعرذل م”: ظةمما هأر ظايال. ظئلعص ضةص قعلماي آئتعص قالغان
مةن ظالالهنعث ”:  ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ،دئضةندة“ دئدةآكة ظوخشاشال بعر نةرسة بئرةمال؟

علضعنعنع آعتابعدا ظعسهاقنعث بالعسعغا قارعغاندا ظعسماظعلنعث بالعسعغا آأصرةك بعر نةرسة بئر
  .دئضةن“ هئح آأرمعدعم

دألةتنعث آعرعمع قانحة . ظةينع زاماندا دألةتنعث آعشعلةرضة بولغان ظاتاسع مذقعم ظعدع
حىنكع خذلةصاظع راشعدعنالرنعث نةزعرعدة دألةت . ظاشسا ظاتاالرمذ شذنحة ظاشاتتع

ث ظاظعلة ـ خةزعنعسعدعكع نةرعسعلةرنعث هةممعسع ظالالهنعث مال ـ مىلكع، خةلق ظالالهنع
  .تاؤابعظاتلعرع، ظالالهنعث مال ـ مىلكعضة، ظالالهنعث ظاظعلة ـ تاؤابعظاتلعرع ظةث هةقلعق ظعدع

هاياتال ” : ظذبةيدةنعث رعؤايعتعضة آأرة  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ  مذنداق دئضةن
لع بولعدعكةنمةن هةر بعر ظادةمضة بئرعدعغان ظاتانع تأت معثغا يةتكىزعمةن، معثنع قذرا

ظىحىن، معثنع خعراجعتع ظىحىن، معثنع باال حاقلعرع ظىحىن، معثنع ظئتع ظىحىن، مال ـ 
  .“مىلىك آأصةيضةنسعرع آعشعلةرضة بئرعدعغان ظاتالةرنع شذنحة آأصةيتعمةن

خذلةصاظع راشعدعنالر مال ـ مىلىآنعث مذسذلمانالرنعث بةيتذلمالعدا توثالص قئلعشعنع 
  .هةرضعز خالعمايتتع

ةزعيةلالهذ ظةنهذ  بعلةن رعؤايةتحعلةر تةرعصعدعن ظعسمع تعلغا ظئلعنمعغان بعر  ظأمةر ر
ظادةم ظوتتذرسعدا مذنداق بعر سأهبةت بولغان، ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ  ظابدذلاله ظعبنع 

مذسذلمانالرنعث بةيتذلمالنع هةر ظايدا بعر قئتعم هةر جىمة آىنع بعر قئتعم هةر ”: ظةرقةمضة
! معنعنأظع ظةمعرذل م”: دئضةندة، هئلعقع ظادةم“ تةقسعم قعلغعنعم آىنع بعر قئت

ظأمةر .  دئضةن“ بةيتذلمالدعن قالدذرذص قويغان بولساث جعددع صةيتتة ساثا الزعم بولذر ظعدع
ظازدذرذصتذ، ظالاله ظذنع ماثا قانداق سةرص سئنع شةيتان ”: رةزعيةلالهذ ظةنهذ  ظذنعثغا

جعددع صةيتتة ماثا . غا خعيانةت قعلعشتعن مئنع ساقلعغانقعلعشنع بعلدىرضةن ؤة ظذنعث
  .دئضةن“ ظالالهنعث ؤة رةسذلذلالهنعث ظعتاظعتع يئتعص ظاشعدذ

دئمةك،  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ  زأرىر بولمعغان ظةهؤال ظاستعدا مال ـ مىلىآنعث دألةت 
ر ياخشعلعق قعلعشقا حىنكع مذسذلمانال. خةزعنعسعدة ساقلعنعص قئلعشقا قةتظعي قارشع ظعدع

خةيرعيةت ظعشلعرعغا . دعللعرعدا ظعمان ظذرغذص تاشاتتع. ظعنتايعن هئرعسمةن ظعدع
  .حاقعرعلسا، يةآدعللعك بعلةن مةيدانغا حىشةتتع

خذلةصاظع راشعدعن نئمة ظىحىن بةيتذلمالنع صذقراالرغا تارقعتعص بئرعشكة حاقعرعق 
. نسا، ظعشلةص حعقعرعشقا توسالغذ بولذص قالعدذقعلغان؟ حىنكع مال ـ مىلىك بةيتذلدا ساقال

تةبعظعكع مال ـ مىلىآنع ظأز يولعغا سةرص قعلماي توثلعتعص قويذش، ظعسالم دألعتعضة خاس 
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مال ـ مىلىك آعشعلةرنعث قولعدا بولغاندا، ظذنعثدعن خعلمذ خعل . خذسذسعيةت ظةمةس
عقحعلعق قاتارلعق ظذسذلالر ظذسذلالر ظارقعلعق صايدعلنعص، زاؤذت، آان ـ آارخانا، تئر

  .ظارقعلعق ظعقتعسادنع ضىللةندىرىشكة بولعدذ

  دئهقانحعلعق ظارقعلعق: ظعككعنحع

يةظال ظعبنع ظذمةييةدعن رعؤايةت . بذنعثدا دألةت ظعشلةص حعقارغذحعغا شئرعك بولعدذ
 ـ  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ ماثا نةجران خةلقعدعن ظأشرة”: قعلعندذآع ظذ مذنداق دئضةن

ظعضعلعرع تةرعصعدعن ظاق قالغان ”: زاآات يئغعش توغرعلعق مذنداق دةص مةآتذب يوللعغان
ظذالر يةرلعرعنع ظأزلعرع سوغارماي يامغذر سىيع بعلةن سذغرذلغان . يةرلةرنع ظعضعلعرعضة بةرضعن

. بولسا، مةهسذالتنعث ظىحتعن ظعككع قعسمع  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ  بعلةن مذسذلمانالرنعث
ناؤادا ظذالر يةرلعرعنع حعلةك ـ تذثالردا سذ ظةآعلعص سذغارغان بولسا، . ظىحتعن بعرع ظذالرنعث

مةهسذالتنعث ظىحتعن ظعككعسع ظذالرنعث، ظىحعتن بعرع  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ  بعلةن 
  .“مذسذلمانالرنعث

  يةر ـ مىلىآنع بألىص بئرعش ظارقعلعق : ظىحعنحع

 بولذص، مةهسذالتع آئمعيعص آةتسة، دألةت ظذ زئمعننع زئمنع ظةضةردة زئمعن دألةتنعث
ظذ زئمعندعن جان ـ جةهلع بعلةن مول هذسذل ظئلعشقا دة، ظذالر بار آعشعلةرضة بئرعدذ ـ 

  .تئرعشعدذ

ظةبذ بةآر سعددعق، تةلهة ظعبنع ظذبةيدذلاله، ظذيةينة ظعبنع هىسنع ؤة زذبةير ظعبنع 
  .لدا يةر بألىص بةرضةنظاؤؤامالرغا ظايرعم ـ ظايرعم ها

يةردعن ”:  ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذ رعغبعتع بارالرغا يةرلةرنع بألىص بئرعص
 ظذ سةظعد ظعبنع ظةبع ؤةققاس، ظابدذلاله ظعبنع .دةيتتع“ دعغانالر قةيةردة؟صايدعلناالي

رةزعيةلالهذ (لاله مةسظذد، خةبباب، ظذسامة ظعبنع زةيد، زذبةير، ظةلع ، نافعظ ظعبنع ظابدذ
ظوسمان  ظعبنع ظةففان رةزعيةلالهذ ظةنهذ . قاتارلعقالرغا يةرنع بألىص بةرضةن) ظةنهذم

رةسذلذلالهنعث ساهابعلعرعدعن زذبةير ظعبنع ظةؤؤام، سةظعد ظعبنع ظةبع ؤةققاس، ظابدذلاله 
ةر بألىص ظعبنع مةسظذد، ظذسامة ظعبنع زةيد، خةبباب ظعبنع ظعرعد قاتارلعق بةش آعشعضة ي

  .بةرضةن

يةهيا ظعبنع ظادةمنعث رعؤايتعدة ظذالرغا يةرنع  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ  بألىص بةرضةن، 
  .دئيعلضةن

ظذالرغا يةرنع ظالدع بعلةن  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ  ظاندعن ظوسمان رةزعيةلالهذ ظةنهذ  
بعز ظةلع رةزعيةلالهذ . مةسبذ ظئهتعمالدعن ظانحة يعراق ظة. بألىص بةرضةن بولذشعمذ مذمكعن

بةلكعم بألىص بةرضةن بولسا، بعز . ظةنهذنعث بعر ظادةمضة يةر بألىص بةرضةنلعكعنع بعلمةيمعز
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حىنكع ظذ . ياآع بألىص بةرمعضةن بولذشعمذ مذمكعن. بعلعص بواللمعغان بولذشعمعز مذمكعن
ذقعم بولذشع يةر بألىص بئرعش ظىحىن ؤةزعيةت م. حاغدا ؤةزعيةت مذقعم ظةمةس ظعدع

  .آئرةك، ظةلؤةتتة

   ـ ضىللعنعش ظىحىن مةبلةغ سئلعش2

  .ظعقتعسادنع ضىللةندىرىش ظىحىن آأصلةص مةبلةغ سئلعشال آذصاية قعلمايدذ

بذ . ظعقتعسادنع ضىللةندىرىش ظىحىن مةبلةغدعن هةقعقعي تىردة صايدعلنعش آئرةك
  .قعلعدذبعزدعن تىرلىك يولالر ظارقعلعق هةسسة قوشذشعمعزنع تةلةص 

  .بعزدعن تةلةص قعلعنعدعغان تىرلىك يول ظىح تىرلىآتذر

 .ظعستعخراجعية، تةهؤعيلعية، خةدمات

ظعستعخراجعيةدعن، دئهقانحعلعق، آانحعلعق، قذياش ظئنعرضعيسع ؤة شامال آىحع 
  .قاتارلعق تةبعظع بايلقعالردعن صايدعلنعش آأزدة تذتعلعدذ

.  ولمعغان بايلعقالرنع ظعشلةصحعقعرعدذظعستعخراجعية ظعقتعسادع ساهةدة بذرذن ب
خذلةصاظع راشعدعنالرنعث زامانعدا دعهقانحعلعق، ظوؤحعلعق، آانحعلعق ؤة سذ تارتعش 

  .قاتارلعقالردعن باشقا ساناظةتلةر يوق ظعدع

بذ ظعسالمدا خةيرعيةتلعك ظعشالر دةص ظاتالدع هةمدة ظعسالمدا بذ ظعشالرنع قعلعشقا آةث 
ىحةت تئكعص بعرةر مذسذلمان آ”: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن. سةصةرؤةر قعلعندع

قويسا ياآع تعرعقحعلعق قعلعص قويسا، ظذنعثدعن ظذحار قذشالر، ظعنسانالر، هايؤانالر يئسة ظذ 
  .“مذسذلمانغا سةدعقة بولعدذ

تةهؤعيلضة آةلسةك، بذنعثدا ظعشلةصحعقعرعلغان ماددعالرنع ظعستعخراجعية ظارقعلق 
مةسعلةن، ظىزىمنع سعرآعضة، صاختعنع . عشعلةر هاجةت بولعدعغان ماددعالرغا ظايالندذرعلعدذآ

  .آيعم ـ آئحةآكة، تأمىرنع قذرال قاتارلعقالرغا ظايالندذرغانغا ظوخشاش

حىنكع ظذنعث مةهسذالتلعرع ظةث . بذ ظارقعلعق معللعي آعرعم زور دةرعجعدة ظاشعدذ
بذ هالدا هةسسعلةص ظاشقان مةهسذالت . سصورت قلعنعدذيذقعرع باهادا سئتعلعدذ ؤة ظئكع

قعممعتع معللعي آعرعمنع تئخعمذ ظاشذرذص، يةرلعك ظئهتعياجنع قامداص، حةتظةل تاؤارلعرعنع 
ظعمصورت قعلعشتعن بعهاجةت قعلعص، معللةتكة نذرغذن جةهةتتة قذالي شاراظعت هازعالص 

“ خةيرعيةتلعك ظعش” خعزمةت قعلغانلعقتعن بذ ظالدامحعلعقتعن خالعي هالدا ظومذمغا. بئرعدذ
  .دةص ظاتالدع
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ياساص، ظالالهنعث “ قذرال ـ ياراغ”بذ ظارقعلعق ظعسالم دعيارلعرعنع قوغدايدعغان 
  .دىشمةنلعرعنع يةر بعلةن يةآسان قعلعؤئتعش مذمكعن

شىبهعسعزآع، ظالاله بعر ظوق ”: شذثا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ ساناظةتنع ماختاص
ياسعغذحعنع، ظاتقذحعنع، ظوق ياساشقا ياردةم .  ظىح ظادةمنع جةننةتكة آعرضىزعدذرقعلعقظا

: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساناظةتنع ظةث ياخشع آةسص دةص هئسابالص. دئضةن“ قعلغذحعنع
ظأزعنعث هاالل مئهنعتعضة تايعنعص يئعضةن تاماقتعنمذ لةززةتلعك تاماق يئيةلمةيدذ، هئحكعم ”

  .دئضةن“ ث صةيغةمبعرع داؤذدمذ ظأزعنعث ظعككع بئلعكعضة تاينعص ياشايتتعظالالهنع

  .خةدمات ظعككع خعل بولعدذ

   ـ شةخسع خعزمةت1

بذنعثدعكع خعزمةت، خعزمةتكار، صادعحع قاتارلعقالرغا ظوخشاش مةلذم بعر شةخس ظىحىن 
  .بذ فذقةهاالرنعث نةزعرعدة صىتىنلةي صةسكةشلعكتذر. بولعدذ

  . تازعلعق ظعشعحعسع، سودعضةر قاتارلعقالرغا ظوخشاش ظاممعؤع خعزمةت ـ ساتعراح،2

سودعضةرلةرنعث صايدا قوغلعشعص، يعراقتعكع تاؤارالرنع ظعستئمالحعالرغا يئقعنالشتذرذص 
  .هئسابلعنعدذ“ خةيرعيةتلعك ظعش”بةرضعنعمذ 

  . ظعسصاتلعنعشحة رةسذلذلالهمذ قوي باققان

  . سادنع ضىللةندىرىشنعث ظأنىمع ظعنتايعن زورمةزآذر ظذسذلالر ظارقعلعق ظعقتع

دةرؤةقة، يذقعرعقع ظىح تىرلىك ظذسذل ظارقعلعق ظألضعلعك ظعقتعسادعي ظعضعلعك يارتعش 
دةص “ زعسععمالعية آعر”بااليع ظاصةت ظئلص آئلعدعغان بايلعقنع بعز . تامامةن مذمكعن

  .ظاتايمعز

بولغان حوث مذستةملعكعحع دألةتلةر، بعرعنحع تىرلىك ظعشالرغا هأآىمرانلعق قعلماقحع 
ظعشلةصحعقعرعلغان بايلعقالرنعث هةممعسعنع تىرلىك يولالر ظارقعلعق سىمىرىص ظعككعنجع 

صةقةت دألةتكة صىتىنلةي هأآىمرانلعق . ظعشالر ـ تةهؤعيلعيةضة رذخسةت قعلمايدذتىرلىك 
شالرغا ـ خعزمةتكارلعققا لئكعن ظىحعنحع خعلدعكع ظع. قعاللعغاندعال ظاندعن رذخسةت قعلنعدذ

بذنعث نةتعجعسعدة هازعر آأصعنحة . رذخسةت قعلعدذ ؤة ظذنعثغا هة دةص تةشؤعق قئلعدذ
جايالردعكع مذسذلمانالر سودعضةرلةرضة ظايلعنعص آئتعص، ساناظةتحعلةر، تئخنعك خادعمالر ؤة 

بايلعقلعرع ظذالرغا ظعختعساس ظعضعلعرع بذ رايذنالردا دئضىدةك يوقالدع ـ دة، مذسذلمانالرنعث 
خذشاللعق ؤة بةختذ ظامةت ظةمةس، ظةآسعحة غةم ـ غذسسة ؤة بااليع ظاصةت ظئلعص آئلعدعغان 

  .مالعية آعرعزعسعغا ظايلعنعص قالدع
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 خذلةصاظع راشعدعنالر يةردعن حعقعدعغان مةهسذالتالردعن ظعمكانعيةتنعث بارعحة 
ن بعر ظةنسارع بعر نةرسة سوراص رةسذلذلالهتع. صايدعلعنعشقا ظعنتايعن هئرعس ظعدع

. دةص سورعغان“  ظأيعثدة بعر نةرسة بارمذ؟”: آةلضةندة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثدعن
ع آئيعص يئرعمعنع ظاستعمعزغا سئلعص ظولتذرعدعغان بعر صاالس ؤة سذ هةظة، يئرعمعن”: ظذ

ا صاالس بعلةن قاحعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغ. دئدع“ ظعحعدعغان بعر قاحا بار
: بعر ظادةم. دئؤعدع“ بذ ظعككعسعنع آعم سئتعؤالعدذ؟”: ظةآةلدىرىص، قولعغا ظئلعص تذرذص

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعككع، ظىح . دئدع“ مةن ظذ ظعككعسعنع بعر دعرهةمضة سئعتعؤاالي”
كعسعنع مةن ظذ ظعك”دئؤعدع بعر ظادةم “ بعر دعرهةمدعن آأصرةك آعم سئتعؤالعدذ؟”قئتعم 

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم صاالس بعلةن قاحعنع هئلعقع . دئدع“ ...سئتعؤااليظعككع دعرهةمضة 
بعر دعرهةمضة باال ـ حاقلعرعثغا ”: ظادةمضة بئرعص ظعككع دعرهةمنع ظئلعص ظةنسارعغا بةردع ؤة

. دئدع“ ىريةنة بعر دعرهةمضة بعر صالتا سئتعؤئلعص ماثا آةلت. يئمةك ـ ظعحمةك ظئلعص بةر
: ظةنسارع صالتذنع ظئلعص آئلعؤعدع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر آأتةآنع ظةنسارعغا بئرعص

  .دئدع“ سةن بذ آأتةآنع ظأيىثضة ظاصعرعص، ظوتىن قعلعص سات”

رةسذلذلالهنعث ظعشحعالرنع زئمعننعث مةهسذالتلعرعدعن صايدعلنعشقا يىزلةندىرضعنع 
حىنكع زئمعننعث مةهسذالتلعرع هةقعقعي .  شذنداق قعالتتعبويعحة  خذلةصاظع راشعدعنالرمذ

  .بايلعقتذر

. دئمةك ظذالر مال ـ مىلىك جذغالش ظىحىن زئمعندعن مةهسذالت ظئلعشقا يىزلةنضةن
ظذالر آئحعككعنة يةرنعمذ . دئهقانحعلعق ظذالرنعث ظةث ظأنىملىك ؤاستعلعرعنعث بعرع ظعدع

  .صايدعالنماي تاشالص قذيمايتتع

 دألعتعدعكع هةر قانداق بعر صذقرانعث يةر بايلعقلعرعدعن صايدعلعنعشعغا ظعسالم
  .سةصةرؤةرلعك قعلعناتتع

   ـ مةقسةد ظعنسانالرنعث بةخت ـ ساظادةتكة ظئرعشعشع2

ظعنسان ظالاله ظذلذغ قعلغان، بارحة هةممة مةخلذقاتعدعن ظارتذق قعلغان، بةخت ـ 
اظعت هازعرالص بئرعلضةن ظاالهعدة بعر ساظادةتكة ظئرعشعش ظىحىن بارلعق قذالي شار

  .مةخلذقتذر

شةك ـ شىبهعسعزآع، بعز ظادةم بالعلعرعنع هأرمةتلعك قعلدذق، ظذالرنع قذرذقلذقتا «
ظذالرنع شئرعن يئمةآلعكلةر بعلةن . آئمعلةرضة حعقاردذق(معندذردذق، دئثعزدا ) ظذالغالرغا(

ظعسراظ (، »نعدعن ظىستىن قعلدذقظذالرنع مةخلذقاتلعرعمعزنعث نذرغذ. رعزقالندذردذق
  ). ـ ظايةت70سىرعسع 
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بعلةن جةننةتتة ) يةنع هةؤؤا(سةن خوتذنذث بعلةن ! ظع ظادةم”): ظادةمضة(بعز «
، »دئدذق“ جةننةتتعكع نةرسعلةردعن خالعغعنعثالرحة آةث تاشا يةص ـ ظعحعثالر! تذرذثالر

  ). ـ ظايةت35بةقةر سىرعسع (

بعرع، . ستة ظارقعلعقال بةخت ـ ساظادةتكة ظئرعشةلةيدذظعنسان صةقةت ظعككع خعل ؤا
ظعنساننعث ظةث تىؤةن تذرمذش مةظعشةتلعرع مول بولذش، يةنة بعرع ظعنسان ماددعي ؤة 

  .مةنعؤع جةهةتتعن ظارزذسعغا ظئرشعش

   ـ ظةث تأؤةن تذرمذش مةظعشةتلعرع مول بذلذش1

  .بذ يةردة بعز ظىح نذقتا ظىستعدة توختعلعمعز

   ظةث تأؤةن تذرمذش مةظعشةتلعرع دئضةن نئمة؟:بعرعنحع

  ظعنسانغا ظةث تأؤةن تذرمذش مةظعشةتلعرع قانداق مول بولعدذ؟: ظعككعنحع

ظةث تأؤةن تذرمذش مةظعشةتلعرع مول بولذش ظىحىن يئتةرلعك ظعقتعساد : ظىحعنحع
هازعرلعنعش، ظعسالمدعكع نةصعقة تىزىمعضة بعناظةن ظةث تأؤةن آشعلعك تذرمذش 

  .شةتلعرعنع تأؤةندعكعدةك آأرستعص ظأتىش مذمكعنمةظع

يئمةك ـ ظعحمةك ظعسالم دألعتعدة ياشاؤاتقان هةر بعر ظادةم حوقذم يئتةرلعك ظوزذق 
  .تىلىآكة ظئرعشعشع مذمكعن

آعيم ـ آئحةك، هةر ـ بعر صذقرا هئح بولمعغاندا قعشتا سوغذقتعن، يازدا ظعسعقتعن دالدا 
  . بولعشع الزعمبولغذدةك آئيعم آئحةآكة ظعضة

تذرالغذ ـ هةر بعر ظادةم ظارام ظئلعص آىندعلعك صاظالعيعتعنع داؤامالشتذرعدعغان تذرالغذغا 
  .ظعضة بولذش الزعم

حوقذم ظذخالش ظىحىن الزعم بولعدعغان يوتقان ـ آأرصة ) ظأي(ظأي جعهازلعرع ـ تذرالغذ 
رلعقالرنع ظأز ظعحعضة ظئلعشع ؤة ياستذق، ظولتذرذش ظىحىن زعلحا ـ ضعلةم، صاالس، بورا قاتا

  .الزعم

تازعلعق بذيذملرع ـ هةر بعر ظادةم ظىحىن الزعم بولعدعغان سوصذن، تاغاق، ظةتعر قاتارلعق 
  .بذيذمالر تةل بولذشع الزعم

شذثا هةر بعر . هةر بعر ظعنسان هئح بولمعغاندا ظةث ظاددع بعر آةسصكة ظعضة بولذشع الزعم
الل ظةمضعكعضة تاينعص قامداش ظىحىن خعزمةت تةقعسعم ظعنسانغا ظأزعنعث تذرمذشع ها

ناؤادا ظعنسان خعزمةت ياآع ظةمضةك قعلعشتعن ظاجعز آةلسة ياآع آةسص . قعلعنعشع الزعم
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قعلعص تاصقان صذلع تذرمذشعغا يةتمعسة ظذنعث خعراجعتعنع ؤة حعقعمعنع معراسخورع ظأز 
  .ظىستعضة ظئلعشع الزعم

ات بولسا، ظذنعثغا مذسذلمانالرنعث بةيتذلمالعدعن نةصعقة ظةضةر ظذنعث معراسخورع نامر
ظعسالم . قعلعش ؤاجعبتذر، ظذنعثغا تذرمذشعنع قامدعيالعغذدةك دةرعجعدة زاآات بئرعلعدذ

  .ظعقتعسادعنع ظعنسانعيةت دذنياسعنعث خعزمعتع ظىحىن قانذن دةستذرع قعلدع

  ظئرعشعشـ ظعنساننعث ماددعي ؤة مةنعؤع جةهةتتعن ظارزذسعغا ) 2(

ظعسالم ظةهكاملعرعغا نةزةر تاشلعغذحع ماددعي ؤة مةنعؤع جةهةتتعن تةرةققع قعلعش 
  .ظىحىن ظعنسانالرغا مال ـ مىلكعنع بئغعشلعيالمايدذ

  .بذ تأؤةندعكعدةك ظعككع تىرلىك بولعدذ

بعرنحع، بعر قعسعم نةرسعلةرضة صذل ـ مالنع بذزذص ـ حئحعش، ظعنسان صذل ـ مئلعنع 
ضذز قاتارلعق نةرسعلةرضة بذزذص حاحقاندا ظذنعث روهع بذلغعنعص، ظعززةت هأرمعتع هاراق، توث

  .دةصسةندة قعلعنعدذ

باشقعالر بذنع ظعقتعسادع زعيان دةص قارعماستعن ظةآسعحة، ظعقتعسادنعث توغرا يولغا 
ظعقتعسادنعث توغرا يولغا يىزلعنعشع بذزذص حئحعؤئتعلضةن صذل ـ . يىزلعنعشع دةص قاراشتع

لنعث قةيةردة بولمعسذن قولعدعن ياخشعلعق آئلعدعغان ظعقتعساد بازعرعغا صةقةت ما
ظعقتعسادنعث ظذلعنع تعكلةيدعغان مئؤعلعك دةرعخنعال تعكعدعغان دذرذس بعر ظادةم ظارقعلعق 

  .ظعقتعساد ساهةسعضة قايتعشنع تةلةص قعلعدذ

لعق نعجاسةتنعث ظانعسع هاراق ظوسمان ظعبنع ظةففان رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظئيتقاندةك بار
هةم هةر بعر يامانلعقنعث ظاحقذحع بولذص، ظذ تةن ساالمةتلعككة زعيان يةتكىزعدذ، ظةقعلنع 

  .ظعنسان ظابرذيعنع تأآعدذ. آةتكىزعؤئتعدذ

هاراق ظعحكىحع صةسكةشلةر ظارعسعدا آىلكعضة قالعدذ، هاراققا خةجلةنضةن صذل ـ مال 
  . ظعنسان قئلعصعدعن حعقعرعؤئتعدذهاراقكةشكة هاقارةت آةلتىرىص، ظذنع

 ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذ، سةمذرةنعث ظةهلع زعممةلعكلةرنعث هارعقعدعن 
: جعزية ظئلعص، ظذنع سئتعص صذلعنع مذسذلمانالرنعث مال ـ مىلكعضة قئتعؤةتكةنلعكعنع ظاثالص

 بعر ؤةآعلعمعز ظالاله سةمذرعضة لةنةت قعلسذنكع، بعزنعث ظعراقتعكع آئحعككعنة”
هالبذآع . مذسذلمانالرنعث غةنعمةت ماللعرعغا هاراق، توثضذزنعث صذلعنع ظارعالشتذرؤئتعصتذ

  .دئضةن“ هاراق، توثضذزنعث ظأزعمذ صذلعمذ هارام ظعدع
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حىنكع هاراق سودعسع . هاراق سودعسع بعلةن شذغذللعنعش قةتظعي مةنظع قعلنعدذ
رقعلعص آعشعلةرنعث هاراققا بئرعلعص آعتعشعضة، بعلةن شذغذلالنغاندا، هاراقنعث آةث تا

  . سودعضةرلةرعنعث ظذنعث بعلةن ظالدعنعص قئلعشعغا سةؤةبحع بولذص قالعدذ

 ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ  ظعراقنعث سودعضةرلعرعدعن بعر ظادةمنعث هاراق تعجارعتع 
ظذنعث ”: انبعلةن شذغذلالنغانلعقعنع ظاثلعغاندعن آئيعن مذنداق دةص مةآتذص يوللعغ

 سذندذرذص، صىتىن مال ـ مىلكعنع يوقعتعثالر، ظذنعثغا هئحكعم بعر نةرسة بارلعق نةرسعلعرعنع
  . “!بةرمعسذن

دةص ظاتعلعدعغان، هاراق سئتعلعدعغان بعر ) زةرارة(ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ آذفةدعكع 
! معنعنأ ظةمعرذل مظع” : مةهةللة بارلعقعنع ظاثالص ظذ يةرضة بارماقحع بولغاندا باشقعالر

:  ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ،دئضةندة“ !جانابلعرعنع آئمعضة سئلعص ظذ مةهةللعضة ظئلعص بارايلع
دةص ظذ مةهةللعضة صعيادة “ ، بذ تةييار تاصلعق، بعزنعث تةييار تاصلعققا ظئهتعياجعمعز يوقياق”

ت بعر ـ بعرعنع يةص حىنكع نعجاسة! بذ مةهةللعنع صذتذنلةي آأيدىرىص تاشالثالر”: آئلعص
  .دةص ظذ مةهةللعنع آأيدىرىؤةتكةن“ آئتعدذ

  . ظعسالم دعنعدا هاراق ساقالش قاتتعق حةآلةنضةن

سةقعص قةبعلعسعدعن بعر ظادةمنعث ظأيعدعن هاراق تئصعلعص قالغاندا  ظأمةر رةزعيةلالهذ 
دةص “ نئمة؟ظعسمعث ”: ظةنهذ  ظذ ظادةمنع دةررعلةص ظأيعنع آأيدىرىص تاشلعغاندعن آئيعن

ظعسمعث رذؤةيشد ”: دئضةندة،  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ “  )رذؤةيشعد(ظعسمعم ”: سورعغان، ظذ
  .دئضةن“ صاسعق ظعكةنسةندعن عيةنع سئصع ظأز(ظةمةس، بةلكع فذؤةيسعق ) تةآحعئي(

  .دئمةك هاراق نعجعس بولغان ظعكةن، ظذنعثدعن يعراق تذرماق الزعم

، خالعد ظعبنع ؤةلعد رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث ظازراق هاراق  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ
: ظارعالشتذرذلغان سوصذن بعلةن يذيذنغانلعقعنع ظاثالص مذنداق دةص مةآتذب يوللعغان

ظاثلعشعمحة سعز هاراق بعلةن بةدعنعثعزنع سىرتعصسعز، روشةنكع، هاراقنعث ظعحعمذ  ـ ”
شذثا هاراقنع بةدعنعثالرغا . الم هارامهاراقنع تذتذش ظعحكةنضةن ظوخشاش. سعرتعمذ هارام

  .“سىرىتمةثال، حىنكع ظذ نعجعستذر

، ظذنعثدا ضةندة ؤة باآتعرعية بولغانلعقتعن زلةرضة آةلسةكىظةمما نعجاسةتلةر بعلةن توثض
مذسذلمان ظادةم ظأزعنعث ظعززةت ـ هأرمعتعنع ساقالش ظىحىن ظذنعثدعن ظأزعنع صاك تذتذش 

حىنكع ظذنعث بةدةنضة بولغان تةسعرع ظعنتايعن .  يولعماسلعقع شةرتؤة ظذنعثغا قةتظعي يئقعن
ضةرحة غةيرع مذسذلمانالرنعث بذ نعجاسةتلةر بعلةن تعجارةت قعلعص ظالعدعغان . آىحلىك

صايدعسع ظعنتايعن آأص بولسعمذ ظعسالم قارعشعدا ظذ نعجاسةتلةر ؤة توثضىزنعث تةبعظعتعضة 
.  آةتكةن بولغاحقا هئحنةرسعضة توغرا آةلمةيدذآعئسةللعك ظئلعمعنعتالر ظارعلعشعص
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شذثا صذل ـ . ظعنساننعث بارلعق بةدةن ظةزالعرع ظعنساننع قوغدايدعغان تاؤار مال قعلعنغان
  .مال تاصعمةن دةص ظعززةت ـ هأرمعتعنع ؤة قوغدعغذحذسعنع يوقعتعص قويذشقا بولمايدذ

س، ظةآسعحة ظأزعنعث تةن صذل ـ مال تئصعشتعكع مةقسةت ظأزعنع خاراب قعلعش ظةمة
مانا بذ ظعنساننع هةقعقعي بةخت ـ . ساالمةتلعكعنع ؤة ظابرذيعنع ساقالص قئلعش ظىحىندذر

ظةضةر ظذنداق . شذثا ظعسالم بذنعثغا ظاساسالنغان. ساظادةتكة ظئرعشتىرعدعغان قةدعر قعممةتتذر
ان باالسعغا ظايلعنعص بولمعغعنعدا ظعقتعساد ظأزعدعن باشقا هةممعنع هةيدةص آئتعدعغان توص

  .قاالتتع

بعر قعسعم ظعقتعسادع مذظامعلعلةر نذرغذنلعغان صايدا آةلتىرضعنعضة قارعماي : ظعككعنحع
حىنكع بذ مذظامعلعلةر دعلالرنعث صئحةتلعنعص آئتعشعضة ياآع ؤعجداننعث . هارام قئلعندع

ئتعشكة ياآع يوقعلعشعغا ياآع ؤاقعتنعث زايا بولذص آئتعشعضة ياآع يولدعن ظئغعص آ
مذسذلمانالرنعث نذرغذنلعغان صايدا مةنصةظةتلعرعنعث زايا بولذص آئتعشعضة سةؤةب بولذص 

  .قالعدذ

قعيامةت آىنع ظالالهنعث دةرضاهعدا ظةث قاتتعق ظازابقا دذحار ”: رةسذلذلالهنعث
ياساش ؤة هةيكةل ) بذت(دئضةن سأزعضة ظاساسةن هةيكةل “ ربولغذحعالر رةسعم سعزغذحعال

ظعنساننع ظالالهقا ) بذتالر(حىنكع بذ هةيكةللةر . جارعتع بعلةن شوغذللعنعش هارام قعلعندعتع
  .ظعبادةت قعلعشتعن حةتنةشتىرىص، صعكعر ـ تةصةآكذرعنع ؤة قةلبعنع صئحةتلعؤئتعدذ

صايدعسعز ظذيذن ـ تاماشا ظةسلعهةلعرعنع ياساش هارام قعلعندع؛ حىنكع بذ ظةسلعهةلةر 
عؤئتعش، مةجبذرعيتعنع ظعجرا قعلماسلعق، خعزمعتعنع تاشلعؤئتعص، ظاظعلة ؤة ؤاقعتنع زايا قعل

ظةؤالدالرغا آأثىل بألمةسلعك، ظعبادةتكة هورذنلذق قعلعشتةك ناحار خاهعشالرنع آةلتىرىص 
  .حعقعرعدذ

سعلةر شعشخال ”: بعر قئتعم ظوسمان رةزعيةلالهذ ظةنهذ  مذنداق دةص خذتبة ظوقذغانعدع
حىنكع مةن بةزعثالرنعث ظأيلعرعدة شعشخال بارلعقعنع ظذقذص ! ق بولذثالرظويناشتعن يعرا

  .“!ظأيعدة شعشخال بارالر دةرهال ظذنع آأيدىرىؤةتسذن ياآع حئقعص تاشلعسذن. قالدعم

مةن سعلةرضة شعشخال توغرعلعق ! ظع ظعنسانالر”: يةنة بعر خذتبعسعدة مذنداق دئضةن
شذثا مةن ظذتذن توصالص . ةر ظذنع يوقاتمعدعثالرآأص سأزلعضةن بولساممذ، ظةصسذسكع سعل

  .“ظذنع ظأيلعرعثالر بعلةن آأيدىرىؤةتمةآحع بولعؤاتعمةن

ظةلع ظعبنع ظةبع تالعب رةزعيةلالهذ ظةنهذ شعشخال ظويناؤاتقان بعر قةؤمنعث يئنعدعن 
سعزآع، عشىبه”: ظأتىص آئتعؤئتعص، ظذالرنع قامحا بعلةن ظذرذص قوغلعؤةتكةندعن آئيعن

. بذ خذددع توثضىز ضأشعنع يئضةن بعلةن باراؤةر. ظوينعغانغا ظوخشاشعشخال ظويناش قعمار ش
  .دئضةن“ ظذنع ظويناش قعمار ظةمةس دئيعلسة، توثضىز مئيعنع ظعستئمال قعلغانغا ظوخشايدذ
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حىنكع بذنداق قعلغاندا، . دىشمةنضة قذرال ـ ياراغ قاتارلعقالرنع سئتعش قةتظعي هارام
رعكعنع ظأستىرىص مذسذلمانالرغا هذجذم قعلعشعغا شاراظعت هازعرالص بئرعدذ، دىشمةننعث خو

مذسذلمانالر ظةهلع هةربتعن ظالغان غةنعمةتلةرنع آاصعرالردعن هئحكعمضة سئتعش قةتظع 
  .ضةرحة ظذالر قعممةت باهادا سئتعؤالغان تةقدعردعمذ. مةنظع قعلنعدذ

ةملةرنعث ظالتذندعن ياسالغان بعر قاحا ظةلع ظعبنع ظةبع تالعب رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظةج
آةلتىرضةند، ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ حئقعص آئسةك ظالتذنغا ظايالندذرذص مذسذلمانالرغا تةقسعم 

ناؤادا بذنع ”: قعلعص رمةآحع بولغان، بذ حاغدا دةههاقعن قةبعلعسعدعن بعر تىرآىم آعشعلةر
. ثا سةن ظذنع حئقعؤةتمةي بعزضة ساتشذ. عسةنحئقعؤةتسةث بذنعث صذلعنع حئقعؤةتكةن بول

ظالاله سعلةردعن ”: ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ ،دئضةندة“ بعز ظذنع قعممةت باهادا سئتعؤااليلع
دةص ظذنع حئعقص “ يمةنتارتعؤالغان مىلىآنع يةنة سعلةرضة هةرضعز قايتذرذص بةرمة

  .مذسذلمانالرغا تةقسعم قعلعص بةرضةن

حىنكع . ةنصةظةت يةتكذزضعنعضة قارعماي هارام قعلعندعجازانة نذرغذنلعغان ماددع م
جازانة ظعنسان قةلبعنع قاساؤةتلةشتىرىص، ظعنساننع ظاحكأز، صةسكةش قعلعص قويعدذ ؤة 
ظعنسان قةلبعدعن ياخشعلعقنع دوست تذتذش، ظالاله رعزاسع ظىحىن خالعسانة ظةمةل قعلعشنع 

  .حعقرعص تاشاليدذ

جازانعنعث ”: عيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئضةن ظعدعشذثا ظوسمان ظعبنع ظةففان رةز
ظذنعث ظةث ظاجعز دةرؤازعسع بعر ظادةم ظأزعنعث حأرعسعنع نعكايعغا . رؤازعسع بارةيةتمعش د

  .“ظالغعنعغا ظوخشاش

 ظوندعن بعرنعث توققذز بعز جازانعدعن قورقذص”:  ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذ
  .دئضةن“ ص هئسابلعدذقصعرسةنت صايدعسعنع هاالل دة

حىنكع ظعقتعساد توصالشتعن مةقسةت . قعمار ظأيناش، ظالدامحعلعق قاتارلعقالرمذ هارامدذر
ظذنع ناتوغرا يولالرغا ظعشلعتعش ظةمةس، بةلكع ظذنع ظعنساننعث بةخت ـ ساظادعتع ظىحىن 

عث ظعسالم ظعقتعسادعنعث ظاساسلعق ؤةزعصعسع ظاممعن. خعزمةت قعلدذرذشتعن ظعبارةت
  .ظئهتعياجعنع تولذق تةمعن ظئتعشتعن ظعبارةتتذر

مذسذلمان بذرادةرلةرضة ياردةم قعلعش ؤة هةر جةهةتتعن ”: ظعبنع هاج مذنداق دئضةن
 بئرعش مةقستعدة تعجارةت قعلغان سودعضةرنعث دذآعنعدعن صذل ـ قذالي شاراظعت هازعرالص

لذص قالغانالر بعماالل ظأز هاجعتعنع مالغا ظئهتعياجع حىشىص قالغان ياآع ياردةمضة مذهتاج بو
  .“راؤا قعالاليدذ

ظعنسان صةرؤةرلعك يىزعسعدعن هةمدة صذل ـ مالنع ”: ماتئرعيالعستعك ظعقتعسادشذناسالر
بةختلعك ؤة بةختسعزلعك ظىحىن بذزذص حئحعش، ظعقتعسادنع زور دةرعجعدة زعيانغا 

  .دةص قارايدذ“ قعسع يوقظذحراتقانلعق، ظعقتعسادنعث بذنعث بعلةن هئح قانداق ظاال
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لئكعن بعزنعث قارعشعمعز خذلةصاظع راشعدعنالرنعث قارعشعغا ظوخشاش مذنذالردعن 
ؤة ظعشلةصحعقعرعش ) تاؤار مال ـ مىلىك(ظعبارةتكع، ظعنسانالر ظعقتعسادنعث بعر قانعتع بولسا، 

  .ؤاستعلعرع بعر قانعتع

تتعكع رولع تاؤار ؤة قانداق بولعشعدعن قةتظعينةزةر ظعنسانالرنعث ظعقتعسا
  .ظعشلةصحعقعرعش ظةسلعهةلعرعدعن نةححة هةسسة ظارتذق

شذنعثدةك، ناحار تاؤارالر، ظةسكع ظعشلةصحعقعرعش ؤاستلعرع ظعقتعسادنع ناهايعتع زور 
ظالالهنعث آأزعتعص تورعدعغانلعقعدعن قعلحة بعخةؤةر هالدا . دةرعجعدة زعيانغا ظذحرعتعدذ

 يولالرغا بذزذص حاحعدعغان ؤعجدانسعز، ظوغرع، قاراقحع، ظعقتعسادنع آةلسة ـ آةلمةس
  .ظالدامحع قاتارلعقالرمذ شذنداق

مانا بذالر ظعنسانالرنعث ماددعي ؤة مةنعؤع جةهةتتعن تئز تةرةققع قعلعص، بةخت ـ 
هالبذآع . ساظادةتكة ظئرشعشكة صذتلعكاشاث بولعدعغان بعر ظذحذم جةمظعيةت داشقاللعرعدذر

  .حقان ظعقتعساد ظعنسانالرنعث ظئهتعياجعنع قامدايدعغان ظةث زور بايلعق ظعدعبذالر بذزذص حا

  .بايلعقنعث ظوخشاش تارقعلعش تةثصذثلعقعنع ساقالش: ظىحعنحع مةقسةت

يذقعرعدا دةص ظأتكعنعمعزدةك، آعشعلةرنعث مال ـ مىلىآكة ظعضة بولذش جةهةتتعكع 
لىك ظالالهنعث مىلكع، خةلقنعث هةممعسع ظعسالم نةزةرعيسعدة مال ـ مى. صةرقع ظعنتايعن زور

ظذنداق بولغان ظعكةن، ظالالهنعث مىلكعدعن هةممة بعردةك . ظالالهنعث صئقعرلعرع
  .صايدعلعنعشع الزعم

مال ـ مىلىك هاياتنعث تايانح بازعسع بولغانلعقتعن ظذنعثغا بولغان تةلةص ظعنتايعن 
  .يذقعرع، ظارزذ تولعمذ آىحلىك

بعرع ظعلعم . ادةم بارتويماس ظعككع تىرلىك ظ”: االم  مذنداق دئضةنصةيغةمبةر ظةلةيهعسس
ظعسالم دعنعدا آعشعلةر ظارعسعدا . “تةلةب قعلغذحع، يةنة بعرع دذنيا تةلةب قعلغذحع

  .ظادالةت بةرصا قعلعشقا ظعنتايعن هئرعس

بةزعلةرنعث مال ـ دذنياغا آأمىلىص آئتعشع، يةنة بةزعلةرنعث ظاحارحعلعقتعن ظألىص 
آئتعشع، ظادالةتنعث جىملعسعدعن ظةمةس، حىنكع ظادالةت بايلعقنعث تارقعلعشتعكع 

بذ تةدبعر سةلبعي ؤة ظعجابعيدعن ظعبارةت . تةثصذثلعقعنع ساقالشتا صاظال تةدبعرضة ظعضة
  .ظعككع تىرلىك

قاتارلعقالرنعث .... جازانة، صارعخورلذق، قعمار، ظالدامحعلعق، زومعضةرلعك، بوالثحعلعق
  .م قعلعنعشع سةلبعي تةدبعرلةر دعندذرهارا
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زاآات، سةدعقة صعتعرة، نةزعر، آةففارةت، قذربانلعق قعلعش قاتارلعقالرنعث هةمدة 
دألةتنعث مذهتاجالرغا غةنعمةت بئرعشع باشقعالرنع زاآات، سةدعقة بئرعشكة تةرغعب 

  .ظعجابعي تةدبعرلةر دعندذر) زأرىرلىآع(قعلعشنعث ؤاجعبلعقع 

يات نامراتالرنع ؤةيران قعلعص جةمظعيةتنع باي ؤة ظوتتذرا هالدعن ظعبارةت بذخعل سةرصع
  .ظعككع تةبعقعضة ظايرعؤئتعدذ

ظعسالم ظعقتعسادع تىزىلمعسع يولغا قويذلغان  ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث 
ا حىشىص دةؤرعدعن بويان بعر قعسعم ظعسالم دألةتلعرعدعكع نامراتالر تةبعقعسع صالةح هالغ

  .قالدع

مذظاز ظعبنع جةبةل ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث قئشعغا ظةهلع يةمةندعن يعغقان زاآاتنعث 
دعن مةن سئنع آعشعلةر”: بعرقعسعمعنع ظةؤةتكةندة،  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ  ظذنعثغا آايعص

ا ظئلعص باج ؤة جعزية يعغعص آئلعش ظىحىن ظةمةس، بةلكع بايالرنعث زاآعتعنع صعقعرالرغ
بعرةر مةن ساثا مةندعن بعر نةرسة ظالعدعغان ”: مذظاز. دئضةن“ بئرعش ظىحىن ظةؤةتكةن ظعدعم

  .دئضةن“ ظادةم بار هالةتتة بعر نةرسة ظةؤتمعدعم

ظعككعنحع يعلع مذظاز يئرعمعنع ظةؤةتكةندة،  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ  ظاؤالقعدةآال 
  .ةرضةنآايعغان، مذظازمذ بذرذنقعدةآال جاؤاب ب

ظىحعنحع يعلع مذظاز زاآاتنعث هةممعنع ظةؤةتكةندة، ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ  يةنعال 
ظالعدعغان هئح بعر ظادةمنع تاصالمعغعنعم ظىحىن زاآاتنعث ”: مذظاز. بذرذنقعدةك آايعغان

يةنع بذ جةمظعيةتتة هةممة ظادةم باي بولغعنع . جاؤاب بةرضةن“ هةممعسعنع ظةؤةتتعم دةص
  .زاآاتقا ظئهتعياجلعق ظادةم تاصالماي هةممعنع ظةؤةتتعمظىحىن 

هازعر دذنياغا خذجايعنلعق قعلعؤاتقان ظاساسلعق آوممذنعزم، آاصعتالعزم ؤة ظعسالم 
بعزنعث باشقا . هةر بعر سعستئمعنعث ظأزعضة خاس خذسذسعيةتلعرع بار. سعستئمعلعرعدذر

رعيتع بولمعغعنع ظىحىن، صةقةت ظعقتعسادع سعستئمعالر توغرعلعق سأزلعشعمعزنعث زأرى
  .ظعسالم ظعقتعسادعنعث خذسذسعيةتلعرع توغرعلعقالر توختالماقحعمعز

  بذ خذسذسعيةتلةر تأؤةندعكعحة؟

 ـ ظعالهع تىزىلمة، ظعسالم ظعقتعسادع آاصتالعزم ؤة آوممذنعزمغا ظوخشاش ظعنسانالر 1
الهعي تىزىلمة، قذرظان، هةدعس، ظع. تةرعصعدعن تىزىلمعضةن بولذص، ظذ بعر ظعالهعي تىزىلمعدذر

  .ظعجماظ ؤة قانذن حعقارغذحعنعث مةقةسةتلعرع بعلةن حةمبةرحةس باغالنغان

 ـ ظعقتعساد، ظعسالم دعنعنعث ظةقعدة، ظعبادةت، ظةخالق قاتارلعق باشقا تىزىلمعلعرعضة 2
ث صىتىن ظعسالم ظعقتعسادعنع تةتقعق قعلغذحعالر ظاظعلعنع. ظوخشاش ظايرعلماس بعر قعسمعدذر

خعراجعتع ظةرضة يىآلةنضةن خعراجةت  تىزىلمعسعنع ؤة تويلذقنعث ظايالغا ظةمةس، ظةرضة 
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يىآلةنضةنلعكع ظئنعقالنغاندعن آئيعنعال ظاندعن ظعسالم دعنعدا نئمة ظىحىن ظةر بعلةن 
  .ظايالنعث ظوخشاش معراس ظااللمايدعغانلعقعنع حىشعنةلةيدذ

 ـ مىلكعنعث تةرةققع قعلعش يوللعرععنع ظئنعق شذنعثدةك، ظذالرنعث ظعسالمدعكع مال
  .بعلمةي تذرذص جازانعنعث نئمة ظىحىن هارام قعلعنغانلعقعنع حىشةنمعكع تولعمذ قئيعن

   ـ ظئتعقادع ظعقتعساد3

ظذ ظةسلعدة ظعسالم ظئتعقادعدعن آئلعص حعققانلعقتعن، ظذ توغرعلعق ظئتعقادقا هأآىم 
اتارلعق بعر قعسعم مةجبذرعيةتلةرنع ظأزعنعث ظأتةشكة مذسذلمان زاآات، سةدعقة ق. قعلعنعدذ

ظةضةر قعيامةت آىنعدعكع ظالالهنعث ساؤابعنع . تئضعشلعك مذقةددةس بذرحع دص بئلعدذ
حىنكع . ظىمعد قعلعص بعر قعسعم دذنياؤعي صايدعالردعن مةهرذم قالسا قعلحة صعسةنت قعلمايدذ

ظذالر بعلعدعغان بولسا، ظذالرغا «غان ظذالرنعث قةلبع مذنذ ظايةتكة حةمبةرحةس باغالن
  ). ـ ظايةت41نةهلع سىرعسع . (»ظاخعرةتنعث ساؤابع تئخعمذ حوثدذر

ظعسالم ظعقتعسادعدعكع بذ هأآىمدعن قانذنغا ظةمةس، بةلكع بعرعنحع دةرعجعلعك 
  .ظعماننع آىحلىك قعلعدعغان ؤعجدانغا مذراجعظةت قعلعنعدذ

يازما قانذننعث ؤاستعسعسعز ياخشلعق يوللعرعغا شذثا بعز مأمعنلةرنعث زاآاتلعرعنع 
سةرص قعلعش ظىحىن بعجانعدعل ظادا قعلعؤاتقانلعقعنع، يازما قانذندا هاراق سودعسع بعلةن 
شوغذللعنعشنعث رذخسةت قعلعنغعنعغا قارعماي هاراق سودعسع بعلةن شذغذللعنعش هارام 

حىنكع ظالاله ظذالرنع . أرعؤاتعمعزآةسص بولغانلعقتعن ظأزلعرعنع حةتكة ظئلعؤاتقانلعقعنع آ
  . آأرىص تذرعدذ ؤة قعلمعشلعرعدعن هئساب ظالعدذ

).  ـ ظايةت4هةدعد سىرعسع (، »سعلةر قةيةردة بولساثالر، ظالاله سعلةر بعلةن بعرضة«
ظال ظعمران (، »شىبهعسعزآع، ظاسمان ؤة زئمعندعكع هئح نةرسة ظالالهقا مةخصعي ظةمةس«

  ). ـ ظايةت5سىرعسع 

   ـ ظعسالم ظعقتعسادعدعكع قذلحعلعق تةبعظعتع 4

بعز ظأز نأؤعتعدة دةص ظأتكعنعمعزدةك، ظعسالم ظعقتعسادع ظعالهعي تىزىلمة، بذ 
تىزىلمعنعث هةر ـ بعر صرعنسعصعغا تولذق ظعتاظةت قعلعش ظالالهقا ظعتاظةت قعلغانلعق بولذص، 

 ظعقتعساد تىزىلمعسعضة ظذيغذنلعشعشمذ بذ هالدا ظعسالم. ظالالهقا ظعتاظةت قعلغانلعق ظعبادةتتذر
  .ظعبادةتتذر

، »قعلعش ظىحىنال ياراتتعم) ظعتاظةت(جعنالرنع، ظعنسانالرنع صةقةت ماثا ظعبادةت «
  ). ـ ظايةت56زارعيات سىرعسع (
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شىبهعسعزآع، ظعسالم .  ـ ظعسالم ظعقتعسادع ظةخالق بعلةن حةمبةرحةس باغالنغان5
قتعساد مذآةممةل بعرضةؤدة، ظةخالقسعز ظعضعلعك تعكلةش نةزةرعيعسعدة ظةخالق بعلةن ظع

سودا ـ سئتعق، قةرز ظئلعش قاتارلعق هةرعكةتلةر ظعسالم : مةسعلةن. مذمكعن ظةمةس
  .تىزىلمعسعنعث سعرتعدعكع ماددعي هةرعكةتلةردذر

قئرعندعشعثعزدعكع (هالبذآع، ظعسالم تىزىلمعسعضة ظعللعق تةبةسسذم مةثضى هةمراه، 
ظالغاندا، ساتقاندا ؤة قةرز ظالغاندا (آةث قورساقلعق ) زنع تةبةسسذم قعلدذرعدذرسةدعقة سع

تعجارةت ظومذميىزلىك ) آةث قورساقلعق قعلغان ظادةمضة ظالاله رةهعم ـ شةصقةت قعلسذن
صايدعغا ظئرعشتىرعدعغان بعر هةرعكةت، لئكعن ظعسالم تىزىلمعسعدعكع تعجارةت راستحعللعق 

تعجارةتنعث ) ظةمعنلعك(حىنكع راستحعللعق بعلةن ظامانةت .  ظةمةسؤة ظامانةتتعن خالعي
  .ظاساسلعق ظامعللعرعدعن بعرع

قعيامةت (ظعشةنحعلعك، راستحعل سودعضةر ”: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظئيتقاندةك
ؤة شةهعدلةر بعلةن بعرضة ) ظالالهنعث ظعخالسمةن بةندعلعرع(صةيغةمبةرلةر، سعددعقلةر ) آىنع
  .“بولعدذ

  . ـ مذرذنةتلعك، مذرذنةت دئمةك، تةرةققع قعلعشقا قادعر بولذش دئمةآتذر6

مذرذنةتلعكنعث نئضعزع قذرظان بعلةن سىننةت، ؤةهالةنكع، قذرظان بعلةن سىننةت 
ظعسالم ظعقتعسادعنعث ظاساسلعق صعالن اليعهةسعضة تايعنعدعغان ظعقتعسادنعث مذهعم 

  .ث ظأنىملىك بعر تةدبعرعدذرظعجماظ بولسا، ظعقتعسادنع. مةنبةظعدذر

شىبهعسعزآع، شةرعظةتنعث مةقسةتلعرع ظعقتعسادعي هةرعكةتلةردة مذجتةهعد ظىحىن 
يئغعص ظئيتقاندا، ظعسالمنعث ظعقتعسادعي . يولنع يذرذتذص بئرعدعغان نذرلذق حعراقتذر

  .مةنبةلعرع تةبعظعي هالدا تةرةققع قعلعش آىحعضة ظعضة

تنع مةيلع مذسذلمان بولسذن ياآع آاصعر بولسذن، دألةتنعث  ـ ظذبئيكتعص هالةت ظامانة7
شىبهعسعزآع، ظالاله «. بولسذن ياآع دذشمةننعث بولسذن ظأز ظعضعسعضة تاصشذرذش شةرت

  ). ـ ظايةت58نعسا سىرعسع (، »سعلةرنع ظامانةتلةرنع ظعضعسعضة قايتذرذشقا بذيرذيدذ

قانداق بعر ظادةمنعث هاياتع ظعسالم دعيارعغا آعرضةن ياآع ظألتذراقالشقان هةر 
  .بعخةتةرلعكع، ظعقتعسادع، دعنع ؤة ظابرذيعغا دةخلع ـ تةرذز قعلعنماسلعق هوقذقعغا ظعضة

بذ خةيرعيةت ظذيذشمعلعرع ؤة ظعقتعسادنع ضىللةندىرىشنعث مذهعم ظامعلع بولذص، بذنع 
ضةرحة . دذرظعشقا ظاشذرذش مذسذلمانالرنعث باش تارتعص بواللمايدعغان مذقةددةس بذرحع
  .ياردةم قعلعنغذحع مذسذلمان ياآع آاصعر، يئقعن ياآع يعراق بولغان تةقدعردعمذ

دعن توسقانلعقتعن ظعبارةت ) زعيارعتع(بعرةر قةؤمنعث سعلةرنع مةسجعدع هةرام «
دىشمةنلعكع هةرضعزمذ سعلةرنعث ظذالرغا حئقعلعشعثالرغا سةؤةبحع بولمعسذن، ياخشع ظعشقا 
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دعن ) نعث ظازابع( ياردةملعشعثالر، ضذناهقا ؤة زولذمغا ياردةملةشمةثالر، ظالاله ؤة تةقؤادارلعققا
  ). ـ ظايةت2ماظعدة سىرعسع . (»قذرقذثالر، ظالالهنعث ظازابع هةقعقةتةن قاتتعق

  .ظعختعيارع يوسذندعكع سةدعقعنع مذسذلمان بعلةن آاصعرغا بئرعش جاظعزدذر

ـ تةصةآكذرعنعث سعرعتقع آأرعنعشع ظعنتايعن  ـ رئظالعزم، بعرقعسم تىزىم ؤة صعكعر 8
يةنة بعر قعسعم تىزىملةرنعث سعرتقع . ضىزةل بولسعمذ ظةمما قعلحة ظةمةلعيةتكة ظذيغذن ظةمةس

ظةمةلعيةتكة ظذيغذن، ظذنع ظةمةلعيةتكة تةتبعقلعغانسعرع ظذنعث ضىزةللعكع . آأرعنعشع ضىزةل
  .عنظعسالم ظعككعنحع خعلدعكع تىزىمد. شذنحة ظاشعدذ

يةنع (رعيةت مةهزذرعيةتنع ىزأر”: زأرىرعيةت نةزةرعيعسع بويعحة فذقةهاالر: مةسعلةن
ظةضةر ظعسالم . دةص آأرستعص بةرضةن“ جاظعز قعلعدذ) حةآلةنضةن نةرسعلةرنع ظعشلعتعشنع

مةهزىرعيةتنع زأرىرعيةت ظارقعلعق جاظعز قعلمعغان بولسا، ظةلؤةتتة آعشعلةر شةرعظةتكة 
  . قعلغان بذالتتعمذخالصةتحعلعك

ظازراق بعر نةرعسضة ظئهتعياجع حىشىص قالسا، زةرةرنع ) مةهزذرعيةتتعن(ناؤادا ظعنساننعث 
ظالاله سعلةرضة ظاسانلعقنع «. يوقاتقحعلعك معقداردا ظذنعثدعن ظعشلعتعشكة رذخسةت قلعنعدذ

  ). ـ ظايةت185بةقةر سىرعسع . (»خااليدذ، تةسلعكنع خالعمايدذ

  غاية ـ ظةث ظالعي 9

ظعسالم دعنعدعن باشقا ظعقتعسادع مةسلةآلةرنعث ظعقتعساد غايعسع ماددعي جةهةتتعن 
آعرعمعنع آأصةيتعص صاراؤان ياشاشنع مةقسةت قعلغان بولسا، ظعسالم ظعقتعسادعنعث غايعسع 

  .بذنعثدعن نةححة هةسسة ظارتذق بولذشنع مةقسةت قعلعدذ

عسع ظعنساننع روهع ؤة جعسمانع قعسعقعسع، ظعسالم ظعقتعسادعنعث ظاساسلعق غاي
صاآلعنعش «. جةهةتتعن تولذق يئتعلعدىرىص، هةقعقع بةختكة ظئرعشتىرىشتعن ظعبارةت

يةنع (سةرص قعلعدعغان ظادةم ظذنعثدعن ) ياخشعلعق يوللعرعغا(ظىحىن مال ـ مىلكعنع 
  ). ـ ظايةتلةر18 ـ 17لةيل سىرعسع (، »يعراق قعلعنعدذ) ظوتتعن

يةنع صذل ـ مئلعنع ( مئلعنع سةرص قعلعش ظأز نةصسعنع صاآالش بذ يةردعكع صذل ـ
مةقسةت ) سةرص قعلعص ضذناهنع يذيذش ظارقعلعق ظأزعنع دوزاخ ظوتعدعن ساقالش

سةص . (»ظالالهنعث يولعدا مئلعثالر بعلةن، جئنعثالر بعلةن جعهاد قعلغايسعلةر«. قعلعنغان
  ). ـ ظايةت11سىرعسع 

أرىر بولغان ظةمةس، بةلكع جةمظعيةتنع ظعساله قعلعص، جعهاد ظذرذش قعلعش ظىحىن ز
  .ظعنساننع صعكرع، روهع ؤة جعسمانع جةهةتلةردعن تولذق يئتعلدىرىش ظىحىن زأرىر بولغاندذر
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. ظعسالم دعنعدا ظعقتعسادنعث غايعسع، مةنعؤع بايلعق ماددع بايلعققا تايانح قعلعنغان
عن تولذق يئتعلضةندعال ظاندعن هةقعقع حىنكع ظعنسان صةقةت ماددعي ؤة مةنعؤع جةهةتت

  .بةخت ـ ساظادةتكة ظئرعشةلةيدذ

   ـ ظاساسلعق ظعقتعساد10

. بذنعثدا شةخس ؤة جةمظعيةتكة زعيانلعق نةرسعلةرنعث هةممعسع هارام قعلعنغان
جىملعدعن جازانعخورلذق، ظالدامحعلعق، ناتوغرا آةسص، تاجاؤذزحعلعق، صاهشعؤازلعق، هاراق 

ئكعملعكلةر تعجارعتعنع قعلعش، شذنعثدةك، هاراق، بذت، شعشخال، قارت ؤة زهةرلعك ح
قاتارلعق جةمظعيةتكة زعيانلعق بولغان بارلعق نةرسعلةرنع ظعشلةص حعقعرعش قةتظعي هارام 

  .قعلعنغان

   ـ ظعقتعسادي تةثصذثلذق11

بذنعثدا ظعنساننعث آعشعلعك هةققع آوممذنعستالرنعث قعلغعنعدةك ظومذمنعث 
آاصعتالعستعك دألةتلةردعكعضة ظوخشاش شةخسمذ . تعضة يةمحذك قعلعؤئتعلمةيدذمةنصةظة

  .ظومذمنعث مذلكعضة قول سوزمايدذ

لئكعن شةخعسنعث هةققع ظومذمنعث هةققع بعلةن بعر يةردة آئعلعص قالسا، ظومذمنعث 
 بذ دذنيالعق ظىحىنمذ، ظاخعرةت ظىحىنمذ ظوخشاش ظةمةل. هةققع ظالدعنقع قاتاردا تورعدذ

ظالاله ساثا بةرضةن بايلعق بعلةن ظاخعرةت يذرتعنع تلعضعن، دذنيادعكع نئسعؤةثنع «. قعلنعدذ
  ). ـ ظايةت77قةسةس سىرعسع . (»ظذنتذمعغعن

. ظئهتعياجعمذ تةثصذث هالةتتة قاندذرذلعشع الزعم) بةدةننعث(روه بعلةن جةسةدنعث 
  .ا قةتظعي بولمايدذبعرنعث ظئهتعياجنع قاندذرذص، يةنة بعرعنع تاشالص قويذشق

زعممةثدة صةرؤةردعضارعثنعث، بةدعنعثنعث، «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن
صذل ـ مالنع خعراجةت . »هةممعسعنعث ظأز  اليعقعدا هةققعنع بةرضعن. ظايالعثنعث هةققع بار

  .قعلغاندا، ظعسراصمذ قعلماسلعق بئخعللعقمذ قعلماسلعق الزعم

خعراجةت قعلغاندا، ظعسراصحعلعقمذ قعلمايدذ، )  آأرعدعغان بةندعلةريةنع ياخشع(ظذالر «
  ). ـ ظايةت67فذرقان سىرعسع . (»ظوتتذرا هال خعراجةت قعلعدذ. بئخعللعقمذ قعلمايدذ

  . ـ صذل ـ مال ظالالهنعث مىلكع، آاظعناتتعكع بارلعق شةيظعلةر ظالالهنعث مىلكعدذر12

).  ـ ظايةت49شذرا سىرعسع (، »ع ظالالهقا خاستذرظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث صادشاهلعق«
ظأزلعرعنع ظازاد قعلعشقا ياردةم (سعلةرضة ظاتات قعلغان مال ـ مىلىآنعث بعر قعسمعنع «

  ). ـ ظايةت33نذر سىرعسع . (»ظذالرغا بئرعثالر) تةرعقعسعدة
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رذقعنع ظالاله مال ـ مىلىآنع ظعنسانغا ظذنعثدعن صايدعلنعش ؤة ظذنعثدا ظالالهنعث بذي
، »ظالاله سعلةرنع ظعضة قعلغان مالالردعن سةدعقة قعلعثالر«. ظورذنالش ظىحىن بةرضةن

  ). ـ ظايةت7هةدعد سىرعسع (

  صذل ـ مالنع قانداق سةرص قعلعش آئرةك؟

) يةنع ظالاله ياخشع آأرعدعغان بةندعلةر(ظذالر «.  ـ ظوتتذرا هال سةرص قعلعش آئرةك1
عقمذ قعلمايدذ، بئخعللعقمذ قعلمايدذ، ظوتتذرا هال خعراجةت خعراجةت قعلغاندا، ظعسراصحعل

  ). ـ ظايةت67فذرقان سىرعسع (، »قعلعدذ

  ). ـ ظايةت31ظةظراص سىرعسع (، »يةثالر، ظعحعثالر، ظعسراص قعلماثالر«

ظعسراظ سىرعسع . (»ظعسراص قعلغذحعالر هةقعقةتةن شةيتانالرنعث قئرعنداشلعرعدذر« 
  ). ـ ظايةت27

آعشعلةرنع بئخعللعق . بئخعللعق قعلعدذ) يةنع مذتةآةببعرلةر، ماختانحاقالر(ظذالر «
يةنع صذل ـ مالنع ؤة (قئلعشقا بذيرذيدذ، ظالاله ظذالرغا ظأز صةزلعدعن بةرضةن نةرسعلةرنع 

ظعنكار ) ظالالهنعث نئمعتعنع. (يوشذرعدذ) مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث تةؤراتتعكع سىصعتعنع
  ). ـ ظايةت37نعسا سىرعسع . (»لذغذحع ظازابنع تةييارلعدذققعلغذحعالرغا خور

 ـ ظةخمةقلةر صذل ـ مالنع سةرص قعلعشقا قادعر ظةمةس، ظالاله صذل ـ مالنع آاظعنات ؤة 2
شذثا، صذل ـ مالنع خعراجةت . ظعنسانالرنعث تةرةققعيات ظاساسع تعكلعنعشع ظىحىن ياراتتع

  .غا تذتقذزذص قويذشقا قةتظعي بولمايدذقعلعشنع بعلمةيدعغان ظةخمةقلةرنعث قولع

ظالاله تئرعكحعلعكلةرنعث ظاساسع بولغان ماللعرعثالرنع ظةخمةقلةرضة تذتقذزذص «
قويماثالر، ظذالرنع يئمةك ـ ظئحمةك، آئيعم ـ آئحةآلةر بعلةن تةمعنلةثالر، ظذالرغا حعرايلعق 

  ). ـ ظايةت5نعسا سىرعسع (، »سأز قعلعثالر

 آئتعش ظئهتعمالع آأرىلضةن مال ـ مىلىآتعن قةتظع صايدعالنغعلع  ـ باتعلغا حىمىص3
بعر ـ بعرعثالرنعث ماللعرعنع «. شذثا ظالاله صارعخورلذق قاتارلعقالرنع هارام قعلدع. بولمايدذ

ناهةق يةؤالماثالر، بعلعص تذرذص آعشعلةرنعث بعر قعسعم ماللعرعنع زذلذم بعلةن يةؤئلعش 
  ). ـ ظايةت188بةقةر سىرعسع (، »مةثالرظىحىن هاآعمالرغا صارا بةر

.  ـ باشقعالرغا زعيان يةتكىزعدعغان مال ـ مىلىآنع قةتظعي ظعشلةتمةسلعك الزعم4
مةسعلةن، بعر ظادةمنعث معكروفذنع بولذص، ظذنع ظعشلةتكةندة باشقعالرنعث خاتعرجةم 

ذ ظادةمنعث ظذخلعشع ياآع دةرس تةآرارلعشع ياآع خعزمةت قعلعشعغا تةسعر يةتكىزسة، ظ
  .معكروفذنعنع ظعشلعتعشكة مذتلةق يول يوق



 44

ظعككع قةؤةتلعك بعر بعنا بولذص، ظذنعث ظىستع قةؤعتع تئنح، ظاستع قةؤعتع 
تئنحعسعز بولسا، بذ ظعككع قةؤةتتة ظولتذرغان هةر قانداق بعر ظادةمنعث ظأيعدة يةنة بعرعنعث 

  .ا يول يوقخاتعرجةملعكعنع بوزعدعغان هةرعكةت بعلةن شذغذللعنعشق

بعر ظادةم يةنة بعر ظادةمنعث تئمعدعن، دةرعزة ظئحعشقا، بعر ظادةم دةرةخ تعكعص يةنة بعر 
  .ظادةمنعث تئرعلغذ يئرعضة زعيان يةتكىزىشعضة قةتظعي يول يوق

بعر ظادةم يةنة بعر ظادةمنعث دةرةخ تعكعص يئرعضة زعيان يةتكىزضةنلعكع هةققعدة 
ارغاندا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم دةرةخ تعككىحعنع زعياننع رةسذلذلالهقا شعكايةت قعلعص ب

دةرةخ تعككىحع يةر ظعضعسعضة هئلعقع دةرةخنع قومذرؤئتعش . تولدذرذص بئرعشكة بذيرعغان
سةن بولساث هةقعقةتةن «: توغرعلعق ظعجازةت بةرضةندعن آئيعن، دةرةخ تعككىحع

  .دئضةن» زعيان سالغذحع سةن) باشقعالرغا(

  حعقععرش   ظعشلةص

   ـ ظعزاهات1

مةلذم ؤاقعت ظعحعدة ظعشلةصحعقعرعلغان ظئلمئنعتالرنعث بئرعكمعسعدعن صايدعلنعص تاؤار 
  .ظعجاد قعلعش ظعشلةصحعقعرعش، دةص ظاتعلعدذ

  : ـ ظعشلةصحقعرعشتعن مةقسةت2

  .ظاقعل ظادةم قانداق بعر ظعش قعلمعسذن صةقةت  مةقسةتكة ظئرشعشنع ظارزذ قعلدذ

دنعال مةقسةت قعلغان ظعشلةصحعقعرعشنعث مذآةممةل صعششعقالص صةقةت ظعقتعسا
  .ظعشلعنعشع مذمكعن ظةمةس

ناؤادا بعز ظعشلةصحعقعرعشتعن مةقسةت، ماددع مةنصةظةتكة ظئرعشعش، دةص قارعساق، 
ظذنداقتا ظعقتعساد ظأزعنعث روهع ؤة جعسمانع جةهةتتعكع، شذنداقال قئرعنداشلعق ؤة مئهرع 

 قعممعتعنع يوقعتعص، مال ـ مىلىآتعن ظعبارةت ظازازذلنعث ظالدعدا ـ شةصقةت جةهةتتعكع
ظةرزعمةس بعر نةرسعضة ظايلعنعص قعئلعص، ظعقتعسادنعث جةمعظعيةتكة نورمال هالةتتة 

  . تارقعلعشع زعيانغا ظذحرايدذ

ظةمما ظعشلةصحعقعرعشتعن مةقسةت، آعشعلةرنعث قةلبعضة زأرىر ظئهتعياجلعرعنع قامداش 
 مةهرذملذق ظازضعلعدعن قوتذلدذرذص، بةخت ـ ساظادةت آىحعتعنع تعكعش ؤة ظذالرنع

دئيعلسة، ظذ هالدا  ظعشلةصحعقعرعش، مةقسةتسعزال روهعي، جعسمانعي، مةدةنعي ؤة صعكرع 
  .جةهةتتعكع ظعقتعسادنع يئتعلدىرىشتعكع بعر ؤاستعضعال ظايلعنعص قالعدذ
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 ظةضعشعص بعر ـ بعرعضة مذتلةق شىبهعسعزآع، معزان نعشاننعث خعلمذ خعل بولعشعغا
هالبذآع، ظعسالم ظعقتعسادع ظعنسساننعث ماددعي ؤة مةنعؤع تةلةصلعرعنع . ظوخشعمايدذ

  .قاندذرذص، بةخت ـ ساظادةتكة ظئرعشتىرىشنع مةقسةت قعلعدذ

شذثا ظعسالم ظعقتعسادعدعكع ظعشلةصحعقعرعش مةهسذالتلعرعنعث تارقعتعلعش يوللعرع 
  .سةصةلةرضة تىصتعن ظوخشعمايدذباشقا ظعقتعسادع صةل

ناؤادا بعرةر مذسذلمان بعرةر آىحةت تئكععص ”: صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالم مذنداق دئضةن
قويسا ياآع زعراظةت تئعرعص قويسا، ظاندعن ظذنعث مئؤعسعدعن ظعنسانالر، ظذحار قذشالر ؤة 

  .يئسة، ظذنعث ظىحىن سةدعقة بولعدذ) حارؤعالر(حاهار صايالر 

  ةصحعقعرعشنعث تارقعتعش بعلةن بولغان مذناسعؤعتع ـ ظعشل3

لئكعن ظعسالم نعزامع . دذرذس، ظعشلةصحعقعرعش، تارقعتعشنعث ظالدعنعقع باسقذحع
. بعلةن تارقعتعشنع بعر ـ بعرعضة حةمبةرحةس باغاليدذ) مةهسذالت(ظعشلةصحعقعرعش 

  .رعش قةتظعي هارامتارقعتعش هارام بولغان نةرسعلةرنعث هةممعنع ظعشلةصعحعقع: مةسعلةن

شذثا، بذتالرنع، هارام قعلعنغان آأثىل ظئحعش ظةسلعهةلعرععنع، مةس قعلعدعغان 
  .ظعحعملعكلةرنع زةهةرلعك حعكعملعكلةرنع ظعشلةصحعقعرعش جاظعز ظةمةس

فعقهعشذناسلعق صرعنسعصعدعن ظئعلص ظئيتقاندا، ظئلعش هارام بولغان نةرسعلةرنع 
  .هارام بولغان ظعشالرنع ظارزذ قعلعشمذ مذتلةق هارامقعلعش . بئرعشمذ مذتلةق هارام

   ـ ظعشلةصحعقعرعش ظئلمئنتلعرع4

سعياسعي ظعقتعسادشذناسلعقنع مذهاآعمة قعلغذحعالر ظعشلةصحعقعرعش ظئلمئنتلعرعنع 
  .تأت نذقتعغا يئغعنحاقلعغان

 .تةبعظةت، سةرماية، ظةمضةك، تةرتعص

ذحعالر ظعشلةصحعقعرعش ظئلعمئنتلعرعنع ظعسالم ظعقتعسادشذناسلعقعنع مذهاآعمة قعلغ
  .ظىح نذقتعغا مذجةسسةملعضةن

 .سةرماية، ظةمضةك، تةبعظةت

بعر ظةرةب دوآتور ظعسالم ظعقتعسادعدعكع ظعشلةصحعقعرعش ظئلمئنتلعرعنع ظعككعضة 
  .بألضةن

 .سةرماية، ظةمضةك
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نتلعرع دوآتور سذظاد ظعبراهعم سالعه ظعسالم ظعقتعسادعدعكع ظعشلةصحعقعرعش ظئلمئ
  .ظىح دةص قارايدذ

 .ظةمضةك، سةرماية، تةقؤادارلعق

ظذنعث قارعشحة، تةقؤادارلعق ظالالهنعث رازعلعقعنع تةلةص قعلعدعغان ظةث ياخشع 
تةقؤادارلعق بذ دذنيادا رعزقنعث آةث بولعشع ظاخعرةتتة ساؤابنعث بولعشعغا ”ظذ . ظةمةلدذر

  .دةيدذ“ سةؤةب بولعدعغان بعردعن ـ بعر ظامعل

آاصعر ) تىرمة(دذنيا مأمعن ظىحىن زعندان ”: ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةنص
  .“ظىحىن جةننةت

ظعشلةصحعقعرعش ظئلمئنتلعرع، تةبعظةت، سةرماية ؤة ظةمضةآتعن ظعبارةت ظىح ظئلمئنت 
  .توغرعلعق تأؤةندعكعحة توختعلعص ظأتعمعز

   ـ سةرماية1

   ـ سةرماية دئضةن نئمة؟1

ش ظىحىن ظعشعلعتعلعدعغان بارلعق نةرسعلةر، جىملعدعن صذل، ظاتا معراس ظعشلةصحعقعرع
  .مال ـ مىلىك ؤة خام ظةشياالر سةرماية  دةص ظاتعلعدذ

   ـ سةرمايعنعث ماهعيعتع2

سةرماية مةيلع نةق صذل ياآع باشقا مىلىك بولسذن ظذنع ظعنحعكعلعك بعلةن آىزةتكىحع 
  . تعسع ظعكةنلعكعنع بعلةلةيدذسةرمايعنعث ظالدعنقع ظعشلةصحعقعرعش ؤاس

  ظذنداقتا، ظعشلةصحعقعرعش ظئلعمئنتلعرع قانداق ظئلعمئنت بولعدذ؟

ظالدعن ظعشلةصحعقعرعلغان سةرماية مذناسعص مةزضعلدة ظذنعثدعن مةهسذالت 
ظعشلةصحعقعرعش ظىحىن ظعشلعتعلضةندة، ظذنع يئثع ظعشلةصحعقعرعشتعكع ظعشلةصحعقعرعش 

  .ئلمئنت دةص هئسابالش مذمكعنظعئلعمئنتلعرعدعن بعر ظ

   ـ سةرمايةنعث تىرلعرع3

بعرعنحع سودعغا ظاظعت سةرماية، ظذ سودعدعن ظعشلعتعلعدعغان ظعتقعسادع مالالرنعث 
مةيلع ظذ دولالر قاتارلعق صذلالردعن بولسذن ياآع رةختكة ظوخشاش . يعغعندعسعدعن ظعبارةت

  .ردعن بولسذنتاؤارالردعن بولسذن ياآع آعتاب، بعنا قاتارلعقال

  . زاآات بئرعش ؤاجعبتذر2.5% مانا مذشذ خعلدعكع تاؤارالردعن 
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فعقهعشذناس ظالعمالرنعث قارعشع بويعحة زاآاتنع زاآات آةلضةن نةرسعنعث ظأزعدعن 
  .بةرسعمذ بولعدذ ياآع قعممعتعنع هئسابالص صذل بةرسعمذ بولعدذ

  .ن دةص ظاتعلعدذبذ تىردعكع سةرمايعدعن ظئشعص قالغعنع صايدا ياآع زعيا

ظعككع ياآع ظذنعثدعن ظارتذق ظادةم سةرمايعضة شئرعك بولغاندا، ظذالرنعث هةممعسع 
  .صايدعغعمذ، زعيانغعمذ ظوخشاش شئرعك بولعدذ

شئرعك تعجارةت قعلغانالرنعث هئح بعرسعضة مةخسذس صايدعنع ظأزعضة شةرت 
سعدا باراؤةر تارقعتعدعغان حىنكع بذ صايدعنعث شعرعكلةر ظوتتذر. قئلعؤئلعش جاظعز ظةمةس

  .ظادالةت تارازعسعغا توغرا آةلمةيدذ

فذقةهاالر سةرمايعنعث نةخ صذل بولسعمذ توغرا بولعدعغانلعقعنع بعردةك ماقذللعغان 
بولعدعغانلعقع توغرعلعق ) ماتا(بولسعمذ، لئكعن ظذالر شئرعك بولعدعغان سةرمايعنعث تاؤار 

  .ظعختعالص قعلعشتع

 تاؤار صذلغا ظايالندذرذلذص ظذنعث قعممعتع شئرعك بولعدعغان سةرماية ظذالرنعث ظعحعدعن
  .بولسعمذ بولعؤئرعدذ دئضىحعلةرمذ بار

  ظعككعنحع ظعشلةصحعقعرعلغان سةرماية

بذ آأصعنحة هالالردا ظالاله تةظاال ظعشلةصحعقعرعشتا ظعشلعتعلعدعغان نةخ صذل ؤة ظةينةن 
  .علةر ظىح نةرسعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذشةيظعلةردعن تةرآعب تاصعدذ، ظةينةن شةيظ

  . ـ بعناالر، ظعشخانا قاتارلعقالرغا ظوخشاش آأحمةس مىلىآلةر1

  . ـ ياغاححعلعق،  توقذمعحعلعق قاتارلعقالرغا ظوخشاش ظعشلةصحعقعرعش ظةسلعهةلعرع2

 ـ توقذمعحعلعقتا ظعشلعتعلعدعغان صاختا، ياغاححعلعقتا ظعشعلعتعلعدعغان ياغاحقا 3
  .خام ظةشياظوخشاش 

آأصلعضةن فذقةهاالرنعث قارعشعدا قةغةز  صذلدعن باشقا ظعشلةصحعقعرعشقا ظاظعت 
آعمكع ظأينع . لئكعن مةهسذالتتعن زاآات بئرعش ؤاجعبتذر. سةرمايعضة زاآات آةلمةيدذ

لئكعن يعل . ظعجارعضة بئرعص، ظعجارة ظالسا ظأيدعن ظئلعنغان ظعجارعضة زاآات آةلمةيدذ
  .جارعضة زاآات آئلعدذظالماشقاندا ظع

  ظعككعنحع ظةمضةك  

   ـ ظةمضةك دئضةن نئمة؟1
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ماددعي مةنصةظةتكة ظئرعشعش ظىحىن ظعنساننعث ظةقلع ؤةجعسمانع جةهةتتعن حعقارغان 
  .آىحعنعث هةممسع ظةمضةك دةص ظاتعلعدذ

مةقسةتسعز تور تاشالص نةتعجعضة ظئرشةلمعضةن بئلعقحعلعققا ظوخشاش مةقسةتسعز 
  .دةص ظاتايدذ“ مةقسةتلعك ظعشالر”: نةتعجعسع بولمايدذ، بذنع فذقةهاالرظةمضةآنعث 

  .مول هذسذل ظئلعش مةقسةت قعلعنغان ظةمضةك، مةقسةتلعك ظةمضةك دةص ظاتعلعدذ

ظةمضةآنعث صعالنلعق بولذشعنع، سعياسع ظعقتعسادشذناسالر ظعشلةصحعقعرعش 
. عرع ظذنع ظةمضةآنعث شةرتع قعلدعظعسالم ظعقتعسادشذناسل. ظامعللعرعدعن بعر ظامعل قعلدع

  .حىنكع صعالننعث سعرتعدعكع هةر قانداق بعر ظةمضةآنعث نةتعجعسع بعكارغا آئتعدذ

  . ظاقعل ظادةملةرنعث ظةمضةآلعرع حوقذم نةتعجة بئرعدذ

 ـ ظةمضةآنعث ظعشلةصحعقعرعش ظامعللعرعدعكع تذتقان ظورنع ظةمضةآنعث 2
ظعكةنلعكع هةققعدة ظعسالم ظعقتعسادشذناسلعرع ظعشلةصحعقعرعشنعث ظاساسلعق ظامعلع 

  .ظوتتذرسعدا ظعختعالص يوق

ظةضةر خالعسعثعز تأؤةندعكع ظايةتنع ظوقذص حعقعص ظالالهنعث ظذالرنعث ظةمضعضع 
ظارقعلعق زئمعننع قانداق تعرعلدىرىص، قانداق مئؤعلةرنع حعقعرعص بةرضةنلعكعنع ظذبدان 

  . آىزعتعص بئقعث

تعرعلدىرىص، ظذنعثدعن ظذالر يةيدعغان ) يامغذر بعلةن(زئمعننع ) قيةنع قورغا(ظألىك «
) ظالالهنعث قذدرةت آامعلةسعنع آأرستعدعغان(ظاشلعقنع ظأستىرضةنلعكعمعز ظذالرغا 

شذ زئمعندا بذالقالرنع . بعز زئمعندا نذرغذنلعغان خورما باغلعرعنع بةرصا قعلدذق. ظاالمةتتذر
ظذالرنعث ) بذ مئؤعلةرنع(مئؤعسعنع يئسذن، ) غالرنعثيةنع با(ظئقعتتذق، ظذالر ظذنعث 

ياسعن سىرعسع . (»شىآىر قعلمامدذ؟) ظالالهنعث نئمةتلعرعضة(قوللعرع ياراتقان ظةمةس، ظذالر 
  ). ـ ظايةتلةر35 ـ 33

يةنع (ظعمان ظئيتقانالر ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالر مةغصعرةتكة ؤة ظئسعل رعزققا «
  ). ـ ظايةت50هةج سىرععسع (، »ظئرعشعدذ) جةننةتكة

. ياخشع ظةمةللةر، سةدعقة، روزا ؤة نامازالرنعث بعر تىرع دةص هئحكعم ضذمان قعلمايدذ
زعراظةت بعلةن ساناظةت ظعنسانالرنعث ظئهتعياجعنع قاندذرذص، ظالالهنعث ؤة آعشعلةرنعث 

  .م بئرعدذهةققعنع ظادا قعلعشع ظىحىن ياردةم بةرضعنعدةك، ياخشع ظةمةللةرمذ ياردة

شىبهعسعزآع، ظالاله ظةمضةك قعلغان بارلعق مئهنةتكةشلةرنعث حوقذم ظةمضعضعنعث 
هةممعسعنعث ) مأمعنلةرنعث ؤة آاصعرالرنعث« . مئؤعسعنع يةيدعغانلعقعنع خةؤةر قعلدع

  ). ـ ظايةت19ظةهقاف سىرعسع (، »قعلغان ظةمةللعرعضة يارعشا دةرعجعلعرع بولعدذ
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عنةزعرع بويعحة آاظعنات، آاظناتتعكع بارلعق نةرسعلةر، ظعسالم ظعقتعسادع نذقت
شذنعثدةك، آاظعناتتعكع ظومذمنعث مةنصةظةتعضة مذناسعؤةتلعك بارلعق نةرسعلةر ظالالهنعث 
مىلكع بولذص، ظذنعثدعن ظالالهنعث بارحة مةخلذقاتلعرع بةهرع ظاالاليدذ، مةسعلةن، قذياش، 

  .هاؤا، دئثعز قاتارلعقالرغا ظوخشاش

منعث مةنصةظةتعضة مذناسعؤةتلعك بولمعغان نةرسعلةر خذسذسع مذلىآكة ظايلعنعص ظومذ
آئتعدذ، بذ صةقةت ظةمضةك ظارقعلعقال قولغا آئلعدذ، بذنعث بعلةن ظةمضةك ظعضعدارلعقعنعث 

  . ظاساسع بولعدذ

  ـ ظةمضةآنعث تىرلعرع) 3(

  . ظةمضةآنعث تىرلعرع ظىح تىرلىك بولعدذ

  ، ـ ظئحعش ساناظعتع1

   ظأزضةرتعش ساناظعتع، ـ2

   ـ مذالزعمةت،3

  .ـ ظةمضةآنعث هأآمع) 4(

  .ظةمضةك هأآىم جةهةتتعن تأؤةندعكعلةرضة بألعنعدذ

بعرنحع هارام قعلعنغان ظةمضةك، حىنكع ظذنع قعلعش زعنا قعلغانغا، ظايالالرنعث ظةرلةر 
ث بعلةن تعجارةت بعلةن تانسا ظوينعغعنعغا، هاراق، زةهةرلعك حئكعملعكلةرنع  ياساش ؤة ظذنع

  .قعلعش قاتارلعقالرغا ظوخشاش هارامدذر

  : ظعككعنحع دؤامالشتذرذش مذسذلمانغا ظئغعر آئلعدعغان ظةمضةك، بذالر تأؤةندعكعحة

 ـ نعجاسةتلةرنعث ظارعلععشص آئتعشع، شذثا فذقةهاالر هعجامةت قويذشنع، 1
مةآرذه (نع يامان آأرمةيدذ بذياقحعلعقنع، قاسساصلعقنع ؤة آذحا تازعالش قاتارلعق آةسصلةر

  ).دةص قارايدذ

 ـ يىك توشذش، ظةينةك تازعالش ؤة ظوحاققا ظوت قاالش قاتارلعقالرغا ظوخشاش صعكعر ـ 2
  .تةصةآكذرسعز ظالةتكة ظايالندذرذص قويعدعغان ظةمضةك

 ـ خذسذسع خعزمةتحع، صادعحع قاتارلعقالرغا ظوخشاش ظةمضةآحعنعث ظعناؤعتعنع 3
  .ةكتأآعدعغان ظةمض
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 ـ آعشعلةرنعث ظالدعدا ؤاقعرعشع، آعشعلةرنع آىلدىرىش، دةلالللعق قارتارلعق 4
قةدعمكع تأمىرحع قاتارلعقالرغا ظوخشاش ظةسلع . شالالقلعقنع ظأز ظعحعضة ظالغان ظةمضةك
  .قعياصعتعنع ظأزضةرتعؤئتعدعغان ظةمضةك

ننع ظألتىرعدعغان  ـ جالالتلعق، ساقحعلعققا ظوخشاش دعلنع قاساؤاتلةشتىرىص، ؤعجدا5
ناؤادا بذ آةسصلةردعن بعرةرسعدة جةمظعيةتنعث ظئهتعياجعنع قامداش آأزدة . ظةمضةك

  .دةرهال حأرىص تاشالش آئرةك) يةنة يامان آأرىشنع(تذتذلسا، مةآرذهلذقنع 

بذ باشقا ظةمةللةردذر، لئكعن قعلعشقا ) ظةمةللةر(ظىحعنحع صةرزع آعصاية بولغان ظةمضةآلةر 
ئرعلضةن ظعشالر بعلةن شذغذللعنعدعغان ظادةم ؤة ظعسالم جةمظعيعتعدة آأص ظعجازةت ب

  .بولمعغان ظةهؤال ظاستعدا بذ ظعشالر ؤاجعب ظةمةللةرضة ظايلعنعص قالعدذ

بعر ظادةم يةنة بعر ظادةمنعث ساناظعتعضة ”: شةيخذلظعسالم ظبنع تةيمعية مذنداق دئضةن
  .“ذنعث بعلةن ظعنسانالرنعث مةنصةظعتع تاماملعنعدذعدذر، حىنكع ظمذهتاج بولسا، ظذ صةرز آعصاي

مانا بذ صةرز آعصاية بولغان ظةمةللةرنع ظأزعدعن باشقعالر قعاللمعغان حاغدا صةرز ظةينضة 
بولذصمذ، ظأزعدعن باشقعالر ظذنع قعاللمعغان حاغدا، ظةضةر آعشعلةر بعرةر قةؤمنعث . ظايلعندذ

ع قورذلذشعغا مذهتاج بولسا، بذ ظعش ؤاجعبقا ظايلعنعدذ دئهقانحعلعقعغا ياآع توقذمحعلعقعغا ياآ
مذهتاجالرغا شةرت قويذص ظذالرنعث هاجعتعنع راؤا (هةمدة شذ ظعشنع بعلعدعغان ظادةم 

  .قعلمعسا، قوماندان ظذ قةؤمضة ظذ ظعشنع مةجبذرع قعلدذرعدذ

   ـ ظايالنعث ظةمضعكع5

  .ويعحة ظعككع تىرضة بألىنعدذظعسالم شةرعظعتعدة ظةمضةك ظعشحعالرنعث آأز قارعشع ب

بعرعنحع دألةت باشلعقع، ظعمامةتحعلعك، خاتعبلعق، مذظةززعنلعك، قازعلعق قاتارلعقالرغا 
  .ظوخشاش ظايالالر قئلعشقا زادعال بولمايدعغان، ظةرلةرضعال خاس ظةمضةك

ع هةد، قعساستعن باشقا ظعشالردا قازعلعق قعلعشظايالالرنعث ”: هةنةفعلةر مذنداق دةيدذ
د ظايالالرنعث هة”: فعقهعشذناس ظالعم مذهةممةد ظعبنع جةرعر مذنداق دةيدذ. “جاظعزدذر

حىنكع قازعلعق شةرعظةت هأآمعنع . قاتارلعق بارلعق ظعشالردا قازعلعق قعلعشع جاظعزدذر
  .“ظعزهار قعلعشتعن ظعبارةت، بذنعثدا ظةرلةر بعلةن ظايالالر ظوخشاش هوقذققا ظعضة

تذغدذرذشقا ظوخشاش ظةرلةر قعلعشقا بولمايدعغان ظايالالرغعال خاس ظعككعنحع، تذغذش، 
قاراشقا توغرا آئلعدذ، ) جعنسع ظةزالعرعغا(ظةمضةك، حىنكع بذنعثدا ظايالالرنعث ظةؤرةتلعرعضة 

  .ظايالنعث ظايالغا قارعشع، ظةرنعث ظايالغا قارعشعدعن يةثضعلرةك

ضةن ظعشالر، بةزعدة بازارالردعكع سودا ـ ظىحعنحع ظةر ـ ظايالالرغا ظوخشاش ظعجازةت بئرعل
حىنكع بازارالر . سئتعق، ظئلعم ـ بئرعمغا  ظوخشاش ظعشالردا ظةرنعث خعزمعتع ظةث ظةؤزةل
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يةنة بةزعدة ظايالالرغا تةلعم ـ تةربعية بئرعش، ظاظعلعلةردة . ظةرلةرنعث يعغعلعدعغان جايعدذر
  .معتع ظةث ظةؤزةلدذرخعزمةت قعلعش قاتارلعق ظعشالردا ظايالالرنعث خعز

ظعسالم دعنعدا ظايالالرنعث ظأينعث سعرتعدا خعزمةت قعلعشع ظةث ظةؤزةل دةص 
حىنكع ظاظعلة ظايالالرنعث آأثىل بألىشع ؤة ظذبدان . قارالمعسعمذ، حةآلةنضعنع يوق

  .مذهاصعزةت قعلعشعغا مذهتاج

ر ظأينعث سعرتعدا ظعسالم دعنع مةيدانغا آةلضةن دةسلةصكع مةزضعللةردة نذرغذن ظايالال
  .خعزمةت قعلغان بولسعمذ، ظذالر ظعنكار قعلعنمعغان

هاممام ظئرعدعن ظاجعرشعص آئتعص خورمعلعرعنع ”: جابعر ظعبنع ظابدذلاله مذنداق دةيدذ
ظأزع يعغماقحع بولغاندا، هاممام ظعددةت ظعحعدة بولغانلعقعتعن بعر ظادةم هاممامنع خورما 

م رةسذلذلالهنعث قئشعغا آئلعص بذنع خةؤةر  قعلغاندعن آئيعن، هامما. يعغماسلعققا زرولعغان
حىنكع سةن سةدعقة . رضعنةسةن خورماثنع يعغعؤ”: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هاممامغا

  .دئضةن“ بئرعسةن ؤة ياخشع ظعشالرنع قعلعسةن

 ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث دةؤرعدة بةزع ظايالالر مةسجعدآة يعص 
عرعدعغان حاقعلعرعنع ظةآعرعؤئلعص، يعص ظعضعرضةندة،  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ  ظذالرنعث ظعض

  .ظةرلةرضة ظارعالشقعنعنع آأرىص، ظذالرنع مةسجعتتعن حعقعرعؤةتكةن

فذقةهاالرنعث قارعشع بويعحة سعرتقا حعقعص ظةمضةك قعلماقحع بولغان ظايالالر حوقذم 
  .ع الزعمتأؤةندعكع شةرتلةرضة ظذيغذن بولذش

 ـ ظعسالم شةرعظعتعضة مذؤاصعق آعيعم ـ آئحةآلةر بعلةن سعرتقا حعقعشع، صىتىن 1
حىنكع . بةدعنعنع صأرآةنحع بعلةن ظأرعؤئلعشع، آاصعر ظايالالرغا ظوخشاش ياسانماسلعقع الزعم
تاشقع «. آاصعر ظايالالرنعثمذ مذسذلمان ظايالالرغا ظوخشاش ظأزعضة خاس ظايرعم صاسذنع بار

  ). ـ ظايةت66نذر سىرعسع . (»)ضذناه يوقتذر(نةتلرعنع ظاشكارعلعمعسا زعن

  .الزعم) قولالنماسلعق( ـ سعرتقا حعققاندا ظأزعضة ظةتعر حاحماسلعق 2

  . ـ نا مةهرةم بعر ظةر بعلةن خالعي بعر جايدا ظةمضةك قعلماسلعقع الزعم3

   ـ دألةتنعث ظةمضةآكة بعؤاستة ظارعلعشعشع6

رعش معللعي آعرعمضة تةسعر آأرسةتكةن حاغدا، دألةت يةآكة ظعشلةصحعقع
  .ظعشلةصحعقعرعشنعث ظامعللعرعدعن بعرع بولغان ظةمضةآكة بعؤاستة ظارعلعشعدذ

  .دألةتنعث ظةمضةآكة ظارعلعشعشع تأؤةندعكع شةرتلةر ظاستعدا بولعدذ

  .بعرعنحع ظعشسعزالرغا آةث قوالي شاراظعتنع يارعتعص بئرعش
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بعر ظةنسارع صةيغةمبةر ”: عن رعؤايةت قعلعنعشحةظةنةس ظعبعنع مالعكت
ظأيىثدة بعر ”: ظالدعغا آةلضةندة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثدعن نعثظةلةيهعسساالم

بعر دانة صاالس بار ظذنعث يئرعمعنع ظىستعمعزضة ”: دةص سورعغان، ظذ“ نةرسةث بارمذ؟
نعمكعمعز بار، ظذنعثدا حاي قاينعتعص  يةنة بعر حةي“يئصعنعص، ـ يئرعمعنع تئضعمعزضة سالعمعز

ظذ . دئدع“ ظذ ظعككع نةرسعنع آةلتىر”صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا . دئدع“ ظعئحعمعز
بذ ظعككع نةرسعنع آعم ”: ظعككع نةرسعنع آةلتىرضةندعن آئيعن، قولعغا ظئعلعص

صةيغةمبةر .  دئدع“دعرهةمضة ظااليمةن ظذ ظعككعسعنع بعر ”: بعر ظادةم. دئدع“ سئتعؤالعدذ؟
دئدع، يةنة “ بعر دعرهةمدعن آأصراق صذلغا آعم سئتعؤالعدذ؟”: ظةلةيهعسساالم ظارقا ـ ظارقعدعن
. دئدع“ سئتعؤااليظذ ظعككعسعنع مةن ظعككع دعرهةمضة ”: بعر ظادةم ظورنعدعن تذرذص

عغا بعر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع ظذ ظادةمضة ظعككع دعرهةمضة بئرعص، هئلعقع ظةنسار
، يةنة بعر دعرهةمضة بعر دانة حوت “دعرهةمضة باال ـ حاقعلعرعثغا يئمةك ـ ظعحمةك ظئلعص بةر

ظذ حوت ظئلعص آةلضةندعن آئيعن، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . دئدع“ظئلعص ظالدعمغا آةل
 15آأتةآنعث صذلع مئنعثحة  ،سةن بذ آأتةآنع يئرعص سات”: ظذنعثغا بعر آأتةآنع بئرعص

ظذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث دئضعنع . دئدع“ لىك ظوزذقلذقذثغا يئتعشع مذمكعنآىن
بويعحة آأتةآنع ظذتذن قئلعص ظون دعرهةمضة سئتعص بعر قعسمعغا آعيعم ـ آئحةك، يةنة بعر 

بذ سةن ”: ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةنسارعغا. قعسمعغا ظذزذق تىلىك سئتعؤالدع
معث هةسسة  يىزىثضة داغ حىشىرىص قويقاندعن عقعلعص قعيامةت آىنظىحىن  تعلةمحعلعك 

حىنكع يوقسذل، باالقازاغا يولذققذحع ؤة ظئغعر آعسةلضة دذحار بولغذحع قاتارلعق ظىح . “ياخشع
  .تىرلىك ظادةمدعن باشقعالرغا تعلةمحعلعك قعلعش جاظعز ظةمةس

سارعغا سةرماية بعلةن تةمعنلةش دئمةك، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ ظارقعلعق هئلعقع ظةن
بذ آأتةآنع سةن ”: صذرسعتع يارعتعص بةرضةن هةمدة ظذنعثغا مةجبذرع هالدا يول آأرستعص

  .دئضةن“  آىنلىك ظوزذق بوالاليدذ15يئرعص ظذتذن قعلعص ساتقعن، مئنعثحة بذ ساثا 

تكة ظعككعنحع ظةمضةآحع بعلةن ظةمضةآحعنعث صةرؤةردعضارع ظوتتذرسعدعكع مذناسعؤة
  .دعققةت قئلعش الزعم

ظةمضةآحعضة . جىملعدعن ظةمضةآحعضة تاقعتعدعن تاشقعرع ظةمضةك يىآلعنةمدذ يوق
هةق بئرعلةمدذ يوق، ظةمضةآحعلةرضة ظأز ؤاقتعدا هةق بئرعلةمدذ يوق، ) مذؤاصعق(ظادعل 

  .بذنع ظذبدان آىزعتعش الزعم

ع ظئهتعياجع ظىحعنحع بعر قعسعم مئهنةتكةشلةرضة جةمعظعيةتلةرنعث جعدد
بولغانلعقعتعن ظأز ظةمضةآلعرعنع ظىزلىآسعز داؤامالشتذرذشقا مةجبذر قعلعش ؤة 
تاجاؤذزحعلعق، ظازغذنلذق، هاراق ؤة زةهةرلعك حئكعملعك تعجارعتع بعلةن شذغذللعنعش 

  .قاتارلعق هارام قعلعنغان ظةمةللةردعن حةآلةش الزعم
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نعث هةممعسع  بولعؤاتقان ساناظةتلةرآعشعلةر مذهتاج”: ظعبنع تةيمعية مذنداق دئضةن
جعهادمذ . حىنكع آعشعلةرنعث مذرادع صةقةت شذ ظارقعلعقال هاسعل بولعدذ. صةرز آعصايعدذر

. صةرز آعصاية، ناؤادا ظأزعردعن باشقعالر جعهاد قعاللمعسا، جعهاد دةرهال صةرز ظةينضة ظايلعنعدذ
  .“جعهادقا بذيرعشع زأرىر ؤة شةرتتذرباشقعالر جعهاتتعن باش تارتسا قومانداننعث ظذالرنع 

   ـ ظةمضةآحعنعث مةجبذرعيتع7

  ظةمضةآحعنعث مةجبذرعيتع تأؤةندعكعدعن ظعبارةت 

دةص ظئتعقاد قعلعشع ؤة “ ظةمضعكعم ظالاله ظىحىن ظعبادةت” ـ ظةمضةآحع حوقذم 1
شذنعثدةك، ظالالهقا جعهاد ؤة . ظةمضعكع ظارقعلعق ظالالهقا يئقعنحعلعق قعلعشع الزعم

  .سةدعقعلةر بعلةن يئقعنلعشعشع الزعم

ظةمضةك ؤة ظعبادةت ظىحىن .  ـ ظةمضةآحع ظةمضةك ظىحىن تةييار تذرعشع الزعم2
آعمكع ظةمضةآتعن حارحاص . نالشتذرعدذتةييارلعق قعلعش ضذناهالرنع يويذص، ظالالهقا يعقع

  .“آئتعص آةح قعلسا، ضذناهع مةغصعرةت قعلعنغان هالدا آةح قعلعدذ

   ـ ظامانةت، ظامانةت هةر خعل بولعدذ3

جىملعدعن خام ظةشيا ؤة مةهسذالت قاتارلعق ظةمضةآحعنعث مال ـ مىلكعنع ظذبدان 
  .مذهاصعزةت قعلعش الزعم

ساثا ظامانةت قويغان آعشعنعث ظامانعتعنع ”: ق دئضةنصةيغةمبةر ظةلةيهعسسالم مذندا
  . “!تاصشذر، ساثا خعيانةت قعلغان آئشعضة خعيانةت قعلما

ظعشلةصحعقعرعش ظةسلعهةلعرعنع ظذبدان مذهاصعزةت قعلعص، آاردعن حعقعرعص 
  . قويماسلعق الزعم

 ع تارتماسلعقظامانةت قويغذحعمذ، ظامانةت قويذلغذحعمذ زعيان”: صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالم
  .ساناظةت ؤة ظةمضةآنعث مةخصعيةتحعلعكعنع قةتظعي ساقالش الزعم. دئضةن“ الزعم

 ـ ظةمضةآنعث ظعجادع قعممعتعنع ظاشذرذص، تئخعمذ آأص تةرةققعياتقا ظئرشتىرىش 4
  .ظىحىن ظةمضةآحع حوقذم ظأز ظعقتعدارعنع يىآسةلدىرعشع الزعم

قولدعن ظةث ظىستعدعكع قول ظاستعدعكع ”: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن
  . “ياخشع

   ـ ظةمضةآكة ماهعر بولذش 5



 54

شىبهعسعزآع، ظالاله سعلةرنعث ماهعرلعق ”: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن
  .“بعلةن قعلغان ظةمضعكعثالرنع ظةث ياخشع آأرعدذ

   ـ ظةمضةآحعنعث آعشعلعك هةق ـ هوقذقلعرع8

ع خوشاللعنارلعق بعلةن ظادا قعلعشع ظىحىن  حوقذم ظذنعثغا ظةمضةآحع ظأز مةجبذريعتعن
ظةمضةآكة سالغذحع مةهسذالتعنع ” ظةمضةآحع هةتتا . تولذق هوقذق بئرعلعشع آئرةك

  .حىشعنعص قالماسلعقع الزعمدةص “ ظوغرعالص، آعشعلعك هوقذقذم دةصسةندة قعلعندع

. ن تةسعرع ظعنتايعن زوردئمةك، بذنداق هئس ـ تذيغذالرنعث ظعشلةصحعقعرعشقا بولغا
  :ظةمضةآحعنعث ظةث مذهعم آعشعلعك هوقذقع تأؤةندعكعحة

 ـ تاقععتعدعن ظئغعر ظعشالرغا سئلعش ياآع دةم ظالغعلع قويماي ساظةتلةص ظعشقا 1
ظالاله تاقعتع يةتمةيدعغان ظعشقا «. سئلعش ظارقعلعق ظةمضةآحع حارحاص آةتمةسلعكع الزعم

  ). ـ ظايةت258ىرعسع بةقةر س(، »تةآلعص قعلمايدذ

ظالاله، سعلةرنعث قئرعنداشلعرعثالرنع ؤة «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن
قئرعندعشع قول ظاستعدا . قعلدع) ظعشلةيدعغان(قذللعرعثالرنع سعلةرنعث قول ظاستعثالردا 

بولغانالر، قئرعندعشعغا ظأزعنع نئمعنع يئسة شذنع يئضىزىص، نئمعنع آئيسة شذنع 
ناؤادا شذنداق قعلعص قالسا، . ظذالرغا تاقعتعدعن تاشقعرع ظعشالرنع يىآلعمعسذن! يضىزسذنآة

  .“!ظذالرغا ياردةم قعلعسذن

   ـ ظادالةتلعك ظةجعر2 

هةممعسعنعث قعلغان ظةمةللعرعضة يارشا دةرعجعلعرع ) مأمعنلةرنعث ؤة آاصعرالرنعث(«
  ). ـ ظايةت19ظةهقاف سىرعسع . (»بولعدذ

آحعلةر ظارتذق ظعش هةققع ظئلعشقا آئلعشكةن بولسا ياآع ظعشقا سالغذحعالر ظةضةر ظةمضة
ظةمضةآحعلةرنعث ظعش هةققعنع تذتذؤئلعص يةؤالسا، دألةتنعث دةرهال ظارعلعشعص هةممعضة 

  .ظورتاق ظادعللعق بعلةن ظعش هةققع ظئلعص بئرعشع زأرىر ؤة شةرتتذر

  :شةيخذلظعسالم ظبنع تةيمعية مذنداق دةيدذ

هعسعزآع، ساناظةتحعلةرنع آعشعلةر مذهتاج بولعؤاتقان توقذمعحعلعق، بعناآارلعق شىب”
ظعشقا . مةجبذر قعلغان قوماندانمذ ظوخشاش ظةجرعضة مذيةسسةر بولعدذقاتارلعق ساناظةتلةرضة 

سالغذحعنعث سناظةتحعنعث ظعش هةققعدعن تذتذؤئلعشعغا، ساناظةتحعمذ ظأزعنعث ظعش 
مانا بذ مةجبذرعيةت ظأتةش ظىحىن . ةص قعلعشعغا يول قويذلمايدذهةققعدعن ظارتذق هةق تةل

  .“قوالي شاراظعت هازعرالص بئرعش دةص ظاتعلعدذ



 55

ظةمضةآحع .  ـ قئرعص قالغاندا ؤة ظألىص آةتكةندة ظاظعلعسعضة آاصالةتلعك قعلعش3
ر ياشعنعص قئلعص آىحعدعن قالغان حاغدا ياآع آئسةللعك بااليع ظاصةت قاتارلعق سةؤةبلة

تىصةيلعدعن ظةمضةك قعلعش ظعقتعدارعنع يوقاتسا، حوقذم صاراؤان ياشاش هوقذقعدعن 
  .بةهرعمةن بولعدذ

ناؤادا ظعشقا سالغذحع ظةمضةآحعنعث بذ هوقذقعغا آاصالةتلعك قعاللمعسا، بذنع دألةت ظأز 
ن بذنع تىنجع ظعسالم دألعتع  صذقراالرنعث دعنع ؤة ظعرقعغا قارعماستع. ظىستعضة ظئلعشع الزعم
  .ظىستعضة ظالغان ظعدع

 ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذ بعر قةؤمنعث ظالدعدعن ظأتىص آعتعؤئتعص قئرع 
: ظةظما بعر ظادةمنعث تعلةمحعلعك قعلعؤاتقانلعقعنع آأرىص، ظذنعث مورعسعضة ظذرذص تذرذص

ظأمةر .  دئدع“ مةن يةهذدع”: ظذ. دةص سورعؤئدع“ قايسع ظةهلع آعتابتعن؟سةن ”
ظذ . دةص سورعؤئدع“ بذ هالغا حىشىص قالدعث؟نئمة ؤةجعدعن ”: رةزعيةلالهذ ظةنهذ  ظذنعثدعن

 دئدع ؤة ظذنع ظأيعضة باشالص بئرعص “قئرعلعق ؤة مذهتاجلعقتعن شذنداق بولذص قالدعم
الر بعلةن آارعمعز بولماي، ياشالرغا ياردةم بعز قئرع”ظازراق بعر نةرسة بةرضةندعن آئيعن 

  . خةزعنعسعضة ظةؤةتتعدةص ظذنع بةيتذل مال“ اق قانداق بولعدذ؟قعلس

دئمةك، ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق بذ قئرع يةهذدعغا آاصالةتلعك 
  .قعلعص، خارذ ـ زارلعقتعن قذتقذزذص قالدع

 مذمةن مأمعنلةرضة ظأزلعرعدعن”:  ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئضةن
مأمعنلةردعن آعمكع ؤاصات بولذص آةتكةن حاغدا قةرز قعلعص قالغان . بةآرةك يئقعنمةن

. ناؤادا بعرةر ظاصةتكة ظذحرعغان بولسا ياردةم قعلعمةن. بولسا، ظذنعثغا ظوخشاش مةنمذ تألةيمةن
  .معراس قالغان بولسا معراسخورلعرع ظالعدذ

عن تولذق آاصالةتلعك قعلعشع قعسقعسع، ظعشحعنعث ظاظعلعسعضة دألةت هةر جةهةتت
  .الزعم

  ظىحعنحع، تةبعظةت

 ـ تةبعظةت دئمةك، آاظعناتتا ظالاله ياراتقان ؤة ظعجاد قعلعشتا ظالالهتعن باشقا هئح 1
آعمنعث شئرعكحعلعكع بولمعغان هايؤانالر، ظأسىملىآلةر، جانعسز ماددعال، ظئقعنالر ؤة 

  .ضازالردعن ظعبارةت شةيظعلةر دئمةآتذر

ؤئلعشعغا بولمايدعغان آعمنعث ظعضةللعح تةبعظةت دئمةك، هئ”: لىك، آوممذنعزم ـ مى2
  .دةص قارايدذ“ ظاممعؤع مىلىك

  .دةص قارايدذ“ خذسذسعي مىلىك”آاصتالعزم تةبعظةتنع 
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ظعسالم بذنعث هةر ظعككعلعسعنع يةنع ظاممعؤع مىلىك ؤة خذسذسعي مىلىآنع ظأز 
  .ظعحعضة ظالعدذ

  .ذمىلىك ظىح تىرلىك بولعد

 ـ ظومومع مىلىك، بذ ظعجاد قعلعش ظالالهتعن باشقا هئح آعمنعث قولعدعن 1
آةلمةيدعغان، بئلعق، دئثعز، ظذحار قذش، ظوت ـ حأص، ضىل ـ ضعياه، دةل ـ دةرةخ 

  .قاتارلعقالرغا ظوخشاش ظالالهنعث مىلكعدذر

 ظعجاد  ـ دألةت مىلكع، بذ يول، ظاممعؤع باغحا، آأرىآلةرضة ظوخشاش ظعنسانالرنعث2
  .قعلعشع ظارقعلعق بارلعققا آةلضةن ؤة دألةت تةرعصعدعن تةسعس قئلعنغان مذظةسسةسةلةردذر

 ـ خذسذسعي مىلىك، بذ آعشعلةرنعث تئرعقحعلعق قعلعش، ظورمان بةرصا قعلعش، 3
قذدذق قئزعش، ظومذمنعث مىلكعنعث زئمعنغا قورذلذش بعنا قعلعش، بئلعق تذتذش، ظوت ـ 

  .ق قولغا آةلتىرضةن مىلىآتذرحأص ظوراش ظارقعلع

آعمكع باشقا مذسذلمانالردعن بذرذن بعرةر ”: صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالم مذنداق دئضةن
فذقةهاالر شذنداق يةآىن . “مىلىآنع قولغا آةلتىرعدعكةن، ظذ شذ آعشعضة مةنسذص بولعدذ

آعشع، ظذنع تذنجع بولذص ظعضة بولغان ) ظعجازةت بئرعلضةن نةرسعضة(مذباهقا ”: حعقاردعكع
ناؤادا دألةتنعث آعشعلةرضة ضىللةندىرىش ؤة . “ظأز مىلكع سىصعتعدة تةسةررذص قعالاليدذ

مةبلةغ سئلعش ظىحىن تةقسعم قعلعص بةرضةن نةرسعلةرنع ظذالرغا مىلىك قعلعص بئرعش 
هوقذقع هةمدة آعشعلةر دألةت تةقعسعم قعلعص بةرضةن نةرسعلةرنع، دألةتنعث آىتكعنعدةك 

  .لمعسا، تةقسعماتنع قايتذرذؤئلعش هوقذقع بارسةرص قعال

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعالل ظعبنع .  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذمذ شذنداق قعلغان ظعدع
.  هارعسقا آةث بعر صارحة زئمعننع بألىص بةرضةن بولذص، بعالل ظذنعثدعن صايدعلعنالمعغان ظعدع

سةن رةسذلذلالهتعن ! ظع بعالل”:  بعاللنع حاقعرعتعصظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ  خةلعصة بولغاندا،
آةث بعر صارحة زئمعن بألىص بئرعشنع تةلةص قعلغانلعقعث ظىحىن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

هالبذآع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ زئمعننعث . ساثا بعر صارحة زئمعن بألىص بةرضةن ظعدع
سةن ظذ زئمعندعن تولذق . قعلمعغانمةهسذالتعدعن باشقعالرغا بئرعلعشنع مةنظع 

صايدعلعنالمايسةن، شذثا ظأزةث صاصدعلعنااليدعغان يةرنع ظأزةث ظئعلصقال، صايدعلعنالمايدعغا 
 دئؤئدع، “!يةرنع بعزضة قايتذرذص بةرضعن، ظذنع بعز مذسذلمانالرغا تةقسعم قعلعص بئرةيلع

حوقذم شذنداق قئلعشعث ”: ةنهذ ظأمةر رةزعيةلالهذ ظ. دئدع“ قعاللمايمةنظذنداق ”: بعالل
  .دةص ظذنعث ظئهتعياجعدعن ظئشعص قالغان يةرنع مذسذلمانالرغا تةقعسم قعلعص بةردع“ آئرةك

  . ـ تةبعظةت ظعشلةصحعقعرعشنعث مذهعم ظامعلعدذر3
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ظعسالم دعنع تةبعظةتنع ظعشلةصحعقعرعشنعث مذهعم ظامعلع دةصال قارعماستعن، بةلكع 
  .ستعلعرعنع ظةسلع تةبعظعتعضة قايتعدذ دةص قارايدذبارلعق ظعشلةصحعقعرعش ؤا

ظذ زئمعننع سعلةرضة بعسات قعلعص بةردع، سعلةر ظىحىن نذرغذن يولالرنع ظئحعص «
بةردع، بذلذتتعن يامغذر ياغدذرذص، ظذنعث بعلةن تىرلىك ظأسىملىآلةرنع ظأستىرىص بةردع، 

ظذنعثدا ظةقعل ظعضلعر ظىحىن يةثالر ؤة مال ـ حارؤعلعرعثالرنع بئقعثالر، ) ظذالردعن(
 ـ 53تاها سىرعسع (، »نذرغذن دةلعللةر بار) ظالالهنعث بارلعقعنع ؤة بعرلعكعنع آأرستعدعغان(

  ). ـ ظايةتلةر54

تةبعظةتنعث زئمعن ؤة سذدعن بولغان ظئلمئنتلعرع، ظعنسانالر ؤة هايؤانالر صايدعلنعدعغان 
  . تىرلىك ضىزةل ظأسىملىآلةرنع ظعشلةصحعقعرعدذ

سذاليمان ظةلةيهعسساالم شامالنع يعراق مذساصعنع معسلعسعز سىرظةت بعلةن باسعدعغان 
شامال حىشتعن ) بويسذندذرذص بةردذق(سذاليمانغا شامالنع «. قاتناش ؤاستعسع قعلغان ظعدع

سةبةظ (، »ظعلضعرع بعر ظايلعق مذساصعنع، حىشتعن آئيعن بعر ظايلعق مذساصعنع باساتتع
  ).ت ـ ظاية12سىرعسع 

سذاليمان ظةلةيهعسساالم زئمعندعن معس حعقعرعص، ظذنعث بعلةن هةيكةل ياساشقا 
هاالل ) قانذنعدا(بذيرذيتتع، حىنكع هةيكةل ياساش سذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث شةرعظعتعدة 

  .ظعدع

شذنداقال معس ظوردا بعنا قعلعش، ظاظعلعدة ظعشعلعتعدعغان قازان قاتارلعق قاحا ـ 
  .اشقا ظعشعلعتةتتعقذمذحالرنع ياس

بذالقنع ظاققذزذص بةردذق، بةزع جعنالر ) حعقعدعغان(معس ) سذلةيمانغا(ظذنعثغا «
ظذالردعن آعمكع بعزنعث . صةرؤةردعضارعنعث ظةمرع بويعحة سذلةيماننعث ظالدعدا ظعشلةيتتع

انغا ظذ ظةمرعمعزضة خعالصلعق قعلعدعكةن، ظذنعثغا بعز دوزاخ ظازابعنع تئتعتعمعز، ظذالر سذلةيم
هةيكةللةرنع، آألدةك حوث لعضةنلةرنع، ) معس، ظةينةآتعن ظاجايعص(خالعغان آاتتا سارايالرنع 

ظع داؤذد «) ظئيتقعنكع. (معدعرلعمايدعغان قازانالرنع ياسايتتع) حوثلذقتعن(
مئنعث بةندعلعرعمدعن » شىآىر قعلعثالر) ظالالهنعث ظذ حوث نئمةتلعرعضة! (ظاظعلعسعدعكعلةر

  ). ـ ظايةتلةر13 ـ 12سةبةظ سىرعسع (، »شىآىر قعلغذحع بةك ظاز) نعث نئمةتلعرعضةظالاله(

بذنعثدعن آأرعؤئلعشقا بولعدذآع، ظعنسانالرنعث سذلةيمان ظةلةيهعسساالمنعث دةؤردعكع 
  .مةدةنعيعتع تازا تةرةققع قعلغان ظعدع

صحعقعرعشنعث قعسقعسع ظعسالم ظعشلةصحعقعرعشعقا ظعنتايعن آأثىل بألىص، ظذنع ظعشلة
ظاساسع مةنبةظع قعلعدع هةمدة ظعشلةصحعقعرعلغان مةهسذالتنع تارقعتعش بعلةن حةمبةرحةس 
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باغالص، ظذنع ظعشلةصحعقعرعشنعث ظاساسلعق ظامعللعرعدعن بولغان سةرماية، ظةمضةك، 
  .تةبعظةتلةرنعث مةنبةظع قعلدع

  مةهسذالتنعث تارقعلعشع

  :مذقةددعمة

: مةسعلةن.  آىح قذؤةت جةهةتتة خعلمذ خعل شةآعلدة ياراتتعجانابع ظالاله ظعنسانالرنع
. بةزعلةر آىحلىك بولسا، بةزعلةر ظاجعز آئلعدذ. بةزعلةر ـ ظةقعللعق بولسا، بةزعلةر دأت بولعدذ

بةزعلةر ظئغعر بئسعق،سةؤرعحان . بةزعلةرنعث تئنع ساغالم بولسا، بةزعلةر آئسةلحان آئلعدذ
  .سةؤرعسعز آئلعدذبولسا، يةنة بةزعلةر تةنتةك 

ظعسالم . تةبعظعكع ظعنسانالرنعث مةهسذالت ظعشلةصحعقعرعشتعكع صةرقعمذ ظعنتايعن زور
بعلعدعغانالر بعلةن :) ظئيتقعنكع(«: دعنعدا صةرق مذنذ ظايةت ظارقعلعق ظعسصاتالنغان

  ).  ـ ظايةت9زىمةر سىرعسع (» بعلمةيدعغانالر باراؤةر بوالمدذ؟

 ظئيتقانالر ؤة ظعلعم بئرعلضةنلةرنع بعر قانحة دةرعجة يذقعرع ظالاله سعلةردعن ظعمان«
  ). ـ ظايةت11مذجادعلة سىرعسع . (»آأتعرعدذ

هاياتع دذنيانع ؤة ظذنعث زعبذ ـ زعننعتعنع ) قعلغان ياخشع ظةمةللعرع بعلةن صةقةت(«
نع بذ آأزلةيدعغان آعشعلةرضة ظذالرنعث ظةمةللعرعنعث ظةجرع) يةنع دذنيانعث نئمةتلعرعنع(

دذنيادا ظذالرنعث ظةجرعدعن هئح نةرسة آئمةيتعلمةيدذ، بذنداق . دذنيادعال تولذق بئرعمعز
ظذالرنعث قعلغان ظعشلعرع يوققا . آعشعلةرضة ظاخعرةتتة دوزاختعن باشقا نةرسة يذقتذر

 ـ 16 ـ 15هذد سىرعسع . (»ظةمةللعرع هئسابقا ظئلعنمايدذ) ياخشع(قعلغان . حعقعرعلعدذ
  ).ظايةتلةر

بذ ظايةتلةرنع ظذبدان مذالهعزة قعلغعنعمعزدا، جان ـ دعل بعلةن ظعشلعضىحع حوقذم 
ظةمضعكعدعن تولذق نةتعجعضة ظئرشةلةيدعغانلقعنع هئس قعالاليمعز، ضةرحة ظةمضةآحع آاصعر 

دئمةك مئهنةتكةشلةر . بولسعمذ، قعلغان مئنعتعضة مذناسعص هالدا نةتعجة قازعنااليدذ
بذظالالهنعث . سعدعن بةهرعمةن بولسا، هذرذنالر هةممعدعن مةهرذم قالعدذظةمضعكعنعث نةتعجع

  .تذرمذشتعكع ظأزضةرمةس قانذنعيعتع

ظعسالم قانذنعدا باشقعالر صايدعلعنااليدعغان ظةمما ظأزعنعث صايدعلنعشقا آأحع 
  .يةتمةيدعغان يةر، مال ـ مىلىك قاتارلعقالرنع باشقعالرنعث صايدعلنعشعغا بذيرذلغان

ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ  بعالل ظعبنع هارعسنع يئرعدعن صايدعلنعشقا ظاجعز :  علةنمةس
قالغان حاغدا، يةرنع مذسذلمانالرغا بألىص بئرعص، ظذنعثغا يةرنعث ظعجارعسعنع ظئلعشقا 

  .رذخسةت قعلغان
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سةرمايعنع بعر ظادةم حعقعرعص، باشقا بعر ظادةم آىحعنع حعقعرعدعغان، ظةمما تاصقان 
عنعث هةممعسع سةرماية سالغان ظادةم ظالعدعغانلعقع هةققعدة توختام تىزىلضةن بولسا، صايد

معقداردا هةق بئرعص، صايدعنعث هةممعسعنع مةبلةغ ) مذناسعص(آىحنع حعقارغذحعغا مةلذم 
  .سالغان ظادةم ظالعدذ

ظةمما مةبلةغ سالغذحع آىحنع حعقارغذحعغا هةق بئرعدعغانلعقع هةققعدة توختام 
  .شمعضةن بولسا، آىحنع حعقارغذحع صايدعنعث ظىحتعن بعر قعسمعنع ظالعدذتىزى

ظةرضةر مةبلةغ سالغذحع بعلةن آىحنع حعقارغذحع صايدا ـ زعياننع تةث آأرعدعغانغا 
  .توختام تىزىشكةن بولسا، صايدا ـ زعيان توختام بويعحة بولعدذ

  )مةبلةغ(سةرماية 

 ظوخشاش نةخ صذل ياآع ماشعنا ؤة سةرمايعدعن مةقسةت دولالر قاتارلعقالرغا
  .آارخانعالردعن ظعبارةت ظعشلةصحعقعرعش سايمانلعرع آأزدة تذتذلعدذ

ظةضةر نةخ صذلنع بعر ظادةمنعث صايدعلنعؤئلعنعشع ظىحىن بةرضةن بولسا، شةرعظةت 
صةقةت صذلنع . قانذنعغا ظاساسةن بةرضةن صذللعرعدعن قعلحة ظارتذق ظئلعشقا بولمايدذ

  .عال تألعتعؤالسا بولدذ، خاالسيوقعتعؤةتس

قعيامةت آىنع ( ظأسىم يئضةن ظادةملةر ،جازانة«شذ ؤةجعدعن جازانة هارام قعلعنغان، 
 قالغان ساراث ظادةملةردةك قوصعدذ، بذ شذنعث ظىحىنكع، ظذالر جعن حئصعلعص) ضأرلعرعدعن

بةقةرة . (» دئدع»سودا سئتعق جازانعضة ظوخشاش«: ظالاله هارام قعلغان ظعشنع هاالل بئلعص
  ). ـ ظايةت275سىرعسع 

ظالاله جازانة ظالغذحعالر بعلةن تعجارةت قعلعص صايدا ظالغذحعالرنعث ظارعسنع ناهايعتع 
حىنكع جازانة يوقعلعص آئتعش ياآع زئيعنعغا آئصعللعك . روشةن هالدا صةرقلةندىرىص بةردع
آئتعش ؤة زعيانغا آئصعللعك هالبذآع، تعجارةت يوقعلعص . قعلغعلع بولمايدعغان صايدعدذر

  ).مال(قلعغعلع بولعدعغان صايدا 

  زاآات

ظألحةمضة يةتكةن حاغدا، مةلذم ) شةرعظةتتة بةلضعلةنضةن(ظأسعدعغان مال : زاآات دئمةك
  .معقداردا ظئلعندعغان مال دئمةآتذر

  .زاآاتنع مذسذلمانالر ظأزلعرعنعث مال ـ مىلكعنعث ظاز ـ آأصلعكعضة قاراص ظايرعيدذ

اآات صةقةت مال ـ مىلكع زاآات ظألحعمعضة يةتكةن بايالرغعال آئلعدذ، نامراتالر ز
  .بذنعثدعن مذستةسنا
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  .بايالر زاآاتلعرعنع تأؤةندعكع ظىح تىرلىك ظادةملةرضعال بئرعدذ

 ـ ماددع جةهةتتعكع ظئهتعياجع ظعنتايعن زور بولغان صئقعر، معسكعن، قةرزدار ؤة 1
  .نع ظازاد قعلعشقامذساصعرالرغا هةمدة قذلالر

  . ـ مذجاهعدالرغا، دعللعرعنع ظعسالمغا مايعل قعلعش آأزدة تذتذلغانالرغا2

  . ـ زاآات خادعملعرعغا3

  سةدعقة

ظعسالم دعنعدا . مذهتاجالرغا قعلعنعدعغان خالعسانة ياردةم دعمةآتذر: سةدعقة دئمةك
  .سةدعقة بئرعش ظةث ياخشع ظةمةللةر قاتارعدعن سانعلعدذ

همذ بعر قانحة ظذرذندا سةدعقة بةرضىحعنعث هئحقاحان نامرات بولذص رةسذلذلال
  .قالمايدعغانلعقعنع ظةسلعتعص ظأتكةن

سىصعتع بعلةن سةدعقة بةرضىحعلةرنعث مال ـ ) يةنع رةززاق(حىنكع ظالاله رعزق بةرضىحع 
  .مىلكعضة رعزق بئرعدذ

لكع هئح قاحان آةملةص سةدعقة بةرضةن ظادةمنعث مال ـ مى”: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
  .دئضةن ظعدع“ آةتمةيدذ

تاما ـ ”حىنكع . هةر قانداق بعر ظادةمنعث ظاز آأرىص سةدعقة بةرمةسلعكع توغرا ظةمةس
  دئضةن ضةص بار ظةمةسمذ؟“ تاما آأل توالر

نذرغذنلعغان حوث تئصتعكع خةيرعيةت ظذيذشمعلعرعمذ ظاز ـ ظازدعن يعغعلغان ظعظانةلةردعن 
نةرسة بعر تال خورما حاغلعق ”: ةن، شذ سةؤةبتعنمذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالمبارلعققا آةلض

  .دئضةن ظعدع“ بولسعمذ سةدعقة قعلعص دوزاخ ظوتعدعن ساقلعنعثالر

  . زأرىر بولغان نةفعقعلةر، زأرىر بولغان نةفعقعلةر ظعككع قعسعمغا بألىنعدذ

  .بعرعنحع، ظايالغا قعلعندعغان نةفةقة

  .لعدعغان ظذرذق ـ تذغقانلعرعغا قعلعندعغان نةفةقةظعككعنحع، معراس ظا

  آةففارةت

ظادةم ظألتىرىص قويغانلعقنعث . ظذ ظعنساننعث ضذناهعنع يذيذش ظىحىن بئرعلعدذ
قةسةمنع بذزذش قاتارلعقالر ظىحىن ) ظايالعنع ظانعسعغا ظوخشتعش(جازاسع، زعهار قعلعش 

  .آةففارةت بئرعلعدذ
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  نةزعر

ظذلذغالش يىزعسعدعن ظعنسانالرنعث ظأتةشكة تئضشلعك زأرىر  ظعسالم دعندا ظالالهنع 
  .مةجبذرعيةتلعرعنعث بئرع

، ظانداق قعلعمةن، مذنداق “مةن مذنحعلعك سةدعقة قعلعمةن”ظااليلذق، بعر ظادةم 
  .قعلعمةن دةص نعيةت قعلغان بولسا، حوقذم ظذنع ظعجرا قعلعشع شةرت

  قذربانلعق

نلعرعدة ظالالهقا يئقعنلعشعش ظىحىن بوغذزلعنعدعغان قذربانلعق دئمةك، قذربان هئيت آى
  . حارؤعالر دئمةآتذر

  .قذربانلعقنعث آأص قعسمع مذهتاجالرغا بألىص بئرعلعدذ

  ظعتالف، ظعستهالك، ظعنفاق

  :ظعتالفنعث ظعككع تىرلىك مةنعسع بار

  بعرعنحعسع بعر نةرسعنع يوقعتعؤعتعش

  ع حئقعرعؤئتعشظعكككعنحعسع مةنصةظةتلعنعش ظىحىن بعر نةرسعن

يذقعرعدعكع ظعشنعث بعرع يىز بئرعص صايدعسعز بولذص قالسا، بعز ظىنع ظعتالف دةص 
  .ظاتايمعز

مةسعلةن، بعر ظادةم بعرةر سايماننع قةستةن سذندذرؤئتعص، ظعشلةتكعلع بولمايدعغان 
  .هالغا آةلتىرىص قويسا، ظذنع هاالك قعلعؤةتكةن بولعدذ

   هأآمعنعث) هاالك قعلعؤئتعش(ظعتالف 

ظعسالم دئنعدا آونا ماشعنا، آونا آعيعم قاتارلعق ظعشلةتكعلع بولعدعغان نةرسعلةرنع 
رةسذلاله قوينع صةقةت يئيعش . بذزذص حئحعؤئتعش هارام قئلعنغان) هاالك قعلعؤئتعش(

 . ظىحىنال ظألتىرىشكة رذخسةت قعلغان

ةن ظادةملةردعن هئساب  ظألتىرضناهةقظالاله قذشقاح حاغلعق نةرسعلةرنع ”: رةسذلذلاله
“ قذشقاح قاتارلعقالرنعث هةققع نئمة؟! ظع ظالالهعنعث ظةلحعسع”: دئضةندة، ساهابعالر“ ظالعدذ

 بئشع آئسعلمةستعن ،ظذالر بوغذزلعنعص يئيلعشع”: رةسذلذلاله ،دةص سورعغان
  .دئضةن“ تاشلعؤئتعلمةسلعكع الزعم
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ا ظئقعؤاتقان قان قاتارلعق بعز ظةينةك صارحعلعرع، ضئزعت ـ آذرنال ؤة قذشخانعالرد
صايدعلنعشقا مذمكعن بولعدعغان سان ـ ساناقسعز ظةشياالر توغرعلعق ظازراقال ظويلعنعص 
آأرعدعغان بولساق، آأص معقداردعكع بذ بايلعقالرنع بعز ظاثسعز هالدا زاية 

  .قعلعؤةتكةنلعكعمعزنع هئس قعالاليمعز

 ظومذمعي ظعنسانعيةت دذنياسعغا زعيان ـ هاراق، زةهةرلعك حئكعملعك، قعمار قاتارلعق
زةخمةت ؤة بااليع ـ ظاصةت ظئلعص آئلعدعغان زعيانلعق نةرسعلةر هةمدة تةبعظتعدة باآتعرعية 

  .بولغان غالجعر ظعت، يعالن، حايان قاتارلعق زعيانداش هايؤانالرنع تةلتىآىس يوقعتعش الزعم

عغان دةل ـ دةرةخ، تئرعلغذ يةر، شذنعثدةك، مذسذلمانالر ظئلعص آئتعشكة مذمكعن بولم
غةنعمةتلةرنع دىشمةننعث بذ نةرسعلةردعن صايدعلعنعص مذسذلمانالرغا تةهدعت سالماسلعقع 

  .ظىحىن قةتظعي يوقعتعؤئتعش الزعم

ظذرذش جةريانعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ بةنع نةزعر قةبعلسعنعث خورما دةرةخلعرعنع 
  .آةستىرعؤةتكةن ظعدع

غةمبةر ظةلةيهعسساالم بةنع نةزعرنعث خورما دةرةخلعرعنع آةستىرؤةتمعسة ظعدع، ناؤادا صةي
بةنذ نةزعر تةسلعم بولمعغان بولسا مذسذلمانالر . بةنذ نةزعر تةسلعم بولمعغان بذالتتع
  .نذرغذنلعغان تاالصةتلةرضة ظذحرعغان بوالتتع

  )خةيرع ظئهسان(ظعنفاق 

 ظةسلعسعنع ساقالص قالغان ظاساستا دةؤر هةنةفعلةردة ظعنفاف دئمةك، بعر نةرسعنع
  .قعلعش دئمةآتذر دةص تةبعر بئرعدذ

لئكعن بعز ظعقتعساد ظارقعلعق بذرذن مةؤجذت بولمعغان توك ظعنعرضعية قذرذلمعسع 
  .قاتارلعق مذظةسسعسعلةرنع قورذص حئقعشقا مذهتاجمعز

ان قانذنلذق ظعنسانعيةت دذنياسعغا صايدعلعق يةرلةرضة سةرص قعلغان خةير ـ ظئهس
  .هئسابلعنعدذ

هاراق، زةهةرلعك حئكعملعك قاتارلعق يةرلةرضة سةرص قعلعنغان هةر قانداق بعر خةير ـ 
  .ظئهسان قانذنسعز هئسابلعنعص ظئتعبارغا ظئلعنمايدذ

ظالاله صذل مئلعنع . هارام يولالرغا خةير ـ ظئهسان قعلعش صذل ـ مالنع بذزذص حاحقانلعقتذر
  .دةص ظاتعدع“ شةيتانالرنعث بذرادةرلعرع”ص قعلغذحعالرنع هارام يولالرغا سةر

صذل ـ . (هةققعنع بةرضعن) خةير ـ ساخاؤةتتعن(تذغقانغا، معسكعنضة، ظعبنع سةبعلضة «
ظعسراص قعلمعغعن، ظعسراص قعلغذحعالر هةقعقةتةن شةيتانالرنعث ) مئلعثنع نا توغرا يولالرغا
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ظعسراظ . (»تولعمذ آذفرانع نئمةت قعلغان ظعدعشةيتان صةرؤةردعضارعغا . قئرعنداشلعرعدذر
  ). ـ ظايةتلةر27 ـ، 26سىرعسع 

ف ف ف ففففف   فففففففف

  .نةفةقة ظعككع تىرلىك بولعدذ

  . ـ ظعستئمال ظىحىن بولغان نةفةقة1

  . ـ ظعشلةصحعقعرعش ظىحىن بولغان نةفةقة2

  زأرىر بولغان نةفةقةرلةر

شىبهعسعزآع نةفةقة . ر ظىحىن بولعدذنةفةقة ياآع ظأزع ظىحىن بولعدذ ياآع باشقعال
  .باشقعالردعنمذ آأرة ظالدع بعلةن ظأزع ظىحىن بولعدذ

“ مئنعث بعر دعنار صذلذم بار”: بعر ظادةم رةسذلذلالهنعث ظالدعغا آئعلص: مةسعلةن
“ مةندة يةنة بعر دعنار بار”: ظذ.  دئضةن“ظأزةثضة سةرص قعلغعن”ظذنع : دئضةندة، رةسذلاله

قا شمةندة دعناردعن يةنة با”: ظذ. دئضةن“ ظذنع باالثغا سةرص قعلغعن” : سذلذلالهدئضةندة، رة
دئمةك ظأز . دئضةن“ ظاظعلةثضة سةرص قعلغعن”: دئضةندة، رةسذلذلاله“ بعرعسع بار

  . دةص ظاتعلعدذ)نةفةقة(ظئهتعياجعدعن ظئشعص باشقعالرغا قعلعندعغان سةرصعيات 

  :كع خعل ظةهؤال ظاستعدا بولعدذباشقعالرغا قعلعنعدعغان نةفةقة ظعك

  .هةر زامان ظأزعنعث ظةتراصعدا بولغانالرغا ياآع نامرات بولغانالرغا

زأرىر بولغان نةفةقةلةردعن ظايالعغا، خعزمةتحعسعضة، ظات، ظعت، مىشىك قاتارلعق 
عش ظأز ظةتراصعدا بولغان هةر قانداق بعر نةرسعضة نةفةقة قعل. هايؤانالرغا قعلعنعدعغان نةفةقة
بذنعثغا خعالصلعق قعلغان ظادةم شةك شىبهعسعز هالدا ضذناهكار . ياآع ظذنع قويعؤئتعش آئرةك

  .بولعدذ

شىآنع تاماقمذ بةرمةي، قويذصمذ بةرمةي باغالص قويغانلعقع ىبعر ظايال بعر م”: رةسذلذلاله
  .دئضةن“ ظىحىن دوزاخقا آئرعص آةتكةن

ظاتا ـ ظانعغا، باال ـ حاقعلعرعغا ؤة بعر : علةنصئقعر بولغانلعقتعن بئرعلعدعغان نةفةقة مةس
بذ نةفةقةلةر ظىحىن حوقذم تأؤةندعكع ظىح . تذغقان قئرعنداشلعرعغا نةفةقة قعلغانغا ظوخشاش

  .شةرت هازعرعلعنعشع الزعم

   ـ نةفةقة قعلغذحع باي بولعشع1

   ـ نةفةقة قعلعنغذحع صئقعر بولعشع2
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  .ظألىص آةتسة معراسخور بولعشع ـ نةفةقة قعلغذحع نةفةقة قعلعنغذحع 3

صئقعرالرغا بئرعلعدعغان نةفةقة، يئمةك ـ ظعحمةك، آئيعم ـ آئحةك، جعهازلعرع تولذق 
هةر ! ظع ظادةم بالعلعرع«. تذرالغذ جاي، تازعلعق ظةسلعهةلعرع قاتارلعقالرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ

  ).ايةت ـ ظ31ظةظراف سىرعسع . (»ناماز ؤاقتعدا آئيعمعثالرنع آئيعثالر

صةيغةمبةر .  قعلعشقذربانلعقزأرىر بولغان نةفةقةلةردعن قذربان هئيت آىنع 
تذرذص قذربانلعق قلمعغان ظادةم شاراظعتع صئشعص يئتعلضةن ”: ظةلةيهعسسالم مذنداق دئضةن

  “!بعزنعث ناماز ضاهعمعزغا يئقعن يولعمعسذن

  . هةدعيةرلةرزأرىر بولغان نةفةقةلةردعن هاجعالر هةرةمدة بوغذزاليدعغان 

زأرىر بولغان نةفةقةلةردعن قةسعمعنع بذزذش ظىحىن صئقعرالرغا تاماق، آعيعم ـ آئحةك 
  .بئرعص ضذناهنع يذيعدعغان آةففارةت

ظعنساننعث ظأزعضة ظعقتعسادع جةهةتتعن خةير ـ ظئهسان : زأرىر بولغان نةفةقةلةردعن
مةن مذنحعلعك ”: ةسعلةنقعلعشنع نعيةت قعلعص، بعر ظعشقا قةتظعي بةل باغلععشع، م

  .دئضةنضة ظوخشاش“ سةدعقة قعلعمةن ياآع آعيعم  ـ آئحةك ياآع تاماق بئرعمةن

بولذص، ظذنع بايالر مةخسذس خةيرعيةت “ زاآات”زأرىر بولغان نةفةقةلةردعن يةنة 
  .ظعشلعرع ظىحىن سةرص قعلعدذ

ان ظئيعدا روزع هئيت زأرىر بولغان نةفةقةلةردعن يةنة مذسذلمانالرنعث هةر بعرعسع رامعز
  .دذر“ سةدعقة فعترة”نامعزعدعن بذرذن بئرعدعغان 

زأرىر بولمعغان نةفةقةلةر ـ بذ ظعسالم قانذنعدا ظأتةشكة تئضعشلعك بعر مةجبذرعيةت 
ظةمما مذسذلمانالرنعث ظالالهقا يئقعنحعلعق قعلعش يىزعسعدعن صئقعرالرغا خالعسانة . ظةمةس

  .بئرعدعغان سةدعقعلةر دذر

بعر ظادةم يةنة بعر ظادةمضة يئقعنلعشعش ظىحىن بئرعدعغان هةدعيةلةر : نةفةقةلةردعنبذ 
بذنعثدا يةنة بعر ظادةم ظألىص آةتكةندعن آئيعن مةلذم بعر شةخسكة بعرةر نةرسعنع مىلىك . بار

  .قعلعص بئرعشكة قالدذرغان ؤةسعيةت

سةرص . بار) ؤةقف(بذنعثدعن يةنة بعر تةرعصعدعن صايدعلعنعش ظىحىن بئرعلعدعغان 
قعلعنعدعغان نةفةقةلةر قانذنلذق، لئكعن بذنعث قانذنعيعتع تأؤةندعكع ظىح شةرتنع ظأز 

  .ظعحعضة ظالعدذ

  .قعلغاندا، نورمال بولذش) خعراجةت( ـ نةفةقة 1



 65

نةفةقة قعلغاندا، هةددعدعنمذ ظاشذرؤةتمةسلعك، بئخعللعقمذ ”: نورمال بولذش دئمةك
خعراجةت ) يةنع ظالاله ياخشع آأرعدعغان بةندعلةر(الر ظذ«. دئمةآتذر“ قعلماسلعق

. »ظوتتذا هال خعراجةت قعلدذ. قعلغاندا، ظعسراصحعلعقمذ قعلمايدذ، بئخعللعقمذ قعلمايدذ
  ). ـ ظايةت67فذرقان سىرعسع (

مةيلع ظأزعضة بولسذن ياآع باشقعالرغا بولسذن، ظادةتتعن : ظعسراصحعلعق قعلماق دئمةك
مةيلع قايسع خعل ظةهؤال ظاستعدا بولمعسذن . قعلماق دئمةآتذرتاشقعرع خعراجةت 

  . تذر“مةآرذه”ظعسراصخورلذق 

ياآع تاؤاص ؤاقتعدا ظةؤرعتعثالرنع سةتعر ( هةر ناماز ؤاقتعدا  !ظع ظادةم بالعلعر«
ظالاله ظعسراص . آئيمعثالرنع آئيعثالر، يةثالر، ظئحعثالر ظعسراص قعلماثالر) قعلعص تذرعدعغان

  ). ـ ظايةت31ظةظراص سىرعسع . (»عالرنع هةقعقةتةن ياقتذرمايدذقعلغذح

ظالاله بذ ظايةتتة، آيعم ـ آئحةك، يئمةك ـ ظعحمةك ؤة بارلعق خعراجةتلةردة ظعسراصخورلذق 
شذثا مةيعلع . قعلماسلعقنع قاتتعق تةآعتلعضةن هةمدة ظعسراصخورلذقتعن قةتظع مةنظع قعلغان

يلع غذسلع قعلغاندا بولمعسذن، سذنع ظعسراص قعلعش تاهارةت ظالغاندا بولمعسذن، مة
  .ذرت“ مةآرذه”

بعر قئتعم سةظعد تاهارةت ظئعلعؤاتقاندا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعث يئنعدعن ظأتىص 
تاهارةت ظالغاندعمذ سذنع آأص ظعشلةتسة ظعسراصخولذق ”آئتعؤئدع، سةظعد رةسذلذلالهتعن 

هةظة، ضةرحة سةن ظئقعؤاتقان دةريانعث ”: سذلذلالهدةص سورعؤئدع، رة“ قعلغان بوالمدذ؟
  .دةص جاؤاص بةرضةن“ ظىستعدة بولساثمذ

بعر ظادةمنعث صذتكىل مئلعنع سةدعقة قعلعؤئتعشمذ مةآرذهتذر، بذنداق قئلعش  
سعلةر صىتىن مال ـ مىلكىثالرنع سةدعقة ”: رةسذلذلاله. ظعسراصخورلذقنعث داظعرعسعضة آعرعدذ

رغا مذهتاج بولذص قالعسعلةر، سةدعقعنعث ظةث ياخشعسع ظأزةثالرنعث قعلعؤئتعص باشقعال
  .دئضةن“ ثالرعظئهتعياجعدعن ظئشعص قالغاندا بةرضعن

رعؤايةت قعلعنعشحة، سابعت ظعبنع قةيس ظعبنع شةمماس ظذهذد ظذرذشعدا بةش يىز 
بنع مذظاز ظع. آىص خورمعدعن ظاظعلعسعضة بعرعسنعمذ قالدذرماستعن سةدعقة قعلعؤةتكةن

  .جةبةلمذ شذنداق قعلغان

، ظذنعث ظأشرعسعنع ظادا )يةنع يعغقان ؤاقعتتا(نع يعغقان آىندة ) نعث هوسذلع(مئؤة «
ظةنظام . (»ظعسراص قعلماثالر، ظالاله هةقعقةتةن ظعسراص قعلغذحعالرنع ياقتذرمايدذ. قعلعثالر

اس قعلغان ظةؤزةل دئمةك، ظعسالم دعنعنعث ظوتتذرا هاللعقنع ظاس).  ـ ظايةت141سىرعسع 
  .قانذنع باشقا هةر قانداق بعر قانذننع بئسص حىشعدذ
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يةنع (آعشعلةرضة ) يةنع سعلةرنع ظعسالمغا هعدايةت قعلغاندةك(شذنعثدةك «
شاهعت بولذشذثالر ظىحىن ؤة صةيغةمبةرنعث سعلةرضة شاهعت ) ظأتكةنكع ظىممةتلةرضة

بةقةر سىرعسع . (»ذممةت قعلدذقظ) ظوتتذرا هال(بولذشع ظىحىن، بعز سعلةرنع ياخشع 
  ). ـ ظايةت143

قعسعقع، ظعسراصخورلذق، ظعنسانعيةت دذنياسعنع ؤةيران قعلعص تةرةققعيات ظالةمعنع 
  .هاالآةت ضعردابعغا سأرةص آعرعدذ

 ظعسالم دعنع ساغالم جةمظعيةتلةرضة نةفةقة  ـ حوثحعلعق ؤة تةآةببذرلذق قعلماسلعق2
ذمةن قعلعص ظئيتقاندا، بذ هةر بعر ظعنساننعث جةمظعيةتنع ظوم. قعلعشنع حاقعرعق قعلعدذ

  .تةرةققع قعلدذرذش ظىحىن  ظأتةشكة تئضعشلعك مذقةددةس بذرحعدذر

ناؤادا نةفةقةضة حوثحعلعق ؤة تةآببذرلذق ظارعالشسا، نةفةقة قعلغذحع ظةرزعمةس بعر 
خالق بعر ـ بعرعضة ظعسالم ظعقتعسادعدا مال ـ مىلىك بعلةن ظة. نةرسعضة ظايلعنعص قالعدذ
  .حةمبةر حةس باغالنغان

صذل ـ مئلعنع آعشعلةرضة آأرستعش ظىحىن سةرص قعلعدعغان، ظالالهقا ! ظع مأمعنلةر«
نعث قعلغان ظةمةلعنع بعكار (ؤة ظاخعرةت آىنعضة ظعمان آةلتىرمةيدعغان آعشع 

تكىزىش ظوخشاش، بةرضةن سةدعقةثالرنع معننةت قعلعش ؤة ظةزعيةت ية) قعلعؤةتكعنعضة
  ). ـ ظايةت264بةقةرة سىرعسع . (»بعلةن بعكار قعلعؤةتمةثالر

 ـ زأرىر بولغاندا، ظئهتعياج آىحلىك بولغان ظةهؤال ظاستعدا  بئخعللعق قعلماسلعق ؤة 3
  . آىحعنعث يئتعشحة نورمالنع هالةتتة صذل ـ مال سةرص قعلعش

زلعرع توغرعلعق ظوبدان رةسذلذلالهنعث هةدعسلعرع بعلةن فذقةهاالرنعث هئكمةتلعك سأ
بذندعن باشقا يةنة صايدعسعز يةرلةرضة . صعكعر يىرضىزضةن ظادةم بذنع ظئنعق حىشعنةلةيدذ

  .ظارتذقحة حعقعم قعلماسلعق

قةبرة قاتذرذشتعن ) ظألىآلةرضة(جابعرنعث رعؤايعتعضة آأرة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
 ظألىك ياآع تعرعكنعث ظئهتعياجع حىنكع ظذنداق قعلعش ظذنعثغا مةيلع. مةنظع قعلغان

زأرىر بولمعغان ظةهؤال ظاستعدا تامالرغا  ضعلةم . بولمعغانلعقعتعن بعهذدة ظاؤارعضةرحعلعكتذر
  . تارتعشمذ ظانحة ياخشع ظعش ظةمةس

حىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر غازاتتا ظاظعشنعث بعر صارحة صاالسنع تامغا تارتعص 
ظالاله ”: تعق خاصا بولعدذ ـ دة ظذنع ظئلعص صارحة ـ صارحة قعلعؤئتعدذ ؤةقويغانلعقعنع آأرىص قات

جةمظعيةتنعث ظعقتعسادقا ظئهتعياجع . دةيدذ“ معغانذبعزنع تاش توصعالرنع زعننةتلةشكة بوير
ظعنتايعن آىحلىك بولغان شاراظعتتا، تامالرنع زعلحا ـ ضعلةملةر بعلةن بئزةيمعز دةص ظارتذقحة 

  .، ظعسالم دعنعدا ظةث يامان آأرىلعدعغان قعلمعشالردذرحعقعم قعلعشعمعز
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  نةفةقةنعث ظأزعضة خاس مةبلةغكة ظايلعنعشع

شىبهعسعزآع، نةفةقةقنعث مةبلةغكة ظايلعنعشع باشقا ظعقتعساد تىزىلمعلعرعدة بولمعغان 
مةبلةغكة ظايالنغان نةفةقةنع . ظعسالم دعننعث ظأزعضة خاس خذسذسعيةتلعرعدعن بعرعدذر

  .قعلغذحعنعث حوقذم ساص نعيةتلعك ساغالم ظادةم بولعشع شةرتسةرص 

يذقعرعقع نةفةقةلةرنع ياخشع نعيةت بعلةن ياخشع يولالرغا سةرص قعلغذحع 
  .تأؤةندعكعدةك نةتعجعلةرضة ظئرعشعدذ

شىبهعسعزآع، ظعمان ظئيتقان « ـ آةثلعضع ظاسمان ـ زئمعنحعلعك آئلعدعغان جةننةت 1
لغانالر، صةرؤةدعضارنعث هذزذرعدا ظاجعزلعق بعلدىرضةنلةر، ظةنة شذالر ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قع

  ). ـ ظايةت23هذد سىرعسع . (»ظذالر جةننةتتة مةثضى قالغذحعالردذر. ظةهلع جةننةتتذر

ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان آعشعلةرنع جةننةتنعث ظاستعدعن «
. ظذ يةرلةردة ظذالر مةثضى قالعدذ.  ظورذنالشتذرعمعزظأستةثلةر ظئقعص تذرعدعغان ظالعي جايلرعغا

ظةنكةبذت . (»!ياخشع ظةمةللةرنع قعلغذحعالرغا بئرعلعدعغان مذآاصات نئمة دئضةن ياخشع
  ). ـ ظايةت58سىرعسع 

  .شذ حاغدا نةفةقة قعلغذحع قاتمذ قات ياخشع نةتعجعلةرضة ظئرشعدذ

سةرص قعلغان نةرسعسع يةرضة (نعث ظالالهنعث يولعدا صذل ـ مئلعنع سةرص قلعغانالر«
ظالاله .  دان تذتقان بعر دانغا ظوخشايدذ100يةتتة باشاق حعقارغان، هةر باشعقعدا ) تئرعلعص

) حةآلعك ظةمةس(ظالالهنعث مةرهةمعتع . خالعغان بةندعسعضة هةسسعلةص ساؤاب بئرعدذ
 ـ 261رة سىرعسع بةقة. (»)ظالاله مال سةرص قعلغذحعنعث نعيعتعنع بعلضىحعدذر(آةثدذر 
  ).ظايةت

 ـ سةرص قعلغان نةفةقةنعث نةتعجعسعنع ظذ دذنيادعال آأرىصال قالماستعن، بةلكع يةنة 2
  .بذ دذنيادعمذ آأرعدذ، يةنة نةفةقة قعلعنغان مالدعن هةسسعلةص بةرعكةت قالعدذ

جىملعدعن . دئضةنعدع“ سةدعقة بةرضةن مال هةرضعز آةملةص قالمايدذ”: رةسذلذلاله
  .قة قعلغذحعغا رعزعق ظويلعمعغان يةردعن سةلدةك ظاقعدذنةفة

“ رعزقعم آةث بولسذن دئضةن ظادةم سعلة ـ رةهعمنع ظىزىص قويمعسذن”: رةسذلذلاله
سةن صذل ـ مئلعثنع ياخشعلعق يوللعرعغا سةرص قعلساث، ساثعمذ صذل ـ ”: دئضةن ؤة يةنة
  . دئضة“ قعلعدعغانالر حعقعدذص مئلعنع سةر

! ظع ظالاله(هةرآىنع ظةتعضةن ظعككع صةرعشتة حىشىص ”: ةلةيهعسساالم يةنةصةيغةمبةر ظ
: دةص دذظا قعلسا يةنة بعرع) صذل مئلعنع نةفةقة قعلغذحعغا هةسسعلةص صذل ـ مال ظاتا قعلغعن

  .دئضةن“ دةص دذظا قعلعدذ) بئخعللعق قعلغذحعنعث صذل ـ مئلعنع يوق قعلغعن! ظع ظالاله(
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. ص تذرغذحع تىرلىك ـ تىمةن بااليع ظاصةتلةردعن ساقلعنعص قالعدذهةر زامان نةفةقة قعلع
سذلمانالرنع آعيعم ـ آئحةك بعلةن تةمعنلعضةن ظادةم ظالالهنعث باشقا مذ”: رةسذلذلاله

  . قوغدعنعش داظعرعسعدة بولعدذ

حىنكع سةدعقة بئرعلضةن يةر باال ـ قازادعن . سةدعقة بئرعشكة ظالدعراثالر”: رةسذلذلاله
  .دئضةن“ زامان خالعي قالعدذهةر 

ك ككككك ك    ككككككككك

تةبعظعتعنع ظأزعضة مايعل قعلعدعغان ؤة ظئهتعياج ) ظعنسان(مال ـ مىلىك دئمةك، 
  .حىشكةندة سةرص قعلعش ظىحىن ساقاليدعغان بايلعق دئمةآتذر

  .مال ـ مىلىآنعث فذقةهاالر نةزعرعدة ظعككع تىرلىك شةرتع بار

  .ز ظعحعضة ظالغان ماددعي قعممةتكة ظعضة بارلعق مال ـ مىلىك ـ تىرلىك مةنصةظةتنع ظأ1

 ـ قانذنع جةهةتتعن تولذق صايدعلعنعش ظىحىن مال هاالل بولعشع شةرت، حىنكع 2
هاراق، حوشقا ؤة هةرخعل نعجعس نةرسعلةر ظارقعلعق قولغا آةلضةن هارام مالالرنع سةرص 

  .قعلعش قةتظعي دذرذس ظةمةس

  عمال ـ مىلىآنعث تىرلعر

مال ـ مىلىك، يةر ـ زئمعنغا ظوخشاش  آأحمةس مىلىك بولعدذ ياآع ظأسىملىك ؤة هايؤانغا 
  .ظوخشاش آأحمة مىلىك بولعدذ

صذل ـ يارتعلعشعدعال ظالتذن ـ آأمىشكة ظوخشاش نةبعظعي بولعدذ ياآع قةغةز ؤة مةدةن 
  .صذلالرغا ظوخشاش ياساش ظارقعلعق قولغا آئلعدذ

  . ظومذمعي مىلىك ؤة خذسذسع مىلىك: ككع خعل بولعدذمال ـ مىلىك ظاساسةن ظع

   ـ ظومذمعي مىلىك1

ظومذمعي مىلىك دئمةك، مةلذم بعر شةيظعنعث مةلذم بعر شةخسكة خاس بولذص 
  .قالماسلعقع دئمةآتذر

ظومذمعي مىلىآنع خذسذسعي مىلىآكة ظأزضعرعش نوقتعظعينةزعرعدعن قاراص ظعككع 
  .تىرضة ظايرعش مذمكعن

عجاد قعلعشتا ظالالهتعن باشقا هئحكعمنعث ظارعلعشعشع بولمعغان ؤة ظعجاد بعرنعحع، ظ
  .قعلعنعشتا صىتىنلةي ظومذمغا مةنصةظةتلعك بولغان نةرسعلةردذر
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دئثعزدعكع بئلعقالر، هاؤادعكع ظذحار قذشالر، ظورمانلعقالردعكع دةل ـ : مةسعلةن
رعدعكع مىلىك خذسذسع مىلىآكة دةرةخلةر ؤة دئثعز ـ ظوآيانالردعكع سذالرغا ظوخشاش بذ تى

  .ظايلعنعص آئتعشع مذمكعن

ظاممعؤع يولالر، مةسجعدلةر، دئثعز ؤة :  ظومذمغا مةنصةظةتلعك بولغان نةرعسلةر، مةسعلةن
باشقعالر، بذ تىردعكع ظومذمعي مىلىك هةر قانداق بعر ظةهؤال ظاستعدا خذسذسعي مىلىآكة 

  .ظايالنمايدذ

   ـ خذسذسعي مىلىك2

ىلىك دئمةك، بعر شةخسنعث مةلذم بعر نةرسعضة يالغذز ظعضعدارحعلعق قعلص خذسذسعي م
  .ظأزع خالعغانحة تةسةررذص قعلعشع، دئمةآتذر

مال ـ مىلىآنعث قانذنلذق يوللعرعنع ظىح نذقتعغا يعغعنحاقالص حىشةندىرعشعمعز 
  .مذمكعن

ال قولغا  ـ مال ـ مىلىآكة ظعضة بولذش صةقةت ظالالهنعث مىلىآدار قعلعشع بعلةن1
حىنكع مال ـ مىلىك ظةسلعدة ظالالهنعث بولذص مال ـ مىلىآنعث هةقعقع خذجايعنع . آئلعدذ
  .ظالالهتذر

ظأزلعرعنع ظازاد قعلعشقا (سعلةرضة ظالاله ظاتا قعلغان مال ـ مىلىآنعث بعر قعسمعنع «
  ). ـ ظايةت33نذر سىرعسع . ( »ظذالرغا بئرعثالر) ياردةم تةرعقعسعدة

 مال ـ مىلىك بعر ظعنساننعث قولعغا ظأتذص قالسا، ظذ ظعنسان ظذ مال ـ مىلىآنع ظةضةر بعرةر
ظذ ظعنسان ظألىص آةتكةن حاغدا، مال ـ مىلىك . صةقةت هايات ؤاقتعدعال صايدعلعنااليدذ

هةقعقعي خوجايعنع بولغان ظالالهنعث ظعلعكعضة ظأتعدذ ـ دة، ظالاله ظذنع خالعغان ظادةمضة ظاتا 
  .قععلدذ

قا داظعر ظايةتلةر هةر بعر معراسخورنعث ظئلعشقا تئضعشلعك ظألىشعنع ظعنتايعن معراس
  .سعستئمعلعق هالدا ظوحذقالص بةردع

يةنة معراسخورغا ظالاله قارار قعلغان . دئضةن“ يةت يوقعمعراسخورغا ؤةس”: رةسذلذلاله
  .معراستعن ظارتذق قعلحة آةم ـ زعيادة قعلعشقا بولمايدذ

ظةت بولمعغان مال ـ مىلىك ظومذمعي مىلىآتعن خذسذسعي مىلىآكة  ـ ظومذمعي مةنصة2
ظوؤ ظوؤالش، ظألىك زئمعننع تعرعلدىرىش ظارقعلعق ظومذمعي : مةسعلةن. ظايلعنعص آئتعدذ

  .مىلىك خذسذسعي مىلىآكة ظايلعنعدذ
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ظألىك زئمعننع تعرعلدىرىش دئمةك، ظعضعسز تاشلعنعص ظاق قالغان زئمعنغا تئرعقحعلعق 
  .ظورمان بةرصا قعلعش ظارقعلعق زئمعننع آأآةرتعش دئمةآتذرقعلعش، 

بعر ظادةم يةر ـ ”:  ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذ ؤة ظعمام مالعك قاتارلعقالر
ظذ زئمعنغا . ظذ ظألىك زئمعن هئسابلعنعدذ ،زئمعننع ظىح يعلغعحة آارع بولماي تاشعلؤةتسة

. ناظةن سئتعؤئلعش ظارقعلعق ظعضعدارحعلعق قعلعدذباشقعالر صةيغةمبعرعمعزنعث سأزعضة بع
آعمكع ظعضعسع تةرعصعدعن ظاق تاشلعنعص قالغان زئمعننع ضىللةندىرعدعكةن ظذ زئمعننعث 

  .ظعضعسع شذ بولعدذ

   ـ توختام ظارقعلعق ظعضعدارحعلعق قعلعش3

ىآكة سوؤغات، سةدعقة، ؤةسعيةت ؤة قةرز ظئلعشقا ظوخشاش بةدةلسعز مال ـ مىل: بعرعنحع
  . دةص ظاتعلعدذ“ظعظانة توختاملعرع”ظعضعدارحعلعق قعلعش ظىحىن تىزىلعدعغان توختام 

شذثا مال ـ مىلىآكة صةقةت ظاغزاآعال ظةمةس، هةقعقعي تىردة ظئرعشعش بو توختامنامعضة 
  .ظئرعشكةنلعك بولعدذ

بعر ظادةم بعر ظأينع صذلغا سئتعؤئلعش، ظعجارة ظئلعش، آئصعل بولذش : ظعككعنحع
آاصالةتكة ظعضة ”: قاتارلعقالرغا ظوخشاش مالنع مالغا ظالماشتذرذش ظىحىن تىزىلعدعغان توختام

  .دةص ظاتعلعدذ“ توختامالر

  :توختام تىزضىحع ظعككع تةرةصنعث شةرتلعرع

توختام : توختام تىزضىحع ظعككع تةرةصنعث شةرتلعرع تأؤةندعكعدةك توغرا بولذشع شةرت
حىنكع ساراثنعث سودا ـ سئتعق بعلةن . غالم بولذشع الزعمتىزضىحع ظةقلعي جةهةتتعن سا

  .شذغذللعنعشع ؤة هةر قانداق بعر ظةهؤال ظاستعدا توختام تىزىشع دذرذس ظةمةس

حىنكع بةالغةتكة يةتمعضةن آعحعك . توختام تىزضىحع بةالغةتكة يةتكةن بولذشع شةرت
تعن تىزضةن توختعمع ظعئتعبارغا بالعالر صايدا ـ زعياننع تازا ظئنعق صةرقلةندىرةلمعضةنلعك

  .ظئلعنمايدذ

حىنكع ظةخمةق مال ـ مىلىآنع قانداق . توختام تىزضىحع ظةخمةق بولماسلعقع شةرت
  .سةرص قعلعشنع بعلمةيدذ

ظالاله تعرعكحعلعكعثالرنعث ظاساسع قعلغان ماللعرعثالرنع ظةخمةقلةرضة تذتقذزذص «
 آئحةآلةر بعلةن تةمعنلةثالر، ظذالرغا حعرايلعق قويماثالر، ظذالرنع يئمةك ـ ظعحمةك، آعيعم ـ

  ). ـ ظايةت5نعسا سىرعسع . (»سأز قعلعثالر
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ظعسالم دعنعدا بذ ظةخمةقلةرنعث مال ـ مىلكعنع قوغداص قئلعش ؤة ساغالم ظعقتعسادع 
ظعضعلعكنع ضىللةندىرىشتعكع جةمظعيةتنعث هوقذقعنع ساقالص قئلعش ظىحىن قانذن 

  .قعلعص بةلضعلعضةن

حىنكع هةر ظعككع تةرةص رازع . ىلضةن توختامغا هةر ظعككع تةرةص رازع بولذشتىز
  .بولمعغان توختام ظعناؤةتسعزدذر

د ددددددددد ددددددددددد   دددددددد

   ـ مةهسذالتنع تولذق ظعشلةصحعقعرعش1

تاؤارالرغا مةيلع باي بولسذن ياآع آةمبةغةل بولسذن، تذل بولسذن ياآع معسكعن بولسذن 
  . ظورتاق مذهتاجهةممعسع

مةهسذالتنعث ظئهتعياجع بويعحة . شذثا تاؤارالرنع ظةث ظةرزان باهادا سئتعش الزعم
ظسالم دعنعدا تاؤارالرنع . تاؤارالرنعث باهاسعنع خالعغانحة ظأستىرىؤئلعشقا بولمايدذ

  .ظئهتعياجدعن تاشقعرع ظعشلةصحعقعرعش قةتظعي حةآلةنضةن

. لةصحعقعرعش ظعستئمالحعالرنع ؤةيران قعلعدذحىنكع ظادةتتعن تاشقعرع تاؤار ظعش
شذنعثدةك، بازارنع مذنذصذل قعلعؤئلعش مال باهاسعنعث ظأرلةص آئتعشعضة سةؤةب 

  .ظئلعم ـ سئتعمدعكع دةلاللحعلعق مةآرذهتذر. بولغانلعقتعن هارام قعلعنغان

تاص ظالغانلعقتعن، ظعستئمالحعالرغا مال قعممةت توخ) حاي صذلع(حىنكع دةلالل هةق 
ظةث ياخشعسع تاؤار ظعشلةصحعقارغذحع بعلةن ظعستئمالحعالر بعؤاستة ظاالقة قعلغعنع . قالعدذ
  .تىزىك

عق لشةهةرلعك ظادةملةر يئزعدعن آةلضةنلةر ظىحىن دةلالل”: صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالم
  .دئضةن ظعدع“ قعلمعسذن

   ـ قانذنسعز ظارعالشماسلعق2

ظالاله سةن ظىحىن تةقدعر . ةر بعلةن يئتعشتىردعظعسالم دعنع مأمعنلةرنع قازا ؤة قةد
شذنداقال باشقعالر ظىحىن تةقدعر . قعلغان نةرسة هةرضعز باشقعالر ظىحىن بولذص قالمايدذ
بعر ظادةم ”: صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالم. قعلغان نةرسعلةر قانداقتذر سئنعث بولذص قالمايدذ

  .  دئضةن“قئرعندعشعنعث سودعسعنع بذزمعسذن) دعنع(ظأزعنعث 

   ـ شةرتلعك بازارنع ظوثحة ظعضةللعؤالماسلعق3

ظعسالم دعنع مذسذلمانالرنع هاجاتمةنلةرنعث ظئهتعياجعغا قاراص ظعش قعلعدعغان قعلعص 
مذسذلمان مذسذلماننعث قئرعندعشع، مذسذلمان ”: صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالم. يئتعشتذردع



 72

قئرعندعشنعث هاجعتعدة بولعدعكةن ) انمذسذلم(آعمكع . مذسذلمانغا هةرضعز زذلذم قعلمايدذ
آعمكع، بعرةر مذسذلماننعث بئشعغا حىشكةن مذسعبةتنع . ظالالهمذ ظذنعث هاجعتعدة بولعدذ

يةثضعللةتسة، ظالاله ظذنعثدعن قعيامةت آىنعنعث مذسعبعتعدعن بعر مذسعبةتنع 
  .دئضةن“ يةثضعللعتعدذ

عص ياآع قانداقتذر شةرتلةر بعلةن ظعنسانالرنعث ظئهتعياجع بويعحة باهانع آونترول قعل
شذثا صةيغةمبةر . بازارنع ظوثحة ظعضةللعؤئلعش ظعسالمغا خاس خذسذسعيةت ظةمةس

، »آعشعلةرنعث نةرسعلعرعنع آةم بةرمةثالر«. ظةلةيهعسسالم مةجبذرع سئتعشنع مةنظع قعلغان
  ). ـ ظايةت85ظةظراف سىرعسع (

  عص بئرش ـ آةث قورساقلعق قعلعش ؤة قواليلعق يارعت4

 ظعسالم ظعقتعسادع مذظاملعلةردة ظومذمعي ؤة خذسذسعي خذسذسعيةتلعرعدعن، آةث 
بذ سودا  ـ سئتعق ؤة قةرز ظئلعش قاتارلعق بعر . قورساقعلعق قعلعش ظاالهعدة آأزضة حئلعقعدذ

  . قانحعلعغان ظعشالردا ظاالهعدة رول ظوينايدذ

ز بةرضةندة آةث قورساقلعق قعلغان  ـ سئتعمدا ؤة قةرلمئظ”: صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالم
 بذنعثدعن يةنة قعينحعلعقتا قالغان قةرزدارغا مذهلةت .دئضةن“ ظادةمضة ظالاله رةهعم قعلسذن

  .بئرعش بار

مال سئتعؤالغذحع بةلضعلةنضةن مذددةت ظعحعدة صذلنع بئرعشكة ظامال : مةسعلةن
  .ش الزعمقعاللمعسا، ظالالهنعث مذنذ سأزعضة ظاساسةن بعر مةزضعل آىتى

ظةضةر قةرزدارنعث قولع قعسقا بولسا، ظذنعث هالع ياخشعالنغذحة آىتىثالر، ظةضةر «
خةيرلعك ظعش ظعكةنلكعنع بعلسةثالر، قعينحعلعقتا قالغان قةرزداردعن ظالعدعغان قةرزنع (

بةقةر سىرعسع . (»سةدعقة قعلعص بئرعؤةتكعنعثالر سعلةر ظىحىن تئخعمذ ياخشعدذر) ظذنعثغا
  ).ايةت ـ ظ280

: بذخارع ؤة مذسلعمعنعث رعؤايعتعضة آأرة صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالم مذنداق دئضةن
سةن دذنيادا نئمة ظعش قعلغان  ”دعنعقعيامةت آىنع ظالاله مال ظاتا قعلغان بةندعس”

سةن ماثا  بةرضةن مال بعلةن سودا ! ظع صةرؤةردعضارعم” دةص سورايدذ، ظذ بةندة “ظعدعث؟
ودا سئتعقتعكع مئنعث بعردعن ـ بعر ظةخالقعم، قعيعنحعلعقتا قئلعص سئتعق قعالتتعم، س

قالغانالرغا قواليلعق يارعتعص بئرعش ؤة قةرزدارالرغا قةرزعنع تألعيةلضةنضة قةدةر مأهلةت 
عن ظذبدان بعلعمةن، ظع مةن بذنع سةند”ظالاله . جاؤاب بئرعدذدةص “ بئرعش ظعدع

  .“دةيدذ“ ع قواليالشتذرذص بئرعثالربذ بةندةمنعث ظعشلعرعن!): صةرعشتةلةر(

: مةسعلةن. بذ خذسذسعيةتلةردعن يةنة توختامنع بعكار قعلعش ظاالهعدة ظورذن تذتعدذ
خئرعدار ظئلعص بولغان مالغا ظئهتعياجع يوقلعقعنع بعلدىرسة مال ساتقذحع دةرهال توختامنع 
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آعمكع «: دئضةنصةيغةمبةر ظةلةيهعسسالم مذنداق . بعكار قعلص مالنع قولعغا ظئلعش
  .“مذسذلمانغا آةثحعلعك قعلعدعكةن ظالاله ظذنعثغا آةثحعلعك قعلعدذ

   ـ راستحعللعق ؤة ظعشةنح5

. بذ ظومذمةن مأمعنلةرنعث، خذسذسةن ظعقتعساد ساهةسعنعث خذسذسعيةتلعرعدعندذر
حىنكع راستحعللعق ؤة ظعشةنح سودا ساهةسعدعكعلةرضة ظعشةنح ظاتا قعلعدعغان ظأزضعحة 

  .سعيةتتذرخذسذ

شذثا صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالم ظعقتعساد ؤة بذ خذسذسعيةتلةر بعلةن سىصةتلةنضةن 
، ةرلةربصةيغةم) قيامةت آىنع(ظعشةنحعلعك ؤة راستحعل سودعضة ”: سودعضةرلةرنع ماختاص

  .دئضةن“ سعددعقلةر ؤة شةهعدلةر بعلةن بعرضة بولعدذ

   ـ قةسةم قعلماسلعق6

 جئدةل ـ ماجعرانع يوقعتعش ظىحىن قانذنالشتذرذلغان ظعسالمدعكع قةسةم ظةسلعدة
بذنعثدعن آأرىؤئلعشقا . بولذص، آةلسة ـ آةلمةس يةرلةردة قةسةم قعلعش جاظعز ظةمةس

بولعدذآع، آةسعصنع، تعجارةتنع تةرةققع قعلدذرذش ؤة خئرعدارنع قاناظةتلةندىرىش ظىحىن 
  .قعلغان قةسةم هةقعقعي قةسةم ظةمةس

. نع بذ شةآعلدة قولالنسعثعز ظالالهنعث قانذنعغا تاجاؤذز قعلغان بولعسعزظةضةر سعز قةسةم
سودا ـ سئتقتا آأص قةسةم قعلعشتعن هةزةر ظةيلةثالر، حىنكع ظذ، ”: صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالم

  .دئضةن“ دةسلةصتة صايدا قعلغاندةك قعلغعنع بعلةن ظاخعرعدا هةممعنع يوق قعلعدذ

قةسةم تاؤارالر ظىحىن صايدعلعق، آةسص ”:  بعر هةدعستاصةيغةمبةر ظةلةيهعسسالم يةنة
  .دئضةن“ ظىحىن زعيانلعقتذر

   ـ ظعشتا تةجعرعبعلعك بولذش7

. ظعسالم دعنع مذسذلمانالرنع ظعشتا تةجرعبعلعك ؤة ساداقةتمةن قعلعص يئتعشتىردع
 بولذش مذسذلمانالرغا خاس ضىزةل) تةجرعبعلعك(دئمةك، هةر قانداق بعر ظعشتا صوختا 

، ظالاله هةر قانداق بعر ظعشنع صوختعلعق شىبهعسعزآع”: صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالم. ظةخالقتذر
  .دئضةن“ بعلةن قعلغان ظادةمنع ظعنتايعن ياخشع آأرعدذ

   ـ مال ـ مىلىآكة بولغان مةجبذرعيةت8

مال ـ مىلىآكة ظعضة بولمعغان ظادةملةرنع مةجبذرعيةت ظأتةشكة زورلعماسلعق ظعسالم 
آعمكع آأص مال ـ مىلىآكة ظعضة بولعدعكةن آأص . ث ظادالةتصةرؤةرلعكعدذردعنعنع
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بعر نةرسعضة ظعضة بواللمعغانالر هئح . ظازالر  ظةهؤالعغا قاراص ظأتةيدذ. مةجبذرعيةت ظأتةيدذ
  .مال ـ مىلىآكة بولغان مةجبذرعيةت تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت. نةرسة ظأتعمةيدذ

ىح ظارقعلعق ظأسىص تذرعدعغان مال ـ مىلىآكة ظعضة  ـ زاآات ــ هةرعكةت ياآع آ1
  .بولغان ظادةمنعث مئلع زاآات ظألحعمعضة يةتسة، يعلدا بعر قئتعم زاآات ظايرعش ؤاجعبتذر

ؤة قوي، آاال، تىضة قاتارلعق حارؤعالرغا ظوخشاش ) سةرماية(تعجارةت قعلعدعغان مالالر 
 صذلالرغا ظوخشاش آىح ظارقعلعق ظأسىص هةرعكةت ظارقعلعق ظأسىص تىرعدعغان مالالر هةمدة

  .ضةرحة بذ مالالر ساقالنغان بولسعمذ. تذرعدعغان مالالرغا زاآات ظايرعش ؤاجعبتذر

  . ـ زاآات مةيلع آعحعك بولسذن ياآع حوث بولسذن صةقةت مذسذلمانالرغا ؤاجعصتذر2

زاآات . عدذر ـ زاآات، ظالاله صةرز قعلغان بايالرنعث ماللعرعدعكع صئقعرالرنعث هةقق3
ظذالر ماللعرعدعن تعلةيدعغان «. قانداقتذر بايالردعن صئقعرالرغا بئرعلعدعغان ماظاش ظةمةس

ماظارعج سىرعسع . (»بئرعدذ) يةنع زاآات(صئقعرالرغا ؤة تعلعمةيدعغان صئقعرغا مذظةييةن هةق 
  ). ـ ظايةتلةر25 ـ، 24

  .زاآات بةرمعضىحعلةردعن مةجبذرع هالدا ظئلعنعدذ

حىنكع باي، هايات صةقةت . اآات باينع تةربعيعلةش ظىحىن قانذن قعلعندع ـ ز4
ماددعال ظةمةسلعكعنع تذنذص يةتكةن حاغدا، زاآاتنعث ظعقتعسادنع ضىللةندىرشنعث ظاساسع 
ؤة ظئنعقسعزلعقنع يوقتعشنعث بعر ظامعل ظعكةنلعكعضة باش ظعضعص، ظأز مةجبذرعيعتعنع ظادا 

  .ذقعلعشتعن قاحمايدعغان بولعد

دئمةك، زاآات صئقعرالرغا بئرعلسة، ظذالر صعقعرلعق بعلةن خوشلعشعص يئثع بعر هايات 
  .باسقذحعغا قةدةم قويعدذ

 ـ زاآاتنع بعر دألةتتعن يةنة بعر دألةتكة يأتكةشكة بولمايدذ، ظعسالم دعنعدا زاآاتنع 5
شذ مالنعث حىنكع شذ دألةتنعث ظاهالعسع . صةقةت ظأز دألعتعدعال بئرعش صةرز قعلعندع

  .ظأسىشع ؤة صايدا قعلعشع ظىحىن زور هةسسة قوشقان ـ دة

ناهايعتع روشةنكع آارخانعحعالر زاآاتلعرعنع ظةث ياخشعسع ظأزلعرعنعث قول ظاستعدا 
سودعضةرلةرمذ ماللعرنعث زاآاتلعرعنع قول . ظعشلةيدعغان صئقعر ظعشحعالرغا بةرضعنع تىزىك

  .رضعنع ياخشعظاستعدا ظعشلةيدعغان مذهتاجالرغا بة

   ـ جعزية2

زاآاتنع غةيرع مذسذلمانالرغا بئرعش جاظعز ظةمةس، شذثا مذقعم بعر ظعسالم دألعتعدة 
ياشعغان غةيرع مذسذلمانالر دألعتعنعث ظذالرغا ظامانلعقنع ساقالش، يول ياساش ؤة دةؤا ـ 
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مانا بذ . ذدةستذر ظعشلعرعنع سوراش قاتارلعق خعزمةتلةرنعث بةدعلعضة دألةتكة باج تألةيد
  .دةص ظاتعلعدذ“ جعزية”باج 

  .بذ جعزيةنعث معقدارع باي ـ آةمبةغةلنعث ظةهؤالعغا قاراص صةرقلعق بولعدذ

ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظعراقتعكع سعؤادعالرغا جعزية قويغاندا : مةسعلةن
ةمدعن بئرعشنع  دعره12 دعرهةم، صئقعرالرغا 24 دعرهةم، ظوتتذرا هاللعرعغا 48بايالغا 
ظايالالر، بالعالر ؤة قئرعالردعن مةهسذالت ظعشلةصحعقعرعش ظعقتعدارع يوق دةص . بذيرعغان

  .قاراص جعزيةنع آةحذرذم قعلغان

   ـ زأرىر بولغان نةفةقةلةر3

زأرىر بولغان نةفةقةلةرنع بئرعش صةقةت بايالرغعال ؤاجعبتذر، بذ بايالرنعث ظةمةلع 
ظأزعنعث بايلعقعغا يارعشا ) ظايالعنع ؤة بالعسنع(باي ظادةم «. ظةهؤالعغا قاراص بولعدذ

، ظالاله )يةنع هةر ظادةم ظأزعنعث ظعقتعسادع ظةهؤالعغا يارشا خعراجةت قعلسذن(تةمعنلعسذن 
يةنع صئقعر ظادةمنع باينع (ظعنساننع صةقةت تاقعتع يئتعدعغان ظعشقعال تةآلعص قعلعدذ 

، ظالاله قعينحعلعقتعن آئين ظاسانلعقنع بئرعدذ )دذتةآلعص قعلغان ظعشقا تةآلعص قعلماي
  ). ـ ظايةت7تاالق سىرعسع (، »)يةنع صئقعرلعقتعن آئيعن بايلعقنع بئرعدذ(

  :  زأرىر بولغان نةفةقة ظىح تىرلىك بولعدذ

   ـ ظايالغا بئرعلعدعغان نةفةقة1

عدة ظةرلعرعضة ظايالالرنعث ظةرلعرعضة ظأزلعرعنع بئغعشلعغانلعقع ؤة ظةرلعرعنعث ظأيلعر
ظةضةر بذنعثدعن باش تارتسا، نةفةقة . مةنعؤع زوق ظاتا قعلغانلعقع ظىحىن نةفةقة بئرعلعدذ

  .بئرعلمةيدذ

بذنعثغا ظاساسةن، ظةرلعرنعث ظأيلعرعنع ظةرلعرعنعث رذخسعتسعز ؤة سةؤةبسعز تةرك 
الالرغا نةفةقة ظاي) آادعر(ظةتكةن، شذنعثدةك، ظةرلعرعنعث خاهعشعسعز ظعشلةيدعغان خعزمةتحع 

  .بئرعلمةيدذ

   ـ يئقعن يذرذق، ظذرذق ـ تذغقانالرغا بئرعلعدعغان نةفةقة2

  . يئقعن ـ يذرذق، ظذرذق ـ تذغقانالر ظعككعضة بألىنعدذ

  .بعر تذغقانالرغا ظوخشاش نةسةبداش ظذرذق تذغقانالر: بعرعنحع

قالرغا ظوخشاش بعر ظايالعنعث ظوغلع قاتارلع) قئينظانعسع(ظايالعنعث ظانعسع : ظعككعنحع
  .نةسةبتعن بولمعغان ظذرذق تذغقانالر
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نةسةبداش ظذرذق . بعرنةسةصتعن بولمعغان ظذرذق ـ تذغقانالرغا نةفةقة بئرعشكة بولمايدذ
  . تذققانالرغا آةلسةك، ظذالر ظعككع تىرآىمضة بألىنعدذ

ظذرذق ـ بعرعنحع تىرآىمدعكعلةر بعر ـ بعرع بعلةن قةتظعي توي قعلعشقا بولمايدعغان 
  ).بعر تذغقان قئرعنداشالر(تذغقانالر 

ظعككعنحع تىرآىمدعكعلةر تاغعسنعث قعزلعرعغا ظوخشاش قةتظعي توي قعلعشقا 
هةر ظعككع تىرآىمدعكع ظذرذق ـ تذغقانالرغا تأت مةزهةب . بولمايدعغان ظذرذق ـ تذغقانالر

  .ة بئرعشكة بولعدذنوقتعظنةزعرع بويعحة  صةقةت تأؤةندعكع ظىح شةرت ظاستعدعال نةفةق

  . ـ نةفةقة قعلغذحع حوقذم تاصاؤعتع بار بولذشع شةرت1

  . ـ نةفةقة ظالغذحع حوقذم صئقعر بولذشع شةرت2

 ـ نةفةقة قعلغذحع فعقهع هأآىمضة بعناظةن نةفةقة قعلنعغذحع ؤاصات بولغان حاغدا 3
  .معراسخور بولذشع شةرت

   ـ مةجبذرع نةفةقة3

  .ن تأؤةندعكع شةرتلةر هازعرلعنعشع شةرتمةجبذرع نةفةقة بئرعش ظىحى

مةجبذرع نةفةقة بةرضىحع، مةجبذرع نةفةقعنع ظايالع ؤة يذقعرعدا بايان : بعرعنحع شةرت
  .قعلعنغان شةرتلةر ظاستعدعكع ظورذغ ـ تذغقانالرغا بةرمةيدذ

: مةسعلةن. صةؤقذلظاددة ظةهؤال ظاستعدا مةجبذرع نةفةقة بئرعلعدذ: ظعككعنحع شةرت
عن قاتتعق قورققان ياآع بعرةر ظةزاسعنعث آةمتىك بوص قئلعشتعن قورققان حاغدا ياآع ظأزعد

  .ظالدعنع ظالغعلع بولمايدعغان بعرةر آئلعشمةسلعكنعث يىز بئرعص قئلعشتعن قورققان حاغدا

  .نةفةقة قعلغذحع هاجعتعدعن تاشقعرع نةرسعلةرضة ظعضة بولذشع الزعم: ظىحعنحع شةرت

دةص ظأزعنع ؤةيران “ قعلعمةن نةفةقة”ذرع نةفةقة قعلغذحع مةجب: تأتعنحع شةرت
  .قعلماسلعقع الزعم

   ـ سةدعقة3

خةير ـ ) صذل ـ مئلعدعن(سةدعقة دئمةك، ظالالهتعن ساؤاب ظىمعد قعلعص خالعسانة هالدا 
  .ظئهسان قلعش دئمةآتذر

قا سةدعقة قعلعش”: ظعسالمدا بذ ظاالهعدة تةآعتلةنضةن، صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالم
سةدعقة بةرضةن ظادةمنعث مئلع . دةصظع قعلعدذظالدعراثال، حىنكع سةدعقة باال قازانع 
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هئحقاحان آئمعيعص قالمايدذ، ظالاله ظةصذ قعلغان آعشعنع ظةزعز قعلعدذ، ظالالهقا تةؤةزذ 
  .دئضةن. “بعلةن ظعبادةت قعلغان آعشعنع مةرتعؤعلعك قعلعدذ) آةمتةرلعك(

صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالم . رلعقالر بعلةن سةدعقة قعلنعدذصذل، يئمةك ـ ظعحمةك قاتا
) ظوتعدعن(بعرةر خورما حاغلعق نةرسة بولسعمذ سةدعقة قعلعص، دوزاخ ”: مذنداق دئضةن

  .“ساقلعنعثالر

نةرسعلةرنع ظارعيةت بئرعص تذرذشمذ سةدعقة ) ظئهتعياجلعق(صئقعر خذشنعغا الزعمةتلعك 
باشقعالرنعث ظئهتعياجع حوشكةن نةرسعلةرنع بةرمةستعن ظالاله مأمعنلةرنعث . هئسابلعنعدذ

حعث تذتذؤالمايدعغانلعقع، ظذالردعن هئحكعمضة زعيان ـ زةخمةت يةتمةيدعغانلعقع، 
شذنداق ناماز «: آاصعرالرنعث بذ هةقتة تولعمذ بعر خعل ظعكةنلعكع هةققعدة توختعلعص

ظذالر . نامازنع رعيا بعلةن ظوقذيدذ. دذظوقذغذحعالرغا ؤايكع، ظذالر نامازنع غةصلةت بعلةن ظوقذي
  ). ـ ظايةتلةر7 ـ 4ماظذن سىرعسع . (»قولقا بةرمةيدذ

   ـ مةبلةغ سئلعش4

  .ظعسالم قانذنعنع تذتقا قعلغان ظادةم، بىيىك بعر ظاساسقا ظعضة بولغان بولعدذ

ظالاله ياراتقان نةرسعلةرنع ظعنسانالرنعث ظأنىملىك هالدا صايدعلعنالماي هودذقذص 
مةلذم بعر سةؤةب بولمعغان ظةهؤال ظاستعدا . يىرىشلعرع، ظعنسانغا خاس خذسذسعيةت ظةمةس

ظعنسانالرنعث ظعشلةصحعقعرعش ؤاستعلعرع ؤة شةرت شاراظعتعنع نابذت قعلعؤئتعشع جاظعز 
  .ظةمةس

مةسعلةن، مةؤسذملذق مالالرنع ؤاقتع . مةلذم زأرىرعيةت ؤة سةؤةبتعن بولسا جاظعز
قحعلعق قعلمعغانغا، توي قعلعش ظىحىن صذل يعغقانغا، هةر خعل قذرالالرنع آةلمعضعحة تئرع

  .ياساش ظىحىن آارخانعنع توختعتعص قويغانغا ظوخشاش

ظالاله ظعشلةصحعقعرعش ظىحىن ياراتقان نةرسعلةرنع زأرىرعيةت يىزعسعدعن توختعص 
عيةت ظذنعثدعن قويغاندا، توختعتعص قويغان مةزضعلدة ظعشلةصحعقعرعشتعن ظعبارةت مةجبذر

  .ساقعت قعلمعغانلعقتعن زاآاتقا ظوخشاش شذ مةجبذريعةتنع ظادا قعلعش ؤاجعبتذر

آعمكع زاآعتعنع ظايرعص توي قعلعش ياآع ظأي سئتعؤئلعش ظىحىن صذل ـ مال توصلعسا 
 “ظايرعلغان مالدذر زاآعتع ،ؤةيران بولمايدعغان مال”: صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالم. جاظعز بولعدذ

  .سأزعضة ظاساسةن شذنداق يةآىن حعقاردذقدئضةن 

حىنكع . ظةمما زأرىرعيةتسعز ؤة سةؤةبسعز ظعشلةصحعقعرعشنع بعكار قعلعش ظئغعر ضذناهتذر
رةسذلذلاله . ظالالهنعث مال ـ مىلكع ظعنسانالرنعث تةسةررذص قعلعشع ظىحىن يارتعلغاندذر

رعندعشعغا بةرسذن، ظةضةر بعر زئمعنع بار ظادةم تئرعقحعلعق قعلسذن، ياآع بعر تذغقان قئ”
آىحع يةتسة ظأزع زئمعنع بار ظادةم . تذغقان قئرعندعشع باش تارتسا زئمعننع حعث تذتسذن
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تئرعقحعلعق قعلعشع، آىحع يةتمعسة بعر تذغقان قئرعندعشعغا بئرعشع، قئرعندعشع 
ا، ظأز قولعدا بولمعسا، بعرةر مذسذلمانغا ظعظانة قعلعص بئرعؤئتعشع، بعرةر مذسذلمان تاصالمعس

حعث تذتذشع، ظةضةر زئمعننع قولعدا تذتذص تذرذص ظذدا ظىح يعلغعحة صايدعلعنالمعسا، 
  ».هةر قاندا بعر ظادةمضة بئرعؤئتعشع شةرت) تئرعقحعلعق قعالاليدعغان(صايدعلعنااليدعغان 

زئمعندعن صايدعلعنالماسلعق، زئمعندارنعث ظعضعسعضعال ظعقتعسادع زعيان بولذص 
  .ن، بةلكع ؤةتةنضعمذ ظعنتايعن حوث زعيان ـ زةخمةتتذرقالماستع

  .مذزارعبةت مةسعلعسعمذ شذنداق

بعر ظادةمنعث صذل ـ مئلع بولسا، ظأزع صايدعلنعش، ظأزع صايدعلعنالمعسا، مةلذم : مةسعلةن
معقداردا صايدا ظئلعش بةدعلعضة صذل ـ مئلع يوق ظادةملةرنعث مةنصةظةتلعنعشع ظىحىن 

  .شع شةرتباشقعالرغا بئرع

ظةضةر شذنداق قعالاليدعغان ظادةمنع تاصالمعسا ظئهتعياجلعق ظادةملةرضة قةرز بئرعشع 
  .شةرت

بذرذن شذنداقتع، ظةمما هازعر بعرةر ظعسالم بانكعسع ياآع مةبلةغ سئلعش 
  .شعرآةتلعرعدعن بعرةرسعضة صايدعلعنعش ظىحىن ظامانةت قويعلعدذ

هةمكارلعق (لعدعغان مذزارعبةت شعرآعتع مانا مةلذم صايدا ظئلعش بةدعلعضة بئرع
  .نعث بعر تةرآعبع قعسمع) شعرآعتع

صذل ـ مال هئح قانداق بعر سةؤةب بولمعغان ”: ظعمام ظعبنع تةيمعية مذنداق دئضةن
حىنكع صذل ـ مالنع .  قويذلماسلعقع شةرتصعتعظةهؤال ظاستعدا بعر يةردة هةرضعزمذ توخت
ظالاله . ذش، صذل ـ مالنع ظعسراص قعلغانلعقتذرظعشلةتمةي بعر يةردة توختعتعص قوي

  .“ظعسراصحعلعقنع هةرضعز ياقتذرمايدذ

آىحمةس مىلىآكة ظعضة بولغذحعالر، آىحمةس مىلىآنع ظأزعمذ ”: ظذ يةنة مذنداق دئضةن
باشقعالرنعث صايدعلعنعشع ظىحىنمذ ظعجارعضة بةرمةي آئرةآسعز نةرعسعضة  ،نالمايعصايدعل

هاآعم مال ـ مىلىآنعث زايا بولذص . ردعندذر ظةخمةق ظعسراصخورالالرظايالندذرذص قويغذحع
آةتمةسلعكع ظىحىن، آىحمةس مىلىآنع بذ ظعسراصخورالرنعث صةقةت ظأزع ظىحىنال سةرص 

  .“قعلعشتعن مةنظع قعلعشع الزعم

  سسسسسسس

   ـ سذغذرتعغا بولغان ظئهتعياج1
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عق ؤة خعلمذ خعل خةؤص ـ تىرلىك قعيعنحعل) آىندعلعك تذرمذشلعرعدا(ظعنسانالر 
ظااليلذق، دئثعز صاراخذتالرنعث غةرق بولذص آئتعش . خةتةرضة دذح آئلعص تذرعدذ

قورقذنحعسعدا، سودعضةر جئنعدعن ظئزعز  آأرعدعغان صذل ـ ماللعرعنع سةرص قعلعش ؤة 
ظعقتعسادع مةنصةظةتتعن ؤاز آعحعدذ، ضةرحة بذ ظعنسانالر ؤة هةر قايسع دألةتلةرضة زور 

  .رعجعدة مةنصةظةت يةتكىزسعمذدة

هةقعقةتةن خةؤص ـ خةتةرنعث يىز بئرعشع، ظعقتعسادع ؤة ظعجتعماظع بااليع ـ ظاصةتلةرنع 
بعرةر زاؤذتنعث آأيىص آئتعشع ؤة بعرةر ظعشحعنعث ظألىص : مةسعلةن. آةلتىرىص حعقعرعدذ

صتعن صىتكىل آئتعشع بعلةن بعر تةرةصتعن شةخسلةر آعرزعسقا دىح آةلسة، يةنة بعر تةرة
  .جةمظعيةت آعرعزعسقا دذح آةلضعنعضة ظوخشاش

بعرعنحعسعنع هادعسة يىز بةرضةندعن آئيعن . خةؤص ـ خةتةر ظعككع تىرلىك بولعدذ
قاتناش هادعسعدة ؤةيران بوص آةتكةن ماشعنعنعث ظورنعغا . ظورنعنع تولدذرذؤئلعش مذمكعن
. ذرذؤئلعش مذمكعن ظةمةسظعككعنحعسع ظورنعنع تولد. يئثعسعنع بةرضةنضة ظوخشاش

  .بعرةر ظعشحعنعث خعزمةت جةريانعدا زاؤذتتا ظألىص آةتكعنعضة ظوخشاش: مةسعلةن

لئكعن ظألىص آةتكىحعنعث ظاظعلعسعضة ظايمذ ظاي ماظاش بئرعش ظارقعلعق قعيعنحعبعقنع 
  .يةثضعللعتعش مذمكعن

   ـ سذغذرتعنعث ؤذجذتقا آئلعشع2

 ؤة ظعزدعنعش ظارقعلعق ؤةقة يىز بةرضةندعن آئيعن، ظعنسانالر صعكعر ـ تةصةآكذر قعلعش
خةؤص ـ خةتةردعن قذتذلذشنعث بعردعنبعر يولع سذغذرتا ظعكةنلعكعنع بايقاص شذ يولدا 

  .ماثدع

سذغذرتا غةربحة ظاتالغذ بولذص، بعزنعث تعلعمعزدا، مذظةسسعسة، قذرذلذش دئضةن مةنانع 
  .ظعصادعلةيدذ

 ـ يعلع 1182سذغذرتا دئثعز سذغذرتعسع بولذص، تىنجع قئتعملعق ؤذجذتقا آةلضةن 
ظعتالعيةنعث لومبارعدعية دئضةن رايذنعدا صةيدا بولغان، آئيعن تعجارةت ؤاستعسع ظارقعلعق 

  .ظةنضعلعية ؤة ياؤرذصا دألةتلعرعضة آئثعيعشكة باشلعغان

 ـ يعل صةيدا بولغان 1435دئثعز سذغذرتعسعنعث قانذنلذق ؤة مةشهذر بولغعنع، 
  .سذغذرتعسعدذر» لذنا ظعشلعرعبارس«

 ـ يعلع ظةنضعلعية 1583آعشعلعك تذرمذشتا تىنحع قئتعم صةيدا بولغعنع، 
 ـ ظةسعردة 20قذرذقلذق سذغذرتعغا آةلسةك، ظذنعث ؤذجذتقا آئلعشع . سذغذرتعسعدذر

  .آأرىلىشكة باشلعدع
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قانذن ـ  ـ آىنع سذغذرتعنعث 13 ـ ظاينعث 7 ـ يعلع 1930فعرانسعيةلعك تارعخشذناس 
بعزنعث بعلعشعمعوحة تىنحع قئتعم سذغذرتا هةققعدة توختالغان . تىزىملعرعنع ظورناتتع

ظذ سذغذرتا تىزىمعنع ظعنكار . دذر“ ظعبنع ظابعدعن”ظعسالم ظالعمع هةنةصع فعقهشذناس ظالعم 
  .دةص ظاتعغان“ )سذغذرتا(سةؤآةرة ”قعلعص، ظذنعث هاراملعقعنع ظعسصاتالص حعققان ؤة ظذنع 

   ـ سذغذرتا صةلسةصعسع3

شىبهعسعزآع، سذغذرتا صةلسةصعسع زعيان ـ زةخمةتنع يوق قعلعش ياآع ظازايتعش 
بذ زعيان ـ زةخمةت . مةقسعتعدة صىتىن ظعنسانالرنعث ظعشتعراك قعلعش ظاساسعغا قذرذلغاندذر

. بعر ظادةمنعث زعممعسعضعال يىآلةص قويذلسا، يا هأددعسعدعن حعقااليدذ ياآع حعقالمايدذ
بعراق ظعنسانالرغا زعيان ـ زةخمةتنع آأتىرىؤئتعش ظىحىن صةرقلعق مذظامعلة قعلعنغاندا، زعيان 

  .ـ زةخمةتنع يوقعتعشقا قاتناشقانالردعن هئحكعمضة زذلذم قعلعنمايدذ

بعراق ظذزذن مذددةت داؤاملعشعص آةلضةن سذغذرتا ظاستا ـ ظاستا هةمكارلعق 
. تنعال قوغلعشعدعغان ساختا مودعغا ظايلعنعص قالدعداظعرسعدعن هالقعص صايدا ـ مةنصةظة

هالبذآع ظذنعث بعردعنبعر مةقسعتع ظعنسانالرغا خعزمةت قعلعش ؤة ظذالرغا يىزلةنضةن خةؤص ـ 
  .خةتةرنع يوق قعلعش ظعدع

  ظعسالمدا خةؤص ـ خةتةرنعث تةلتىآىس يوق قعلعنعشع 

  ظىزىل ـ آئسعل يةق قعلعش سذغذرتا دئمةك، خةؤص ـ خةتةرنع) آعشعلةرنعث نةزعرعدة(
  .دئمةآتذر

ظةمما بعزنعثحة بولغاندا، ساماؤع دعنالر، خذسذسةن ظعسالم دعنع سذغذرتا تىزىمعضة 
  :مةسعلةن. قارعغاندا نةححة هةسسة ظالدعنقع ظورذندا تذرعدذ

   ـ قةرزدارالر تىزىلمعسع1

رغا، معسكعنلةرضة، زاآات صةقةت صئقعرال«: جانابع ظالاله تةؤبة سىرعسعدة مذنداق دةيدذ
زاآات خادعملعرعغا، دعللعرعنع ظعسالمغا مايعل قعلعش آأزدة تذتذلغانالرغا، قذلالرنع ظازات 

بذ ظالالهنعث . قعلعشقا، قةرزدارالرغا، ظالالهنعث يولعغا، ظعبنع سةبعللةرضة بئرعلعدذ
تةؤبة سىرعسع . (»ظذبدان بعلضىحعدذ) بةندعلعرعنعث مةنصةظةتعنع(ظالاله . بةلضعلعمعسعدذر

  ). ـ ظايةت60

صىتىن مال ـ . قةرزدارالر دئمةك، قذتذاللمايدعغان باال ـ قازاغا دذحار بولغانالر، دئمةآتذر
مىلكعنع ظأز ظعحعضة ظالغان سودا سارايلعرع آأيىص آئتعص يئثعدعن تعجارةت قعلعشقا مادارع 

غان جاي تاصالمعغان ظادةملةر قالمعغان ياآع تذرالغذ يةرلعرع ؤةيران بولذص، هئح صاناهلعنعدع
  .ظالاله ظوتتذرعغا قويغان قةرزدارالردذر
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ظةنة شذنداق بااليع ظاصةتكة ظذحرعغان ظادةملةرنع بايالر دألةتنعث ياآع خةيرعيةت 
بذنعث بعلةن بايالر قةرزدارالرنعث . ظذيذشمعلعرنعث زاآات مئلع ظارقعلعق قذتقذزعؤالعدذ

  .ذبعخةتةرلعكعضة آاصالةتلعك قعلعد

   ـ ظاقعالنعالر تىزىلمعسع2

صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالم مةآكعدعن مةدعنعضة هعجرةت قعلغان حاغدا، مذسذلمانالر 
  .جةمظعيةتنع مةدعنعدة بعر ـ بعرعضة آاصالةتلعك قعلعش ظاساسعدا تةشكعللةص حعققان ظعدع

بذ يةردة قةيت قعلعنغان ظاقعالنعالدعن، قةبعلعسع، ظذيذشمعسع ياآع سعياسعي 
  . صارتعينعث ظعحعدعن ظذتذق قازانغانالر آأزدة تذتعلعدذ

. بعر ظادةم يةنة بعر ظادةمنع ظعختعيارسعز ظألتىرىؤةتسة ظذ ظادةمضة تألةم تألةش ؤاجعبتذر
حىنكع تألةمنع قاتعلنعث ظاقعالنعلعرع ظألضىحعنعث توغقانلعرعغا تألةص ظذالرغا تةقسعم قعلعص 

  .ع يالغذز تألةشكة توغرا آةلسة هأددعسعدعن حعقالمايدذظةضةردة قاتعل بذ تألةمن. بئرعدذ

   ـ سذغذرتعنعث تىرلعرع3

  . سذغذرتعنع ظعككع تىرضة ظايرعش مذمكعن

  صايدا ظئلعش سذغذرتعسع: بعرعنحعسع

  آاصالةتلعك قعلعش سذغذرتعسع: ظعككعنحعسع

   ـ صايدا ظئلعش سذغذرتعسع1

ظذنعث بعلةن قذرذلغان شعرآةتلةرنعث صايدا ظئلعش سذغذرتعسع بةدةلسعز توختام بولذص، 
نعشانع جةمظعيةت ياآع ظعنسانعيةتكة خعزمةت قعلعش بولماستعن، بةلكع ظأزعال صايدا 

  .شذثا ظذنعثغا بعز بذ ظعسعمنع مذؤاصعق آأردذق. ظئلعشتذر

   ـ صايدا ظئلعش سذغذرتعسع1

دةص “ ا صذلعسذغذرت”هادعسة يىز بةرضةن حاغدا، ظامانلعق تةلةص قعلغذحع ظالعدعغان 
ظاتعلعدعغان مةبلةغنع تاصشذرذش ظىحىن شعرآةت بعلةن توختام تىزىص، ظامانلعق تةلةص 
قعلغذحع بعلةن سذغذرتا شعرآعتع ظوتتذرسعدعكع آئلعشعم دةص حىشةندىرىش مذمكعن، 
سذغذرتا شعرآعتع هادعسعضة يذلذققان حاغدا بئرعش ظىحىن شعرآةتكة ظةزا بولغذحعالردعن 

  . ظالعدذسذغذرتا صذلع
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 يىةن سذغذرتا 10000بعر آارخانعنعث خذجايعنع سذغذرتا توختامنامعسعضة : مةسعلةن
صذلع تاصشذرعمةن دةص ظعمزا قويسا، شعرآةت ظذنعث آارخانعسع آأيىص آةتسة، ظذنعثغا 

  . يىةن تألةيدذ300000

   ـ صايدا ظئلعش سذغذرتعسعنعث ظعسالمدعكع هأآمع2

ظعحعضة ظالغانلعقتعن صايدا ظئلعش سذغذرتعسسع سذغذرتا صذلعنع ظأز : بعرعنحع
  . هاماقةتلعك توختامدذر

) قئتعم(ظأمىر سذغذرتعسعدا سذغذرتعغا ظةزا بولغذحع بعر، ظعككع ياآع ظىح : مةسعلةن
  .ظاندعن آئيعن ظألعدذ. سذغذرتا صذلع تألةيدذ

ذرتا صذلع دة ظةزا بولغذحع بعر قئتعم سذغ) ماشعنا سذغذرتعسع(ظابتوموبعل سذغذرتعسع 
هادعسة يىز . تاصشذرغاندعن آئيعن هادعسة يىز بةرسة، سذغذرتعدعن آاصالةت صذلع ظالعدذ

هالبذآع آاصالةت صذلع ظأز صئتع قئلعص . بةرمعسة ظىح هةتتا ظون قئتعم سذغذرتا صذلع تىلةيدذ
  .قالعدذ

 هةتتا 3000 ، 1000ظاصتوموبعلالر هادعسعضة ظذحرعسا رئمذنت قعلدذرذش ظىحىن 
بذ تألعمذ هاماقةتلعك بعلةن .  يىةن آاصالةت صذلع بئرعلعدذ50000اشعنا سئتعؤالغذدةك م

  .بةدةلسعز توختامالرنعث هةممعسع قذبذل قعلعنمايدعغان توختامالردذر. تىزىلضةن توختامدذر

بذ ظعقتعسادع مذظامعلعلعرعنع قعمارنعث بعر شةآلعضة ظوخشعتعص قويعدذ ـ : ظعككعنحع
ختام تىزضىحع تةرةص سذغذرتا شعرآعتع هئحبعر خاتالعق ظأتكىزمةستعن دة، نةتعجعدة تو

بذندعن باشقا ظةزا . جةرعمانة تألةشكة، يةنة بعر تةرةصنع هةقعسز ظولجا ظئلعشقا مةجبذر قعلعدذ
بولغذحع بعر قئتعم سذغذرتا صذلع تاصشذرغاندعن آئيعن هادعسة يىز بةرسة ظةزا بولغذحع 

  .عنع تولذق ظالعدذصذل) سذغذرتا(آاصالةتلعك 

بذ ظعقتعسادع مذظامعلعلةرنع يةنة ظارتذق ؤة بةراؤةر جازانعضة ظوخشعتعص : ظىحعنحع
حىنكع شعرآةت ظةزا بولغذحعغا ظةزا بولغذحع تاصشذرغان سذغذرتا صذلعدعن آأصرةك . قويعدذ

  .آاصالةتلعك صذلع بةرسة ظاتذق جازانعضة ظايلنعص قالعدذ

عر مةزضعلدعن آئيعن سذغذرتا صذلع بئرعش جازانة شعرآةتنعث ظةزا بولغذحعغا ب
ناؤادا شعرآةت ظةزا بولغذحعغا ظةزا بولغذحع تاصشذرغانغا ظوخشاشال آاصالةت صذلع . هئسابلعنعدذ

  .بةرسة، تةثصذث جازانة بولعدذ، جازانة ظألعماالرنعث بعردةك قارعشع بويعحة قةتظعي هارامدذر

آاصالةت (ع ظىحىن ظةزا بولغذحعغا هئح نةرسة ظةضةر شعرآةت هادعسة يىز بةرمعضةنلعك
حىنكع شعرآةت . بةرمعسة، ظةزا بولغذحعنعث صذل ـ مئلعنع ناهةق يةؤالغان بولعدذ) صذلع

  .ظعساله قعلمايدعغان نةرسعنعث بةدعلعضة سذغذرتا صذلع ظالغان بولذص قالعدذ
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عمعنع مذباه، مةنصةظةت قانذنعيعتعضة ظاساسةن صايدا ظئلعش سذغذرتا توخت: تأتعنحع
  .حىنكع مةنصةظةت ظىح تىرلىك بولعدذ. دةص قاراش جاظعز ظةمةس

   ـ دةلعلع بار قانذنلذق مةنصةظةت1

   ـ شةرظع قانذن سذآذت قعلغان مةنصةظةت2

   ـ شةرظع قانذندا بعكار قعلعنغان مةنصةظةت 3

كع ظذ صايدا ظئلعش سذغذرتا توختاملعرع ظىحعنحع تىرآىمدعكع مةنصةظةتكة آعرعدذ، حىن
  .، قعمار ؤة جازانعلةرنع ظأز ظعحعضة ظالغان)ظالدامحعلعق(هاماقةتلعك 

زأرىرعيةت يىزعسعدعن قذرذلغان، آعشعلةرنعث ظئهتعياجع بار، دةص قاراص : بةشعنحع
حىنكع هةر قانداق بعر . صايدا ظئلعش سذغذرتا توختامنع مذباه دئيعش قةتظعي جاظعز ظةمةس

هالبذآع بذ آاصالةتلعك . ةتلعرعنعث قذرذلذشع بعلةنال قامدعلعدذظئهتعياج هاالل سذغذرتا شعرآ
  :سذغذرتعسعدذر، بذنعث تةصسعلع مةزمذنع تأؤةندعكعحة) باغلعنعشلعق(قعلعش 

آاصالةتلعك قعلعش : سذغذرتعسع) باغلعنعشلعق( ـ آاصالةتلعك قعلعش سذغذرتا 2
آاصالةتكة ) ةنعؤع جةهةتتعنماددع ؤة م(سذغذرتعسعنع هادعسعضة ظذحرعغان بعرةر ظادةمنعث 

ظعضة قعلش بعلةن بعرضة خةؤص ـ خةتةردعن قذتذلدذرذش ظىحىن بعر تىرآىم ظعنسانالرنعث بعر 
  .يةرضة توصلعنعشع دةص حىشةندىرىش مذمكعن

  .آاصالةتلعك قعلعش سذغذرتعسع ظعككع تىرآىمضة بألعنعدذ

   ـ ظعجتعماظع سذغذرتا1

نعص تعرعكحعلعك قعلعدعغان ظعشحعالرنعث بذنع دألةت ظأز هاالل مئهنعتعضة تاي
  .مةنصةظةتع ظىحىن قورذص حعقعدذ

ؤةهالةنكع بذ ظعشسعزلعق، ظعمكانسعزلعق ؤة قئرعلعققا قارشع ظعشحعالرنعث 
ظايلعق ماظاشلعرعدعن هةر ظايدا مةلذم معقداردا هةر بعر  . بعخةتةرلعكعنع مةقسةت قعلعدذ

نة قعلعص، ظعقتعسادعي آعرعمنعث توصلعنعشقا ياردةم ظعشحع ظعجتعماظع سذغذرتا ساندذقعغا ظعظا
  .قئلعدذ

خوجاينعالرمذ ظعجتعماظع سذغذرتا شعرآعتعدعكع شعرعك ظعشحعنعث ماظاشعدعن مةلذم 
ظعجتعماظع سذغذرتا شعرآعتع، . تاصشذرعدذ، دألةتمذ شذنداق) سذغذرتا صذلع(معقداردا 

  .دألةتنعث بعر مذظةسسعسعسع هئسابلعنعدذ
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شقا ظةرزعيدعغعنع شذآع، ظعجتعماظع سذغذرتعنعث غايعسع تعلغا ظئلع
نةصسانعيةتحعلعكتعن صىتىنلةي يعراق، ظعنسانالر ظارا هةمكارلعق ظاساسعغا قذرذلغان 

  .ظعجتعماظع خعزمةتلةرضة ظعنتايعن يئقعندذر

ظعشحعالرنعث، خوجايعنالرنعث تاصشذرغانلعرعنعث هةممعسع سذغذرتعغا قعلعنغان ظعظانة 
ذ ظعظانة ظارقعلعق سذغذرتعغا ظةزا بولغان ظعشحعالر بعخةتةرلعكعضة آاصالةتلعك قعلعش بولذص، ب

  .شةرت قعلعنغاندذر

  : ـ هةمكارلعق سذغذرتعسع2

هةمكارلعق سذغذرتعسع دئمةك، ظةزا بولغانالردعن ظاصةتكة ظذحرعغانالرنع : بعرعنحع
  .ة توصلعنعشع دئمةآتذرقذتذلدذرذؤئلعش مةقسعتعدة بعر تىرآىم ظعنسانالرنعث بعر يةرض

  .بذ غايعضة يئتعش ظىحىن نذرغذنلعغان هةمكارلعق جةمظعيةتلعرع قذرذلدع: ظعككعنحع

بذ جةمظعيةتلةرنعث خعزمةت ظوبئيكتع، ظةزا جةمظعيةتعنعث شذ جةمظعيةتكة 
قاتناشقذحعالردعن توصالنغان ظعظانة، تعجارةت قاتارلعق ظأنىملىك يةرلةرضة ظعشلعتعص، توصالنغان 

الالرنعث بعر قعسمع بعلةن ظاصةتكة ظذحرعغانالرنع قذتذلدذرذؤئلعش، سئلعنغان مةبلةغدعن م
صايدا ظئلعنغان بولسعمذ، ظاصةتكة ظىحرعغذحعنع قذتذلدذرؤئلعش مذمكعن بولمايدعغان ظةهؤال 

  .ظاستعدا، جةمظعيةت قاتناشقذحعالردعن آأصلةص مةبلةغ سئلعشقا ظىندةش هوقذقعغا ظعضة

  .ةردة صايدا بولسا، بذ صايدا قاتناشقذحعنعث هةققعدذرناؤادا بذ ي

  : ـ آاصالةتلعك قعلعش سذغذرتعسنعث شةرظع هأآمع3

فذقةهاالرنعث هئح بئرع نة هةمكارلعق سذغذرتعسعنع، نة ظعجتعماظع سذغذرتعنع هارم، 
بذ ياخشع ظعش ؤة ”دةص قارعماستعن، بةلكع بعر قانحة قذرذلتاي ؤة يعغعنالردعن آئيعن، 

  .دةص بعردةك يةآىن حعقعرعشتع“ قؤادارلعققا ياردةملعشعشتة

هةسسعدارالرنعث بعلعمسعزلعكع، ظذالرغا  مةنصةظةت يةتكىزىشكة هةرضعز توسالغذ 
  .حىنكع ظذالر ظعظانة قعلغذحعالردذر. بواللمايدذ

مذسذلمانالرنعث هةمكارلعق سذغذرتا شعرآةتلعرعنع آأصلةص تةسعس قعلعشع، : خذالسة
رعشنع قولالص قذؤؤةتلعشع، مةرتلةرنع سةصةرؤةر قعلعشع ؤة صىتىن ظعنسانالرنع ياردةم بئ

  .ظذنعثغا ظةزا بولذشقا رعغبةتلةندىرىشع الزعم

قانذن ) ظعسالم. (حىنكع ظذ ظعسالمنعث هةمكارلعق مةصكذرسعغا ؤةآعللعك قعلعدذ
  .اجةت هئساباليدذجةهةتتعن هارام قعلعنغان صايدا ظئلعش سذغذرتا شعرآةتلعرعدعن ظأزعنع بعه

  بانكا
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بعراق .  ـ بانكعنعث قاحان صةيدا بولغانلعقع هةققعدة ظئنعق بعر نئمة دئيةلمةيمعز1
معالدعدعن ظعككع معث يعل بذرذن بابعلذنلذقالرنعث مال ـ مىلكعنع ساقالش ظىحىن 

  .ظعبادةتخانلعرعنع بانكا سىصعتعدة قولالنغانلعقعنع بعلعمعز

  .ع قوغداش مةسظذلعيعتعنع ظأز ظىستعضة ظالغان ظعدعراهعصالر بذ مال ـ مىلىآن

ضةرحة بذ بانكعالر، صذل . بانكعحعلعق رذم ظئمصعراتذرلذقع دةؤرعدة آةث تارقالغان ظعدع
  .تئضعشعش ؤة صذل قةرز بئرعش خعزمعتع ظأتعيةلمعضةن تةقدعردعمذ

   ـ بانكعنعث خعزمةت ظأتىشعضة آأرة تىرلعرع2

ت ظىحىنال تةسعس قعلعنغان دةص قارعغذحعالرنعث بانكا صةقةت بعزنعث مةنصةظة
ظئيتعقعندةك، سودا ـ ساناظةت بانكعسع، يئزا ظعضعلعك بانكعسع، ساناظةت بانكعسع، هاؤالة 
قعلعش بانكعسع، مةبلةغ سئلعش بانكعسع، مةرآعزع بانكا، دذنيا بانكعسع قاتارلعق بانكعالر 

  .بولسعمذ، بعز ظذنع تأت تىرضة يئغعنحاقاليمعز

  قةرةللعك مةبلةغ سئلعش بانكعسع: عرعنحعب

سودا ـ ساناظةت . بذ بانكا قةرز بئرش، ظعقتعسادع مذظامعلة قاتارلعق خعزمةتلةرنع ظأتةيدذ
  .بانكعسعمذ بذ بانكعنعث داظعرعسع ظعحعضة آعرعدذ

  قةرةلسعز مةبلةغ سئلعش بانكعسع: ظعككعنحع

  .علة قاتارلعقالرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذبذ بانكا قةرةلسعز قةرز بئرعش ؤة ظعقتعسادعي مذظام

  مةرآعزعي بانكا: ظىحعنحع

مةرآعزعي بانكا دألةتنعث شذ بانكعنعث مال ـ مىلكعضة ؤةآعللعك قعلعش، قوغداش 
ظىحىن ظعنشا قعلغان مذظةسسةسة بولذص، مذظةسسةسة صذل حعقعرعش، دألةتنعث ظالتذن ـ 

لالرنع ساقالش، باها مذقعملعقعنع آأمىشلعرعنع زاصاس ساقالش، ظامانةت قويذلغان صذ
  .قاتارلعق ؤةزعصعلعرعنع ظأتةيدذ.... ساقالش

شذنعث بعلةن بعر ؤاقعتتا، دئسكوتعالشنع قواليالشتذرذص، آئصعللعك ظاساسعدا قعسقا 
  .قاتارلعق خعزمةتلةرنع ظأتةيدذ.... مةزضعللعك ظأسىملىك قةرز صذل بئرعش 

جىملعدعن . لة سعياسعتعضة رعياسةتحعلعك قعلعدذمةرآعزعي بانكا دألةتنعث صذل ـ مذظامع
بعلةن مذظامعلة قعلماستعن، بةلكع دألةت ؤة باشقا بانكعالر ) خةلق(مةرآعزعي بانكا، ظامما 
  .بعلةن مذظامعلة قعلعدذ

  خةلقظارا بانكا: تأتعنحع
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خةلقظارا بانكا، خةلقظارانعث آئلعشعم هاسعل قعلغان دألةتلةرنعث ظأز ظارا هةمكارلعق 
  .ظاساسعدا ظورتا ضىللةندىرىش مةقسعتعدة قذرذص حعققان بانكعدذر

خةلقظارا بانكا ظعككعنحع دذنيا ظذرذشعدعن آئيعن تةسعس قعلعنغان خةلقظارالعق بعر 
. مذظةسسةسة بولذص، غايعسع خةلقظارا مةهسذالتلعرعغا آاصالةتلعك قعلعشتعن ظعبارةت

 معليارت 18.5لالر، بذنعثدعن تةخمعنةن  معليارت دو21بةلضعلةنضةن بانكعنعث آاصتالع 
  .قالغعنع تةلةص بويعحة قئلعص قالدع.  معليارت دولالر تاصشذرلمعدع2دولالر تعزعمغا ظئلنعص، 

بانكا بذنع تعزعمغا ظالدذرغان دألةتلةر زأرىر تئصعلغاندا، آعرزعسقا قارشع تىرىش ظىحىن 
رذص حقعش ؤة ضىللةندىرىش ظىحىن ياآع ظذرذشتا ؤةيران بولغان دألةتلةرنع قايتعدعن قذ

  . ظالعدذ

خةلقظارا بانكا صةقةت قةرزنع آئين قايتذرذص بئرةلةيدعغان دألةتكعال بئرعدذ، قايتذرذص 
  .بئرةلمةيدعغان دألةتكة قةرز بةرمةيدذ

 ـ بانكعنعث صذل ـ مذظامعلة ظعشلعرعغا آأرة تىرلعرع بانكعالرنع صذل ـ مذظامعلة 3
  :كع تىرضة ظايرعشعمعز مذمكعنسعستئمعغا ظاساسةن ظعك

  ـ ظأسىم بانكسع

  )ظعسالم بانكعسع(ـ ظأسىمسعز بانكا 

  ـ ظأسىم بانكعسع1

ظأسىم بانكعسع آعشعلةرنعث ظامانةت صذللعرعنع قوبذل قعلعص، مةلذم صايدا بعلةن 
شذنعثدةك، بذ بانكا توصالنغان ظامانةتلةر سودعضةر ؤة قول ـ ساناظةتحعلةردعن . قايتذرعدذ

رةت قةرز تةلةص قعلغذحعالرغا بئرعدذ هةمدة ظذالردعن ظامانةت قويغذحعالرغا بةرضةندعنمذ ظعبا
  .ظعككعنعث ظوتتذرسعدعكع صةرق بانكعنعث صايدعسعدذر. آأصرةك صايدا ظالعدذ

بانكعغا قويذلغان ظامانةت قةرزدعن ظئشعص قالسا، بذ بانكا، ظئشعص قالغان ظامانةتنع مةلذم 
  .دا ظىحىن باشقا بعر بانكعغا ظامانةت قويعدذمعقداردعكع  بعر صاي

باشقا بانكعمذ شذنداق قعلعدذ ـ دة، نةتعجعدة ظئشعص قالغان ظامانةتلةر، ؤةيران قعلش 
خاراآتئرلعك قذرال ـ ياراق ظعشلةصحعقعرعدعغان ياآع بذ خعل ظذسذل ظارقعلعق ظعسالم 

 آونتروللعقعدعكع دذنيا دذنياسعنع خانعؤةيران قعلعدعغان بعر تىرآىم يةهذدعيالرنعث
  .شعرآةتلعرعنعث حونتعكعضة حىشىص آئتعدذ

بذنعثدعن شذنع آأرعؤئلعشقا بولعدذآع، ظىحعنحع دذنيا ظةللعرع هئسابالنغان ظعسالم 
ظةللعرعمذ ظعشتعراك قعلغان حةتظةللةردعكع ضىللعنعش هةرعكةتلعرعنعث آأصعنحعسع، ظأسىم 
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قعلعق صىتىن مال ـ مىلىآنع بىيىك خةلقظارا بانكعلعرعغا ظامانةت قويذش ؤاستعسع ظار
  .بانكعلعرعغا تأآعدذ

  ـ جازانعنعث زعيان ـ زةخمةتلعرع2

مذتةصةآكذرالر ؤة باشقا يازغذحعالر تةصسعلع توختالغانلعقعتعن، بعز جازانعنعث زعيان ـ 
زةخمةتلعرع هةققعدة آأص توختالمايمعز، صةقةت ظذنعثدعن غاصعل بوص قئلعشمعزنعث قةتظعي 

هالبذآع بعز ظأسىم . جاظعز بولمايدعغانلعقع هةققعدة بعر ظاز نةزةر داظعرعمعزنع ظاغدرذرماقحعمعز
  . بانكعسع هةققعدة توختعلعؤاتعمعز

ظأسىم بانكا سعستئمعسعغا نةزةر تاشاليدعغان بولساق، بذ سعستئمعنعث ظنسانالر ؤة 
  .جةمظعيةتكة ظعنتايعن زعيانلعق ظعكةنلعكعنع آأرعؤاالاليمعز

  بولغان زعينع) ظنسانالرغا(ظأسىم بانكا سعستئمعسعنعث شةخعسكة 

بذسعستئمعنعث ظعنساننع بئخعل، مةسظذليةتنع ظأز ظىستعضة ظئلعشتعن قورقعدعغان، 
  .بانكعغا صذل ـ ظامانةت قويسا، صةقةت صايدا ظئلعش ظىحىنالقويعدعغان قعلعص قويعدذ

 ظادةم صىتكىل هاياتعدا مةغلذبعيةتكة مةسظذلعيةتعسزلعك ظادعتعنع ظأزعضة يئتعلدىرضةن
  .دذح آئعلدذ

ظاظعلعنعث، باال ـ حاقعلعرعنعث، خعزمعتعنعث، دوست ـ بذرادةرلعرعنعث ؤة بارلعق 
  .حعقعملرعنعث مةسظذلعيعتعدعن باش تارتقان ظادةم مةغلذبعيةتكة يىز تذتقان ظادةمدذر

حىنكع . ةبحع بولعدذبذ سعستئما يةنة آئشعلعك تةشةببذسكارلعقنع يوقعتعشقا سةؤ
ظعنسانالر صذلنع بانكعغا ظامانةت قويغان حاغدا، ظةقلع ـ هأشعنع يوقعتعص، صذلدعن قانداق 

  .صايدعلعنعشنع خعيالعغعمذ آةلتىرمةيدذ

ناؤادا بذ صذلالردعن ظأزع صايدعالنسا ظعدع، تئخعمذ آأص صايدعغا ؤة تئخعمذ آأص ظةقعل ـ 
  .صاراسةتكة ظعضة بولغان بوالتتع

آعشلعك . سقعسع، بذ هةقتة تولعمذ ظةهمعيةتكة ظعضة بعر هالقعنع تذتعؤالغان بوالتتعقع
تةشةببذسكارلعق بعلةن ظعقتعساد ضىللعنعص، ظعشحعالرنعث تةجرعبة ؤة ظعقتعدارع آىندعن 

  .آىنضة ظاشعدذ

بذ سعستئما يةنة نذرغذنلعغان تعجارةتحعلةر ؤة آارخانعحعالرنعث هاالك بولعشعغا سةؤةبحع 
  .ولعدذب

ناهايعتع روشةنكع، آأصلعضةن سودا ـ ساناظةتحعلةر بعلةن آةث آارخانعحعالر تةبعظع 
  .هالعتعدعن هالقعص آةتكةن بانكعالرغا ظعشعنعص آئتعص ظئحعنعشلعق هالدا ؤةيران بولغان
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بذ سعستئمعنعث ظعجتعماظعي ؤة ظعقتعسادعي جةهةتتعكع زعيعنع بذ سعستئما 
  .تاشقعرع ظعشلةصحعقعرعشنع آةلتىرىص حعقعرعدذمةهسذالتالرنعث ظادةتتعن 

بانكا ظأزضعرعشحانلعق بعر هالةتنع آةلتىرىص حعقارغانلعقتعن، آارخانعحعالر آأصلةص 
  .مةهسذالت ظعشلةصحعقعرعدذ

زأر هةجعملعك مةهسذالتقا بازارنعث ظئهتعياجع بولمعغانلعقتعن ظاقعؤةت آعرعزعس يىز 
عقعرعدعغان دألةتلةر آأص بولغانلعقتعن مةهسذالتالرنع هالبذآع مةهسذالت ظعشلةصح. بئرعدذ

  .ظعستئمال قعلعدعغان ظعقتعسادعي بازارالرنع هازعرالش ظىنحعؤاال ظاساسةن ظةمةس

مةهسذالت ظعشلةصحعقعرعدعغان دألةتلةرنعث آأص بولعشع خةلقظارادا آعرزعس صةيدا 
  .قعلعص، بذ آعرزعس ظذرذشقا سةؤةبحع بولعدذ

عنحع دذنيا ظذرذشلعرنعثمذ يىز بئرعشع قانداقتذر سعياسعي جةهةتتعن بعرعنحع ؤة ظعكك
 ـ 1411) هعجرعية. (ظةمةس، بةلكع ظعقتعسادع جةهةتتعن بولغانلقعع هةممعمعزضة ظايان

  .يعلعدعكع قولتذق ظذرذشعمذ شذنداق 

ر حىنكع صذلدارالر ؤة بايال. بذ سعستئما تةييار تاصلعق ؤة ظعشسعزلعقنع آةلتىرىص حقعرعدذ
صذللعرعنع آاصالةت سوممعسعغا بانكعالردا ظامانةت قويذص، تذراقلعق رعزعق مةنبعظعنعث 
. آاصالعتع قعلعؤالعدذ ـ دة، بذ نةتعجعدة ظةمضةآتعن باش تارتعشنع آةلتىرىص حعقعرعدذ

جىملعدعن . ظةمضةآتعن باش تارتعش نذرغذنلعغان زعيان زةخمةتلةرنع آةلتىرىص حعقعرعدذ
  .ارتاصلعقتا ظادةتلعنعؤئلعشهذرذنلذق، تةيي

ظالتذندةك قعممةتلعك : مةسعلةن. بذنعث ظاقعؤعتع صىتمةس ـ تىضمةس بااليع ـ ظاصةتتذر
بذ سعستئما مذسذلمانالرغا قارشع آاصعرالرنع آىحلةندىرىص . ؤاقعتلعرعنع بعهذدة ظأتكىزىؤئتعش

رعدعكع ظأسىم ظأز نأؤعتعدة دةص ظأتكعنعمعزدةك دذنيانعث هةر قايسع جايلع. قويعدذ
بانكعلعرعغا ظامانةت قويذلغان صذل ـ مال يةهذدعيالرنعث آونتروللعقعدعكع حةآلعك حةتظةل 
بانكعلعرعغا سةلدةك ظئقعص، ظاقعؤةت مذسذلمانالرنع ؤةيران قعلعص، ظذالرنعث دىشمةنلعرعنع 

  .آىحةيتعدذ

   ـ جازانعنعث ظعسالمدعكع هأآمع3

  .جازانة ظعسالم دعنعدا قةتظعي هارام

ظالاله ظعككع تىرلىك ظذسذلنعث بعرعنعث ظةث صايدعلعق، يةنة بعرعنعث ظةث خةتةرلعك 
ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص، ظعككعنحع تىرلىك ظذسذل بعلةن شذغذلالنغذحعنعث ظالالهقا قارشع 

  .جةث ظئالن قعلغذحع ظعكةنلعكعنع ظوتتذرعغا قويدع
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جعن حئصعلعص قالغان ) عرعدعنقيامةت آىنع ضأرل(جازانة، ظأسىم يئضةن ظادةملةر «
بذ شذنعث ظىحىنكع، ظذالر ظالاله هارام قعلغان ظعشنع هاالل . ساراث ظادةملةردةك قوصعدذ

ظالاله . دئدع“ )جازانة نئمعشقا هارام بولعدذ؟(سودا ـ سئتعق جازانعضة ظوخشاش ” :بئلعص
ة ؤة جةمظعيةتكة بةدةلسعز بولغانلعقع، شةخسك(جازانعنع . سودا ـ سئتعقنع هاالل قعلعدع

آعمكع صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن ؤةز ـ نةسعهةت . هارام قعلدع) زعيانلعق بولغانلعقع ظىحىن
يانسا، بذرذن ظالغعنع ) يةنع جازانة مةنظع قعلعنغاندعن آئيعن ظذنعثدعن(آةلضةندعن آئيعن 

ةحىرعدذ، خالعسا يةنع ظالاله خالعسا ظذنع آ(ظذنعث ظعشع ظالالهقا تاصشذرلعدذ . ظأزعنعث بولعدذ
ظالاله جازانعنعث . قايتا جازانة قعلغانالر ظةهلع دوزاخ بولذص، دوزاختا مةثضى قالعدذ). جازااليدذ

ظالاله هةر بعر ناشىآىر . زعيادة قعلعدذ) بةرعكعتعنع(سةدعقعنعث . ظذحذرىؤئتعدذ) بةرعكتعنع(
ان ظئيتقان، ياخشع ظعم. ضذناهكارنع دوست تذتمايدذ) يةنع جازانعنع هاالل سانعغذحع(

ظةمةللةرنع قعلغان، ناماز ظوقذغان ؤة زاآات بةرضةن آعشعلةر صةرؤةردعضارعنعث دةرضاهعدا 
ظع ظعمان . قورقذنح ؤة غةم ـ قايغذ بولمايدذ) ظاخعرةتتة(ظذالرغا . ساؤابقا ظئرعشعدذ) حوث(

) تحعلعكنعث ظةمرعضة مذخالصة(مأمعن بولساثال، ظالاله ) هةقعقع! (ظئيتقان آعشعلةر
) يةنع ظأسىمنع(آعشعلةرنعث زعممعسعدة قئلعص قالغان جازانعنع . (قعلعشتعن ساقلعنعثالر

ظالماثالر، ظةضةر ظذنداق قعلساثالر، بعلعثالرآع، ظالاله ؤة ظذنعث رةسذلع سعلةرضة ظذرذش 
ةثالرغا سةرمايةثالر ظأز) قةرز بةرضةن(تةؤبة قعلساثالر، ) جازانة قلعشتعن(ظةضةر . ظئالن قعلعدذ

بةقةرة سىرعسع . (»ظأزةثالرمذ زعيان تارتمايسعلة. قايتعدذ، باشقعالرنع زعيان تارتقذزمايسعلةر
  ). ـ ظايةتلةر276 ـ 275

صةقةت يئضىحعغعال هارام بوص قالماستعن، بةلكع جازانعنع يئضىحع، ) ظأسىم(جازانة 
زانعضة ياردةم بةرضىحع يئدىرضىحع، جازانعنع يئيش ـ يئدىرىشعتة ظعشتعراك قعلغذحع ؤة جا

  .قاتارلعقالرنعث هةممعسعضة ظورتاق هارامدذر

جازانة  صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالم”: جابعر ظعبنع ظابدذلاله مذنداق دةص رعؤايةت قعلعدذ
يئضىحع، يئدذرضىحع، جازانة يازغذحع ؤة جازانعغا ضذؤاهلعق بعرضىحعضة ظالاله لةنةت 

  .“قعلغان

  )م بانكعسعظعسال( ـ ظأسىمسعز بانكا 2

 ـ ناهايعتع روشةنكع، ظأسىم بانكعلعرع غةرب دألةتلعرعدة صةيدا بولغان بولذص، آئيعن 1
ظذ ظاستا ـ ظاستا ظعسالم دألةتلعرعدة تارقعلعشقا باشلعغان هةمدة بذ ظعسالم ظةللعرعنع  بذ خعل 

  .ظذسذل ظارقعلعق ظأزلعرعنعث سعياسعي مذستةملعكعسعضة ظايالندذرعؤالغان

عكعحعلةر مةغلذب بولغاندعن آئيعن نذرغذنلعغان مذظةسسةسةلعرع قئلعص مذستةمل
مذسذلمان ظعسالهاتحعالر ظأسىم بانكعلعرعنعث . جىملعدعن ظأسىم بانكعلعرعمذ شذنداق. قالغان

. قالدذقلعرعنع تةلتىآىس يوقعتعشقا ظذرذنغان بولسعمذ ظعش ظذنحعؤاال ظاسانغا توختعمعغان
  .عسعدا تذرذص ياردةم بئرعدعغان نذرغذنلعغان دألةتلةر بار ظعدعحىنكع بذنعثغا صةردة ظارق
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مذسذلمان ظعسالهاتحعالرنعث هةر تةرةصلعمعلعك ظعزدعنعش ؤة تةصةآكذر قعلعش 
نةتعجعسعدة، مذسذلمانالرنعث جازانعدعن خالعي بةهذزذر مذظامعلة قعالاليدعغان ظأسىمسعز 

  .ظعسالم بانكعلعرع بارلعققا آةلدع

دعنع ظعتعراص قعلغان شةرت ظاستعدا، ظعسالم ظعقتعسادشذناسلعرعنعث  ـ ظعسالم 2
ظاقعؤةت . جازانعنعث ظورنعغا مذظامعلة قعالاليدعغان توغرا بعر يول تئصعشلعرع زأرىر ظعدع

ظعسالم ظعقتعسادشذناسحعلعرع ظعسالم ظئتعراص قعلغان مذنداق بعر قانحة يولنع تئصعص 
  .حعقتع

شعش، يةنع ظعسالم قانذنعنعث هأآمعضة ظاساسةن، صايدا ـ  ـ صايدا زعياندا شعرعكلع1
  :مةسعلةن. زعيانغا شعرعكلعشعش تىزىلمعسعدة قعلحة زعيان تارتماسلعق

مةبلعغع بار ظادةم صذلعنع ظامانةت قويغان ظعسالم ) دولالر(بعر معليذن :  ـ شعرآةت1
لةص قعلسا، شعرآةت بانكعسعدعن ظئلعكتعر ظعستانسعسع قذرذش ظىحىن بعر معليذن قةرز تة

  .ظذنعثغا صايدا ـ زعياننعث ظىحتةن بعرعضة شعرعك بولذش شةرتع ظاستعدا قةرز بئرعدذ

مانا بذ قانذنلذق بعر اليعهة ؤة مال ـ مىلىآنعث صايدا زعيعنعغا آاصالةتلعك قعلعدعغان 
  .شعرآةتتذر

علعش ظىحىن مال ظعمصورت ق”: يةنع بعر ظادةم ظعسالم بانكعسعغا آئلعص:  ـ مذزارةبة2
قعلغان بانكا ساثا تةلةص ”: دئسة، بانكا ظذنع تةآشىرضةندعن آئيعن“ مةبلةغ تةلةص قعلعمةن

مةبلةغنع بئرعدذ، هالبذآع سةن ظالالهنعث ظعرادعسع بويعحة بذ مةبلةغدعن ظأنىملىك 
صايدعلنعص صايدا ظئلعشقا تعرعشقعن، بانكا بعلةن سةن شعرعك، ظةضةر زعيان تارتساث بانكا 

  .ىتىن زعياننع ظأز ظىستعضة ظالعدذص

ظةمما سئنعث تارتقان ظةجرعث ؤة . ضةرحة بانكا مةبلةغ ساهعبع بولغان تةقدعردعمذ
  .مانا بذ ـ مذزارةبة شعرآعتعدذر. دةيدذ“ مذشةققةتلعرعث زايا بولذص آئتعدذ

   ـ رةسمذل خعدمة ـ خعزمةت رةسمعيعتع2

خشاش قوالي بولماستعن، بةلكع قةرزنعث بذنع ظةمةلضة ظاشذرذش صعرعؤذت حةآلعرعضة ظو
ظومذمعي صرعنسعصعغا ظوخشاش ظعنتايعن قعيعن، حىنكع بانكا تةلةص قعلغذحعغا قةرز بةرضةن 
حاغدا، قةرز تةلةص قعلغذحع، بانكعنعث ظعدارة قعلعش راسخذتعنع ظأز ظعحعضة ظالعدعغان 

.  ظىستعضة ظئلعشع شةرتدعن ظعبارةت مةبلةغنع قايتذرذؤئلعشنع ظأز“ تععخعزمةت رةسمعي”
  .بذنعث هئساباتع ظعنتايعن قيعن

. ناؤادا قةرز سورعغذحع بذنداق قعاللمايدعكةن، ظذ قةرز مةيدانعدعن يعراق قعلعنعدذ
باشقعحة قعلعص ظئيتقاندا، بانكا بذنداق قةرزدعن هةرضعز صايدعغا ظئرشةلمةيدذ ـ دة، بذ 

  .بانكعنع قذرذص حئقعشتعكع مةقسةت يوقعلعدذ
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يةنع بعر ظادةم آارخانعسع ظىحىن  خام ماتئرعيال :  مذددةتكة بألىص سئتؤئلعش ـ3
، بعراق بذ ساثا قةرز بئرعلمةيدذ”: سئتعؤالماقحع بولذص، قةرز تةلةص قعلسا، بانكا ظذنعثغا

دةص ظذنعث خام “ خام ماتئرعيالالرنع سئتعؤئلعص، صةقةت ساثعال سئتعص بئرعلعدذ
ظىحىن ؤةدة ظئلعؤالغاندعن آئيعن، بانكا خام ماتئرعيالالرنع ماتئرعيالالرنع سئتعؤئلعشع 

  .نع مذددةتكة بألىص تاصشذرذشع ظىحىن سئتعص بعرعدذعحعغا صذلعسئتعؤئلعص، آارخان

سئتعؤئلعش ”: ظعسالم بانكعلعرعدا آةث آألةمدة داؤام قعلعؤاتقان بذ ظذسذل
  .دةص ظاتعلعدذ“ عظذقتذرذش

ظعسالم ظةللعرعدة بةرصا قعلعنعشع، آعشعلةرنعث خوشال ـ ظعسالم بانكعلعرنعث بعر تىرآىم 
خذرام هالدا ظذنعثغا يىزلعتعشتعن ظعبارةت خوشاللعنارلعق بعر ؤةزعيةتنع بارلعققا آةلتىردع 
هةمدة سئتعؤئلعش ظذقتذرعشعغا ظوخشاش صايدا ـ زعيانغا ظورتاقلعشعدعغان بانكعالر تئخعمذ 

  . آئثعيعشكة باشلعدع

  :عنعث آةث قانات يئيعشع ؤة تةرةققع قعلعشدعكع ظاساسلعق ظامعلالرظعسالم بانكعلعر

مذسذلمانالرنعث ظئتعقادع ؤة ظةخالق صرعنسعصعغا زعت آئلعدعغان جازانعنعث : بعرعنحع
  .بولماسلعقع، جازانة تىزىلمعسنعث قانذنلذق تىزىملةرضة ظأزضةرتعلعشع

كعغا بعردعن قانذن تةصتعش قانذن آاصالعتع آىحكة ظعضة بولغانلعقتعن، هةر بعر بان
هةيظعتع قذرذلذص، هةر بعر هةيظةتكة ناحار ظعشالرنع تىزىتىش، ظعسالم قانذنعغا خعالص هةر 
قانداق صذل ـ مذظامعلة هةرعكةتلعرعضة قاتتعق زةربة بئرعش هوقذقع بئرعلعشع، شذنعث بعلةن 

دةص “ ستىندذرقانذن تةصتعش هةيظعتعنعث هوقذقع بانكا هوقذقعدعن ظى”: بعر ؤاقعتتا
  .ظئتعبارغا ظئلعنعشع

بانكعنعث ظأز مةبلعغعدعن ظأزع صايدعلنعص، تعجارةت قعلعشع ؤة يئمةك ـ : ظعككعنحع
  .ظعحمةك بويذملعرع ظعمصذرت قعلعشع ؤة باشقعالر

ظعسالم ظةللعرعدعكع بانكا مةبلةغلعرعدعن صايدعلعنااليدعغان ظةؤزةل شةرت ـ : ظىحعنحع
، بذنعثغا ظةضعشعص، ظعسالم بانكعلعرعنعث ظعسالم ظةللعرعنعث شاراظعتالرنعث توغذلذشع

  .تةرةققع قعلعشعغا هةسسة قوشذشع ؤة ياردةم بئرعشع

بعرقعسعم ظأسىم بانكعلرعنعث ظعسالم بانكعلعرعغا دةهشةتلعك تىردة هذجذم قعلعشقا 
  .قارعماي، ظعسالم بانكعلعرعنعث آىندعن آىنضة تةرةققع قعلعشع

   سودا ـ مذظامعلعلعرع ـ تاشقع صئرئؤذت4
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بانكعالر مةيلع ظىسىم ياآع ظأسىمسعز بولسذن، خعلمذ خعل شةآعلدة ظعقتعسادعي 
بعز بذ يةردة باشقعنع قويذص، ظعسالم بانكعلعرع هةققعدة . صاظاليةتلعرعنع داؤام قعلعدذ

  .توختالماقحعمعز

:  مذمكعنمذظامعلعلةرنع تةصةآكذر نذقتعسعدعن قاراص ظعككع تىرآىمضة ظايرعشعمعز
  .مةبلةغ سئلعش مذظامعلعرع ؤة خعزمةت قعلعش مذظامعلعلعرع

  :مةبلةغ سئلعش مذظامعلعلعرع ؤة ظذنعث ظةهمعيتع: بعرعنحع

   ـ سئتعؤئلعشقا بذيرذغذحعنعث صايدا ظئلعشع 1

سودعضةر بانكعغا مةلذم بعر تاؤارنع  ظئلعشنع ظارزذ قعلغان بولسعمذ، ظذنع سئتعؤئلعشقا 
غ تاصالمعغانلعقعنع مةلذم قعلسا، بانكا ظذ تاؤارنع بانكعنعث هئسابعغا ظئلعص، يئتةرلعك مةبلة

بانكعدعن ظالغان مةبلةغنع مذددةتكة بألىص تاصشذرذص ؤة سودعضةر تاصقان صايدعدعن بانكعغا 
  .مةلذم بعر صايدا بئرعشنع بذيرذيدذ

 سودعضةر تاؤار يةنة آئلعشعم بويعحة. بذ مذظامعلة مالعكعالرنعث مةزهعبعدة جاظعزدذر
  .سئتعؤالعدعغان مةبلةغنع بانكعدعن ظالعدذ

 ـ دئكابعر آذؤةيتتا ظأتكىزىلضةن ظعسالم آئثعشع تةشكعالتع 16 ـ 15 ـ يعلع 1988
  : قذرذلتعيعدا، بذ مذظامعلةنعث جاظعزلعقع بعردةك ماقذللعنعص تأؤةندعكعدةك قارار حعقعرعلدع

.  ظئلعشع ظعسالم قانذنعغا آأرة جاظعزدذرسئتعؤئلعشقا بذيرذغذحعنعث صايدا: بعرعنحع
ظةضةر مةبلةغ تةلةص قعلغذحع مال ـ مىلىآنع ظعضعسعضة تاصشذرذشتعن بذرذن يذقعتعص قويسا، 

مال ـ مىلىآنع ظعضعسعضة تاصشذرغاندعن آئيعن مال آةم بولسا ياآع بعرةر حاتاق . تألةص بئرعدذ
  .حعقسا هةم تألةص بئرعدذ

 حوقذم ؤةدعضة ظةمةل قعلعشع ياآع ؤةدعضة خعالصلعق ؤةدة قعلغذحع،: ظعككعنحع
  .قعلغانلعقتعن آئلعص حعققان زعياننع تألةص بئرعشع شةرت

حىنكع . ؤةدعلةشكةن هةر ظعككع تةرةصنعث ظأز ظعختعيارلعقع  بولذشع شةرت: ظىحعنعحع
  .ظعختعيارلعقع بولمعغان ؤةدة جاظعز ظةمةس

تعؤالعدعغان نةرسعضة اليعق مةبلعغع قعسقعسع سئتعؤئلعشنع ؤةدة قعلغذحعنعث سئ
بولذشع الزعم، ظذنداق بولمعغاندا صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالمنعث مال ـ مىلكع بولمعغان ظةهؤال 

  .ظاستعدا بعر نةرسة سئتعؤالماسلعق توغرعسعدعكع حاقعرعقعغا خعالصلعق قعلغانلعق بولعدذ

  :قذرذلتايدا يةنة مذنذالر تةآعتلةندع
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نكعلعرع تىرلىك ظذسذلالر ظارقعلعق ظعقتعسادنع ضىللةندىرىش ظعسالم با: بعرعنحع
ظىحىن صاظالعيةتلعرعنع صاظال قانات يايدذرذشع، بولذصمذ خعلمذ خعل ؤاستلةردعن صايدعلعنعص 

  . سودا ـ ساناظةت مذظةسسةسةلعرعنع بةرصا قعلعشع الزعم

بانكعلعرع ظعسالم قانذنعنعث ظومذمعي ظةهكاملعرعغا ظاساسةن ظعسالم : ظعككعنحع
  .هةقعقةتنع ظةمةلعيةتتعن ظعزلعشع الزعم

  : ـ مذزارةبة شعرآعتع2

بولذص، ) آىح(ظعككع تةرةصنعث بعرعدة مال، يةنة بعرعدة ظةمضةك : مذزارةبة دئمةك
نع مةن صايدعدعن مةلذم مةبلةغ”ظعككع تةرةصنعث بعرعضة . صايدعنع تةث بألىشعشع دئمةآتذر

  . لئكعن زعيان سةرمايعضة قارعتا بولعدذ.  ظةمةسدةص شةرت قويذش جاظعز“ ظالعمةن

مذزارعبةضة صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالمنعث، . مذزارةبة شعرآعتع بعر صىتىن ظعسالم قانذنعدذر
  .ساهابعالرنعث ؤة تابعظعنالرنعث آىندعلعك هاياتعدا ظةمةل قعلعنغان

   ـ ظومذمعي ظعضعدارحعلعق شعرآعتع3

رآةتتعكع ظذلذشع آئمعيعص آةتسة، سةرمايعدعن بذ، ظعككع ياآع آأص تةرةصنعث شع
  .مةلذم مةبلةغنع تذتذص قئلعش شةرتع ظاستعدا، ظورتاق مةبلةغ سئلعش دئمةآتذر

بذ، توختامغا ظذيغذن آئلعدعغان، توختام تىزضىحع هةر ظعككع تةرةصكة مةنصةظةتلعك بعر 
  .لضةندذرشةرت بولذص، هةنبةلعلةرنعث نةزعرعدة بذ توغرا شةرتكة رذخسةت بئرع

بذ شعرآةتمذ ظومذمعي ظعضعدارحعلعق مذزارةبة شةآلعضة ظوخشاش بولذص، سةرماية بانكا 
تةرةصتعن، ظةمضةك باشقا تةرةصتعن بولعدذ ؤة صايدعنعث مةلذم بعر قعسمع سةرمايعضة، قالغعنع 

ظةمما ظةمضةآحع صايدعنعث مةلذم بعر قعسعمعنع ظئعلعش، بانكا . ظةمضةآحعضة خاس بولعدذ
ضةآحعدعن ظئشعص قالغان صايدعنع صايدعلعنعش ظىحىن ظامانةت سىصعتعدة ساقالص بئرعشع ظةم

  .شةرت

   ـ صذل ظامانةت ؤة يذقعرع ظأسىملىك قةرز صذل4

 بذنداق مذظامعلعلةر، بانكا صايدعالنسا، صايدا بار دةص قاراص، بانكعغا صذل ظامانةت 
 تاصقان صايدعنعث يىزدة مةلذم بعر قعسعمع قويذلذص، ظامانةت قويغذحعغا، ظامانةت قويغان صذلدا

ضةرحة بانكا زعيان ياراتقان تةقدعردعمذ، صذل ظامانةت قويغذحع . ظامانةت قذيغذحعغا تاصشذرعدذ
  .هئح قانداق بعر زعياننع ظأز ظىستعضة ظالمايدذ

ظأسىم بانكعلعرع ظامانةت قويذلغان صذلالرنعث هةممعدعن مةيلع صايدعلعنعش جةهةتتعن 
ن ياآع ظئلعم ـ بئرعم هئساباتع جةهةتتعن بولسذن تولذق صايدعلنعدعغانلعقعنع بعلضةن بولسذ
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حئغعمعزدا، ظامانةت صذلع صايدا آةلتىرسىن آةلتىرمعسىن، صةقةت قعيعن ظةهؤالدا قالمعسعال، 
  .ظأسىم بانكعلعرعدا صذل ظامانةت قويذش جاظعز بولمايدذ

 حىنكع بانكا صذل ظامانةت قويذش ظارقعلعق صايدعسعز صذل ظامانةت قويماق جاظعز ظةمةس،
بذ خعل تةرةققع قعلعش، ظذ آعشعنعث ضذناه مةسعيةتكة، . هة دةص تةرةققع قعلعؤالعدذ

  .توغرعراقع جازانعغا ياردةم قعلغانلعقع بولذص هئسابلعنعدذ

حىنكع . ظةمما زأرىر ظةهؤالالردا، ظأسىم بانكعلعرعدا صذل ظامانةت قويذش جاظعزدذر
 “نع مذباه قعلعدذ) حةآلةنضةن ظعشالر(زأرىرعيةت مةزذرعيةت ”ت قانذنعدا شةرعظة

  .دئيعلضةن

ظئهتعياج زأرىرعيةتنع آةلتىرىص حعقعرعدذ، ظئهتعياج دئمةك، مال ـ مىلىآنعث ظوغرع ـ 
قاراقحعالرنعث قولعغا حىشىص آئتعشعنعث قورقذنحعسع، صذلالرنع قوالي هالدا تئضعشتىرىش 

ولذصمذ يعراق دألةتلةردة بولغان حاغدا، صذلدعن بعخةتةر صايدعلنعش، ؤة قولغا ظئلعشع، ب
  .دئمةآتذر

ظئهتعياج داظعرعسعدعن هالقعص آةتكةن ظةهؤال ظاستعدا، ظأسىم بانكعلعرعغا صذل ـ 
صايدا ظالمعغان تةقدعردعمذ، ظأسىم بانكعلعرعدا صذل ـ ظامانةت . ظامانةت قويذش جاظعز ظةمةس

كةن، ظذ هالدا، زأرىر بولمعغان ظةهؤال ظاستعدا صذل ظامانةت قويذص قويذش قةتظعي هارام ظع
  .صايدا ظئلعشمذ مذتلةق  هارامدذر

زأرىر  ؤة زأرىرعيةتسعز هةر قانداق بعر سةؤةبتعن صايدعنع آأزلةص صذللعرعنع ظأسىم 
  .بانكعلعرعدا ظامانةت قويغان ظادةم تأؤةندعكعدةك تأت ظئهتعمالدعن حةتنةص آئتةلمةيدذ

  .ظذنعث صايدعنع ظئلعص باشقا مال ـ مىلكعضة قوشذؤئتعشع: رعنحعبع

  .بانكعدا قويذص قويذش) صذل مئلعنع(جازانة ظئلعش ظىحىن : ظعككعنحع

  .صايدعنع ظئلعص ؤةيران قعلعؤئتعشع: ظىحعنحع

  .صايدعنع ظئلعص صايدعلعنعشلعرع ظىحىن صئقعرالرغا بئرعش: تأتعنعحع

حىنكع جازانة . ة يئضةنلعكع ظىحىن قوبذل قعلعنمايدذبعرعنحع ظئهتعمال، ظذنعث جازان
  .يئضىحع ظالالهنعث دعنعدا هاالل ياشعمايدذ

حىنكع ظذ مال ـ مىلكعنع ضذناه مةسعيةت . ظعككعنحع ظئهتعمالمذ رةت قعلعنعدذ
  .تئرعدعغان بانكعغا قويذص قويدع

ظعي جاظعز حىنكع ظذنعثغا قةت. ظىحعنعحع ظئهتعمالمذ ظوخشاشال قوبذل قعلعنمايدذ
  .بولمايدعغان مال ـ مىلىآنع ؤةيران قعلعشتعن ظعبارةت ناحار خاهعش ظارعلعشعص آةتكةن
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تأتعنحع ظئهتعماللعق ظذنعث مال ـ مىلكعنع صئقعر ؤة معسكعنلةرضةر نةصعقة قعلغانلعقتعن 
  .مةقبذلدذر

   ـ زايذم5

انكعدعن زايذمنعث قةرز بةرضىحع زايذمنع قةرةلع توشماستعن بذرذن بانكعغا تاصشذرذص، ب
  .ظالعدذ) صايدا(قعممعتعدعن ظازراق مةبلةغ 

زايذم هةققعدة مذالهعزة يىضىزضىحع، زايذم مذظامعلعسعنعث مذنذ ظعككع ظعشنعث بعرعدعن 
  .تاشقعرع ظةمةسلعكعنع تونذص يئتةلةيدذ

قةرز بةرضىحع  قةرةللعك قةرزعنع قةرزدعن ظازراق بولغان نةق صذلغا ساتعدذ، : بعرعنحع
  .البذآع ظذ، جازانة بولغانلقتعن هاالل ظةمةسه

بانكا قةرز بةرضىحعضة زايذمنعث قعممعتعدعن ظازراق مةبلةغ بئرعدذ، ؤة : ظعككعنحع
. هالةنكع قةرز بةرضىحع ظالغان بذ مةبلةغنع قةرز ظالغذحعنعث زعممعسعضة يىآلةص قويعدذ

ظةسلعدة زايذمنعث . ذق ظالعدذحىنكع يعل توشقاندا، بانكا قةرزداردعن زايذمنعث صذلعنع تول
صذلع ظارتذق بولذص، ظارتذق ظئلعنغان بذ صذل جازانعدذر ؤة بانكعنعث ظذنع ظئلعشعمذ جاظعز 

  .ظةمةس

  :خعزمةت قعلعش مذظامعلعلعرع ؤة ظذنعث ظةهميعتع: ظعككعنحع

   ـ هاؤالة آعرعمع1

ة سودعضةرلةرضة بذ مةلذم هةق بةدعلعضة، دألةت ظعحع ـ سعرتعدعكع باشقا بانكعالرغا ؤ
ناهايعتع روشةنكع، بانكا بعلةن حةك بار ظادةم ظوتتذرسعدعكع . هاؤالة حئكع بةرضةنضة ظوخشاش

حةك بار ظادةم بانكا بعلةن حةآنع يأتكةش بةدعلعضة . توختام ظعجارة توختعمع، دةص ظاتعلعدذ
  .بانكعنعث مةلذم هةق ظئلعشع ظىحىن توختام تىزعدذ

معسا، حةآنع ظعضعسعضة قايتذرذص بئرعدذ، حةك ساهعبع ظةضةردة بانكا هةق ظاالل
  .هئحقانداق بعر هةق ظااللمايدذ

  : ـ صذل صئرئؤذت قعلعش2

بعر دألةتتعن يةنة بعر دألةتكة صذل صئرئؤذت قعلعش، بانكعنعث بعر قعسعم خعزمةت 
نعكغا هةق مةلذم بعر ظادةم باشقا بعر دألةتتة تاصشذرذؤئلعش ظىحىن مةلذم معقداردا با. تىرعدذر

  .بذ صذل صئرئؤذت قعلعش دةص ظاتعلعدذ. بئرعص صذلعنع بانكعغا قويعدذ

  : ـ نةقلةشتىرىش صئرئؤذت حئكع3
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نةقلةشتىرىش صئرئؤذت حئكع  ظئكعسصورت قعلغذحع بعلةن ظعمصورت قعلغذحعالرغا 
ناهايعتع زور مةنصةظةت ظئلعص آئلعدذ، شذثا ظذ، بىضىنكع آىندة، خةلقظاردا، سودا 

  .عدة سودعضةرلةر تةرعصعدعن آةث قوللعنعلماقتاساهةس

نةقلةشتىرىش صئرئؤذت حئكعضة جازانة ظارعلعشعص آةتكةنلعكتعن، ظالالهنعث دعنعدا 
  .هارام بولذص، زأرىر بولمعغان ظةهؤال ظاستعدا هاالل ظةمةس

   ـ آاصالةتنامة4

بلةغ بئرعش خئرعدارنعث تةلعؤعضة بعناظةن، مةلذم معقداردا مة: آاصالةتنامة دئمةك
  .ظىحىن، بانكعنعث تىزضةن هةل قعلغذح توختامنامعسع، دئمةآتذر

  :آاصالةتنامةنعث شةآلع

بانكعنعث صذلنع ساقالص بئرعش ظىحىن، بانكعغا صذل ظامانةت قويغذحع، بانكا بعلةن 
  .مذددةت توشقاندا مةلذم معقداردا مةبلةغ بئرعش ظىحىن بانكا بعلةن توختام تىزعدذ

ا بذ آاصالةتنامعضة، قةرز بةرضىحع، آأحمةس مىلكعنع ياآع باشقا نةرسعنع ظادةتتة بانك
ضأرأضة قويذص، ظأز هةققعضة آاصالةت بةرضةندعن آئيعنال ظعضة بولعدذ هةمدة بانكا ظذنعث 

  .بعلةن آئلعشعم بويعحة مذظةييةن صذل ظأتنة يئرعم قعلعشعدذ

عمذ، ظعنحعكعلعك بعلةن نةزةر دةص ظاتالغان بولس“ بانكعنعث آئصعللعكع”آاصالةتنامة 
حىنكع آاصالةتنامة بعلةن . تاشلعغعنعمعزدا، آاصالةتنامعنع، آئصعللعك ظئعتعبارعغا ظاالاليمعز

  :آئصعللعك ظوتتذرعسعدا بعر بألىك ظعختعالصالر بار، جىملعدعن

هوقذقعثعز ” ـ آئصعللعك قعلعش بعلةن آاصالةتنامعدعن مةقسةت، قةرز بةرضىحعنع 1
دةص خاتعرجةم قعلغان ظاساستا، ظذنعث مال ـ مىلكعنع ساالمةت “ ايا بولذص آةتمةيدذهةرضعز ز

  .ساقالص بئرعش

 ـ ظةضةر آئصعللعك قعلعش، بانكعنعث سةرمايعسع، ظامانةت قويغذحعنعث سةرمايعسعضة 2
  .قوشذؤئتعلسة، ظذ هالدا، آاصالةتنامة تةلةص قعلعش هوقذقع بانكعغا خاس بولعدذ

ة هةققعدة، بانكا بعلةن آاصالةتلعك قعلعنعغذحع ظوتتذرسعدا قةرز  ـ آاصالةتنام3
بةرضىحعنعث ظعشعتعراآعسز بذ توختام تىزىلىص، بذ توختام هةققعدة قةرز بةرضىحعنعث 

حىنكع هةنبةلعيلةر بعلةن ظةبذ يىسىف قةرز بةرضىحعنعث رذخسعتعسعز . رازعلعقع ظئلعنمايدذ
  . هةدعسكة ظاساسةن جاظعز، دةص قارايدذؤة رازعلعقعسعز آئصعللعك قعلعش، مذنذ

بذخارعنعث سةلةمة ظعبنع ظةآؤةظدعن رعؤايةت قعلغان بعر هةدعسعدا، صةيغةمبةر 
دعندة قةرزع بار ظادةم ظألضةن حاغدا، ظذنعث نامعزعنع حىشىرضعلع ظذنعمعغان رضةظةلةيهعسسالم 
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رسعلة، حىنكع مئنعث ظع ظالالهنعث ظةلحعسع ظذنعث نامعزعنع حىشى”: حاغدا ظةبذ قةتادة
  .“ضةردعنعمدة ظذنعث قةرزع بار دةص، ظةبذ قةتادة ظذنعث رازعلعقسعز ظذنعثغا آئصعل بولغان

 ـ آئصعلعك قعلعشتا مذشكىلحعلعك توغذلغانلقعتعن، آاصالةتنامعدا ؤاقعت 4
  .توختعتالمايدذ

عكع ظاالقة بعلةن قةرز بةرضىحع ظوتتذرسعد) بانكا( ـ آاصالةتنامة، آئصعللعك قعلغذحع 5
بولذص، بذ ظاالقة، بذيرذغذحع بعلةن آئصعللعك قعلغذحع ظوتتذرسعدعكع ظاالقعدعن 
مذستةقعلدذر، بعراق آئصعللعك قعلعش، بعر تةرةصتعن قةرز بةرضىحع بعلةن آئصعللعك 
قعلغذحع ظوتتذرعسعدعكع ظاالقة، يةنة بعر تةرةصتعن آاصالةتلعك قعلعنغذحع بعلةن، آاصالةتلعك 

  .ظوتتذرعسعدعكع ظاالقعدذرقعلغذحع 

ظىحىن، ) آئصعللعك قعلغذحع( ـ آاصالةتنامةدة، آئصعللعك قعلعنغذحع، بانكا 6
هالبذآع، . آاصالةتنامة توختعمع تىزضةن حاغدا، آئلعشعم بويعحة، قعسمةن مةبلةغ تاصشذرعدذ
عقع ظىحىن فذقةهاالر، ظعسالم فعقهع قانذنعدا،آاصالةتلعك قعلغذحعنعث، آاصالةتلعك قعلعنغانل

حىنكع آاصالةتلعك قعلعش، ظذالرنعث نةزعرعدة . هةق ظئلعشع جاظعز ظةمةس دةص قارايدذ
مذسذلمانالر ظارا بعر ـ بعرعضة ظئهسان قعلعش توختامنامعسع بولذص، بذ مذسذلمانالرنعث باش 

  .تارتعص بولمايدعغان مةجبذرعيعتعدذر

  .آاصالةتلعك قعلعش ظعككع تىرلىك بولعدذ

ئقعرالرنعث آىندعلعك ظئهتعياجلعرعنع قامداش ظىحىن مذددةتكة بألىص قةرز ص: بعرعنحع
  .بئرعشكة آاصالةتلعك قعلعش

ظاجعزالرنعث آىحلعنعشع ظىحىق، ظذالرغا يار ـ يألةك بولذش، ياخشعلعق ظىستعدة 
هةمكارلعشعش ظعنسانعي ؤة دعنعي مةجبذرعيةت بولذص، مذسذلمانالرنعث بذنعثدعن خالعي 

  .ذلمانغا خاس خذسذسعيةت ظةمةسقئلعشع، مذس

  :مذنذ ظايةتتة ظالاله بذنعثغا بذيرعغان

. »ياخشع ظعشقا ؤة تةقؤادارلعققا ياردةملعشعثالر، ضذناهقا ؤة زذلذمغا ياردةملةشمةثالر«
  ). ـ ظايةت2ماظعدة سىرعسع (

بذ . بايالرنعث سودا ـ سئتعق بازارلعرعغا آعرعشع ظىحىن آاصالةتلعك قعلعش: ظعككعنحع
تىردة آاصالةتلعك تةلةص قعلغذحع صئقعر ظةمةس، لئكعن، ظعجراظعية شةرتلعرعنع صةقةت 
مةهسذالت ظعشلةصحعقعرعدعغان بعر صذرسعتعضة ظعضة قعلعشقا آاصالةتلعك قعلعش ظارقعلعقال 

  . هازعرالش مذمكعن
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حىنكع آاصالةتلعك . آاصالةتلعك قعلغانلعق ظىحىن هةق ظئلعش مئنعثحة جاظعز
بولذصمذ . ظعقتعسادع جازا، جةرعمانة ؤة صايدا ـ زعياننع ظأز ظىستعضة ظالغان بولعدذقعلغذحع، 

آاصالةتلعك قعلغذحع، آعشعلةرضة آاصالةتلعك قعلعش ظارقعلعق بذنع آعشعلةرنعث بعر تىرلىك 
  .آةسص يولع قعلسا، هةق ظئلعش جاظعزدذر

ظىضةتكعنعضة ) ذنلعرعداظعسالم قان(شذنعثدةك، فعقهعشذناس ظالعمغا، قذرظان ؤة فعقهع 
  .هةق ظالسا جاظعز بولعدذ

يئغعص ظئيتقاندا، آاصالةتنامة، ظعنسانالرنعث تىرلىك قئينحعلعقعلعرعنع هةل قعلعشتا 
  .تأرتكعلعك رول ظوينايدعغان جاظعز ؤة خاس بعر توختامدذر

  ظعسالمدا ظعقتعسادع ضىللعنعش

   ـ ضىللعنعش دئضةن نئمة؟1

هةققعدة ظعزاهات “  ضىللعنعشيظعقتعسادع”عشتعن بذرذن، ضىللعنعش هةققعدة سأز ظئح
تةرةققعيات ؤة يىآسئلعش يولع ظارقعلعق، : ظعقتعسادعي ضىللعنعش دئمةك. بةرمةآحعمعز

  .معللعي آعرعمنعث جةمظعيةتكة هةر داظعم ظئشعشع دئمةآتذر

   ـ ضىللعنعش يوللعرع2

حع ظارقعلعق تعرعشعص ـ ظعقتعسادعي ضىللنعش هةرعكعتعنعث غايعسع صةقةت صىتىن آى
تعرمعشعص جةمظعيةتنع ضىللةندىرعدعغان ظعسالهاتحعالر بعلةن، آارخانا، زاؤذت ؤة ظعقتعسادعي 
بازا قذرذص حعقعدعغان يئتةرلعك مةبلةغ، ظاز آىح سةرص قعلعص، آأصلةص تاؤار 
 ظعشلةصحعقعرعدعغان ظعلغار ظعشلةصحعقعرعش ظةسلعهةلعرع، توغرا يأنعلعشلعك صعالن ؤة

  . مةهسذالتالرنعث ظئهتعياجعغا اليعق بازار بولغاندعال ظعشقا ظاشعدذ

  :بذنعث تةصسعالتع تأؤةندعكعحة

  : ـ ظعجتعماظع ضىللعنعش1

ظعقتعسادشذناسالر ظىحىن ظعنسانالرنعث ضىللعنعش هةرعكعتعضة دئضةندةك آأثىل 
كع ظىحىن، ظذالرنعث قارعشعحة، آأثىل بألمعضةنلع. بألمعضةنلعكع ظاشكارا بولماقتا

  .ظعنسانالرنعث دعققةت ظعتعؤارع ضىللعنعش هةرعكعتعضة  مةرآةزلةشمعضةن

ضىللعنعش هةرعكعتع صةقةت ظعقتعسادعي هةرعكةت بولذصال قالماستعن، بةلكع 
ظعشحعالرنعث ظاث سةؤعيةسعنع ظأستىرىش، ظذالرغا تةلعم ـ تةربعية خعزمعتع ظعشلةش ؤة 

  .لعشتعن ظعبارةتنامراتحعلعقتعن قذتذلدذرذص، باي قع
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 بعلةن ظعجتعماظع ضىللعنعشنع ظايرعش  ضىللعنعشيظعقتعسادع”لئكعن بذ نةزةرعية 
مذمكعن ظةمةس، ظعجعتماظعي ضىللعنعشكة صةقةت تاصعنع قارنعدا ضأتىرىؤالغان راك 

دئضةن نةزةرعيةنعث ظالدعدا “  آئسعلعدعن ظعبارةت ظعجتعماظعي ضىللعنعشال ماس آئلعدذ
  .لمعدعصذت تئرةص تذرا

ظعسالم بذ نةزةرعيةدعن ظاللعقاحان ظعلضعرعلةص آةتكةن بولذص، ظعنسانالر بعلةن 
جةمظعيةتنعث، صاراؤانلعق بعلةن ظعقتعسادعي تةرةققعياتنعث يولعنع سعستئمعلعق هالدا 

  .ظوحذقالص بةرضةن

  :بذ ظاساسةن ظعككع نذقتعغا مةرآةزلعشعدذ

ةتكىحع ؤة تةرةققعياتنع غةلعبعضة رعزعق بةرضىحع، ظاتاالرنع بةخش ظ: بعرعنحع
  . ظئرعشتىرضىحع ظالالهتذر

ظالاله توغرا يولدا ماثغان ؤة قةقعقةتنع بويالص هاالل مئهنةت قعلغانالرغا، مول نئمةت ؤة 
  .آةث رعزعق بئرعدعغانلعقنع ؤةدة قعلدع

بذ ؤةز ـ نةسعهةتكة (مذنبةت يةرنعث ضعياسع ظالالهنعث ظعزنع بعلةن تولذق ظىنعدذ «
، ناحار يةرنعث ضعياسع ظاز )قذالق سئلعص، ظذنعثدعن صايدعلنعدعغان مأمعننعث معسالعدذر

ظةظراف سىرعسع (، »)بذ ؤةز ـ نةسعهةتتعن صايدعلعنالمايدعغان آاصعرنعث معسالعدذر(ظأسعدذ 
  ). ـ ظايةت58

بذ يةردعكع مذنبةت يةر دئمةك، هةرعكةتلعرعدة ظعخالسمةنلعك بعلةن توغرا يأنعلعش 
  .لعبة قازانغان ياخشع جةمظعيةت دئمةآتذرغة

ناحار يةر دئمةك، صارعخذرلذق، ظالدامحعلعق، آةززاصلعق ؤة تىرلىك ناشايان ظعشالر يامراص 
  .آةتكةن بوزذق جةمظعيةت دئمةآتذر

بذ . بذ جةمظعيةت هةرضعز تةرققع قعالاللمايدذ ؤة ضىللعنعش صعالنعنع ظعشقا ظاشذرالمايدذ
مةسعيةتكة حأمىص آةتكةنلعكتعن، ظالاله بذ جةمظعيةتكة صةقةت حةآلعك جةمظعيةت  ضذناه ـ 

  .معقداردا رعزعق بئرعدذ

شةهةرلةرنعث ظاهالعسع ظعمان ) صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلغانلعقتعن هاالك قعلعنغان«
ساقالنغان بولسا ظعدع، ظةلؤةتتة ظذالرنع، ظاسمان ـ ) آذفرعدعن، ضذناهالردعن(ظئيتقان ؤة 

ظعنكار قعلدع، ) صةيغةمبةرلةرنع(لئكعن ظذالر . عث صاراؤانلعرعغا مذيةسسةر قعالتتذقزئمعنن
  ). ـ ظايةت96ظةظراف سىرعسع . (»شذثا ظذالرنع ظأز قعلمعشلعرع تىصةيلعدعن هاال قعلدذق
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ؤةهالةنكع بذ ظسعالم . سةبةبعيةت قانذنع دئمةك، ظعللةت قانذنع دئمةآتذر: ظعككعنحع
ذن بولذص، بذ قانذن ؤعجداننعث ظويغاقلعقع، هةر زامان ظالالهنعث ظئتعراص قعلغان قان

  .آأزعتعص تذرعشع بعلةن بولعدعغانلعقعنع ظئتعراص قعلعدذ

هةرعكعتعمعزنعث هةققانع بولذشع، هةرعكةت ؤاقعتلعرعمعزنعث زايا بولذص آةتمةسلعك 
ة ظئرشعشنعث بعر سةؤةبع، سةبةبعيةت قانذنعدعن تاشقعرع بولذص، بذ، ضىللنعشنعث، غةلعبعض

  .شةرتعدذر

ظالالهنعث هةر زامان آىزعتعص تذرعشع، ظعشلةصحعقعرعش ظةسعلعهةلعرعنع مذهاصعزةت 
ظالالهنعث هةر زامان آىزعتعص تذرعشع، ظامانةت ؤة نةسعهةت . قعلعدعغان بعر خعل سةؤةبتذر

بولمايدعغان سةؤةبلعرعدعن بعر سةؤةب بولذص، بذالرنعث هةممعسع ظعشلةصحقعرعشتا آةم بولسا 
  .زأرىرعيةتلةردذر

ناهايعتع روشةنكع، بعز ظعسالمغا يىزلعنعش ؤة ضىللعنعش هةرعكةتلعرعدة قعلحة هودذقذق 
ظعقتعسادعي ضىللعنعش، صةقةت ظعختعساس ظعضعلعرعنعث يئتعشعص حئقعشع بعلةنال . قالمايمعز

  .ظعشقا ظاشعدذ

حعقارمايدعغان، سةمعميةتسعز، مةهسذالتالرنع سىصةتلعك ظعشلةصحعقعرعشتا صىتىن آىحنع 
ظعشةنحعسعز، هورذن، ظالدامحع ؤة ساختعصةز آشعلةر بعلةن قانداقمذ ضىللعنعش ؤة 

  تةرةققعياتنع قولغا آةلتىرضعلع بولسذن؟

ظذحقاندةك تةرةققع قعلدذرعدعغان صةزعلةتنع يئتعلدىرىش، هالبذآع صةزعلةت روهتا 
نع ظعشقا ظاشذرذش ظىحىن هازعرلعق هالعتعدة بةدةندة بولسا روهنعث سعغعمحانلعقع. بولعدذ
  .بولعدذ

مةغرذرالنماسلعق، حىنكع مةغرذرلذق، خعزمةتحعلةرنع، مةمذرع خادعمالرنع ؤة سودا ـ 
  .سئتعقحعلعقالرنع تةهدعت سالعدعغان خةؤص ـ خةتةردذر

ظادعل ؤة مأتعدعل بولذش، حىنكع ظادالةت، هةممة ظعشنعث ظاساسع، مأتعدعللعق، 
  . ظئشعص آةتمةسلعك ؤة ظالدعراقسانلعق قعلماسلعقنعث ظاساسعدذهةددعدعن

هةممعمعزضة مةلذمكع، ضىللعنعش هةرعكعتع ظىحىن، ظعنساننع مذمياغا ظوخشاش 
  .يئتعشتىرىص حعقعدعغان ظعسالمدةك بعر دعن ياآع بعرةر ظاساسنعث بارلعقعنع بعلمةيمعز

ئمعرعلمةس بعر ظئتعقاد بعلةن  ـ ظعسالم ظعنساننع ضىللعنعشكة ياردةم قعلعدعغان ي1
يئتعشتىرىص حعقعدذآع، ظعنسان بذ ظئتعقاد ظارقعلعق آأزلةرنعث خعيانعتع ؤة دعلالردعكع 
يوشذرذن نةرسعلةرنع خالعس ظةمةل قعلغان ـ قعلمعغانالرنع، مول مةهسذالت ظعشلةصحعقعرعش 

ن ـ قعلمعغانلعقعنع، ظىحىن صىتىن آىحعنع حعقارغان ـ حعقارمعغانالرنع،  ظالدامحعلعق قعلغا
جىملعدعن صىتىن هةرعكةتلعرعنع بئلعص تذرعدعغان دذنيا ؤة ظاخعرةتتة هئساب ظالعدعغان 
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ظالالهقا بولغان ظعمانع قةلبعدة آأحةتتةك آأآلةص، صىتىن ؤذجذدع صذالتتةك يوغذرذلذص 
  .حعقعدذ

ئلعش، سعلةردعن شذنداق قعلغانالرنعث جازاسع صةقةت هاياتع دذنيادا خارلعققا ق«
، »ظالاله قعلمعشعثالردعن غاصعل ظةمةستذر. قعيامةت آىنع قاتتعق ظازابقا دذحار بولذشتذر

  ). ـ ظايةت85بةقةرة سىرعسع (

ناهايعتع روشةنكع، ظعنسان ضىللعنعش هةرعكعتعضة صىتىن آىحعنع، خوجايعنالرنعث 
ظىحىن سةرص آأثلعنع خوش قعلعش ظىحىن ظةمةس، بةلكع ظالالهنعث رعزالعقعغا ظئرعشعش 

  .ظالاله صةقةت خالعس ظةمةللةرنعال قوبذل قعلعدذ. قعلعدذ

: ظالاله ظةث ياخشع آأرعدعغان خالعس ظةمةللةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالمنعث
دئضةندةك “ ص قعلغان ظةمةللعرعثالرنع ظةث ياخشع آأرعدذىرىشىبهعسعزآع، ظالاله جان آأيد”

  .جان آأيدىرىص قعلغان ظةمةللةردذر

  .دئضةن ظئتعقادنع يئتعلدىرعدذ“ ظةمةل قعلعش ظعبادةتتذر” ظعنسان قةلبعدة ظعسالم

جعهادتا ظالاله ظىحىن آةثلعكع ظاسمان ؤة . ظالاله يولعدعكع جعهادنع سةل حاغالص قالماث
  .زئمعندةك آئعلدعغان جةننةتنع تةمة قعلعص جانالر سئتعلعدذ

ظةضةر بعرةر مذسذلمان ” : هعسسالمصةيغةمبةر ظةلةي. سةدعقعلةرنعمذ سةل حاغالص قالماث
ويسا ياآع زعراظةت قعلعص قويسا، ظاندعن ظذنعث مئؤعسعدعن ظذحار  تعكعص قةتبعرةر آأح

  .دئضةن“ قذشالر ياآع ظعنسانالر يئسة، ظذ مذسذلمان ظىحىن سةدعقة بولعدذ

 ـ ظعسالم ظعنساننع ظعبادةت بعلةن حئنعقتذرذص، هةسةتخورلذق، آأرةلمةسلعك، 2
نحعلعك، ظالدامحعلعق قاتارلعق ظعحعكع ـ تاشقع آئسعةللةردعن خالعي قعلعص ساغالم بعر مةنمة

ؤذجذد ؤة ظعضعلمةس، سذنماس بعر روهقا ظعضة قعلعدذ ـ دة، بذنعث بعلةن ظعنسان صىتكىل 
ؤذجذدع بعلةن ظالالهقا يىزلعنعص، هةسةتخورلذقنعث ظورنعغا هةمكارلعشعشتةك باشقعالرعنعث 

 هةسةت قعلعش ؤة تةمةخورلذقنعث ظورنعغا قاناظةتحانلعقتةك ظالعجاناب روهنع مال ـ مىلكعضة
نةهلع (، »سعلةر بةهرعمةن بولعؤاتقان نةرسعلةرنعث هةممعنع ظالاله بةرضةن«. تالاليدذ

  ). ـ ظايةت53سىرعسع 

ظوقذغعن، ناماز هةقعقةتةن قةبعه ) تةظدعل ظةرآان بعلةن(نامازنع «جةنابع ظالالهنعث 
دةص ؤةهيع )  ـ ظايةت45ظةنكةبذت سىرعسع (، »دعن ؤة ضذناهالردعن توسعدذظعشالر

قعلغعنعدةك، ناماز ظعنساننع روهعي ؤة جعسمانعي جةهةتتعن ساغالملعق بعلةن تةمعن 
ظئتعدعغان ؤاستة بولذص، نامازغا تورغان دةقعقعلةردة هةرضعزمذ ظعقتعسادعي زعيان تارتعص 

حىنكع نامازخان . ث صايدعلعق ظامعلنع هازعرلعغان بولعدذقالماستعن، بةلكع ظأزع ظىحىن ظة
ظالالهنعث هذزذرعدا تذرغان شذ دةقعقعلةردة، ناماز ظعنساننعث ؤعجدانعنع ظويغعتعص، 
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قةلبعنعث حوثقذر قاتالملعرعدا ظالالهنعث ظوتلذق مذهةببعتع بعخ سىردذرعدذ ـ دة، بذنعث 
  . ظةرآان بعلةن ظوقذشقا تعرشعدذبعلةن ظعنسان نامازنع آىحعنعث يئتعشحة تةظدعل

 ـ ظعسالم ظعنساننع راستحعللعق، خذشخذي مذظامعلة قاتارلعق ضىزةل ؤة ظئسعل 3
ظةخالقالر بعلةن يئتعشتىرىص حئقعص، ظأزعضة ؤة ظأزضعضة زعيانلعق بولغان توغرا  

عراق هةمكارالشقذحعالرنعث ظارعسعنع صارحعاليدعغان غةيؤةت ـ شعكايةت ؤة حئقعمحعلعقتعن ي
  .قعلدذ

ظامانةت بعلةن ظعخالسمةنلعك بولسا، ظعسالم مأمعنلةرنع يئتعشتىرضةن ظةث ضىزةل 
ظامانةتنع ساقلعيالمعغان ظادةمدة ”: ظةخالق صرعنسعصعدذر، خذددع صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالم

دئضعنعدةك، ؤاستة ظعش بعجعرضىحعنعث قولعدعكع بعر ظامانةت “ ظعمان مةؤجذت ظةمةس
  .الت ظامبارحعنعث قولعدعكع بعر ظامانةتتذربولسا، مةهسذ

بذ ضىزةل ظةخالق صرعنسعصلعرع ظعقتعسادنعث ضىللعنعشع بعلةن حةمبةر حةس باغالنغان 
  .بولذص، ظذنعثسعز ظعقتعسادنعث ضىللعنعشع مذمكعن ظةمةس

هةممعضة مةلذمكع، بذ ظةخالق صرعنسعصلعرعغا آأثىل بىلمعضةن هةر قانداق  بعر 
حىنكع . ادعي ظعضعلعكع ظئغعر ؤةيرانحعلعققا ظذحرعغان هةم ظذحرعماقتادألةتنعث ظعقتس

تةثصذثلذق يوقالغاحقا، معزان ـ تارازعالر ظوغذرلعنعص، نامراتحعلعق ؤة بذزغذنحعلعق آىنسعرع 
ظاشقان هةمدة باآخانا، تاموآنا قاتارلعق ظورذنالرنعث مةسظذل خادعملعرع دألةتنعث ظعشلعرعغا 

ضةحكة دألةت ظعضعلعكع تةلتىآأس ؤةيران بولغان بذ خعل ناحار ظعستعلالر قعلحة آأثىل بألمع
  ظارقعلعق ظعقتعسادنعث ضىللعنعشعنع قانداقمذ ظعشقا ظاشذرغعلع بولسذن؟

 ـ ظعسالم ظعنساننعث صىتكىل ؤذجذدعغا قئرعنداشلعرع ؤة دوست ـ بذرادةرلعرعضة 4
بذنعث بعلةن ظعشحعالر . اسعدذآأثىل بألىشتةك ظئسعل ظعنسانعي صةزعلةت تامغذسعنع ب

بعلةن خوجايعنالر ظوتتذرعسعدعكع مذناسعؤةت صةقةت ظعشلةصحعقعرعش مذظامعلعال بولذص 
شذنعثدةك، تعجارةتحعلةر بعلةن . قالماستعن، بةلكع ظعنسان صةرؤةرلعك مذظامعلعسعضة ظايلعندذ

ر بعلةن تعجارةتحعلةر، آارخانعحعالر بعلةن آارخانعحعالر، ظعشلةصحعقارغذحعال
ظعشلةصحعقاغذحعالر ظوتتذرسعدعكع مذظامعلة صةقةت خعزمةت ياآع آةسعص مذظامعلعال بولذص 

بذ . قالماستعن، بةلكع ظذ ظاممعؤع رامكا ظعحعدعكع ظةث ظالعي ظعنسانصةرؤةلعك مذظامعلعدذر
مذظامعلة ظعنسانالرنع دوستلذق زةنجعرع بعلةن بعر ـ بعرعضة مةهكةم باغالص، قذربعنعث 

  .عشحة بعرعدعن هئحنئمعنع ظايعماسلعقتةك ظئسعل صةزعلعتعنع ؤذجذدقا حعقعرعدذيئت

دعشؤارحعلعقعنع عث ننعآعمكع بعرةر مأم”: خذددع يئتةآحعمعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسسالم
هةل قعلعص قويسا، ظالاله ظذ آعشعنعث قعيامةت آىنعدعكع بعر دعشؤارحعلعقعنع هةل قعلعص 

قع ظئسعل ظةخالق صرعنسعصعنع يوقعتعص قويغان عرعظعنسانالر يذقدةص ظئيتقعنعدةك، “ قويعدذ
 تىزىم ؤة يهامان بذ ماددع دذنيادا، آعشعلعك هاياتنعث بعخةتةرلعكع ظىحىن ظعجعتعماظع
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هالبذآع، بذالر ظعنسانالرنعث ظارزذ . قذرذلذش مذظةسسةسةلةرنع ظورنعتعشقا مةجبذر بولعدذ
علعشتعن ظعنتايعن يعراق بولغاحقا، نةتعجعدة ظئغعر ظارمانلعرعنع تولذق آاصالةتكة ظعضة ق

بذ آعرعزعسالردعن قذتذلذشنعث . ظعجتعماظعي ؤة ظعقتعسادعي آعرعزعس ظوتتذرعغا حعقعدذ
ظالدعنقع شةرتع يةنعال صىتكىل ظعنسانعيةت دذنياسعنعث قةتظعي ظئتعراص قعلمعسا زادع 

  .امعلة صرعنسعصعدذربولمايدعغان ظعسالم دعندعكع ظةث ظئسعل ظةخالق ؤة مذظ

  مةبلةغنع آأصةيتعش

حىنكع ظعقتعسادنعث ضىللعنعشع . مةبلةغنع آأصةيتعش، ضىللعنعشنعث بعردعنبعر شةرتع
  .مالغا مذهتاج

ظعقتعسادنعث ضىللعنعشع . مةبلةغ قانحة آأص بولسا، آعرعممذ شذنحة آأص بولعدذ
  . خعل بولعدذظىحىن مةبلةغنع آأصةيتعش آأصعنحة هالالردا تأؤةندعكعدةك ظىح

ظةضةردة دألةتنعث بذنداق . دألةت ضىللعنعشكة تولذق آاصالةتلعك قعلعدذ: بعرعنحع
  .قعلعشقا قذربع يةتمعسة تأؤةندعكعدةك حارة قوللعنعدذ

 ـ خةلققة باجنع آأصةيتعص، يئثع باج قانذنعنع يولغا قويذش، لئكعن باجنع آأصةيتعش 1
 دألةتتعن ماظاشلعرعنع ظأستىرىص بئرعشنع تةلةص باهانعث ظأرلةص آئتعشكة، خعزمةتحعلةرنعث

بذنعث بعلةن مةبلةغنع آأصةيتعش هةقعقع ظةمةس ؤةهعمعلعك . قعلعشعغا سةؤةبحع بولعدذ
  .بوص قالدع

يةنع مةرآعزع بانكا آأصلةص صذل بئسعص، :  ـ دألةت مةرآعزع بانكعدعن قةرز ظئلعش2
ظىحعنحع دذنيا ظةللعرعنعث .  حعقعرعدذبذ صذل صاخاللعقعنع آةلتىرىص. دألةتكة تاصشذرعدذ

  .زامانعمعزدعكع ظعقتسادعنع ؤةيران قعلعؤاتقان بعردعنبعر ظامال مانا بذ

بذ صايدعلعق .  ـ دألةتنعث باشقا دألةتلةردعكع ياآع خةلقظارا بانكعدعن قةرز ظئلعشع3
عضة، قةرز ظذنعث ظىست. بولسعمذ آأصعنحة ظذ جازانة بولذص، ظالالهنعث دعندا هاالل ظةمةس

بةرضىحع دألةت ياآع بانكعنعث قةرز بئرعشتة، سعياسعي، ظعقتعسادعي، ظعجتعماظعي ؤة 
يةنة . مةدةنعي غةرةز ظار عالشقان بولغاحقا خةلقنعث ظئغعر بةدةل تىلعشعضة توغرا آئلعدذ

  .آئلعص بذ مذسذلمانالرنعث تىص مةنصةظعتعضة ظعنتايعن زعيانلعق

نعث بعؤاستة مةبلةغ سئلعشع، بذ ظامانلعق ؤة ظةخالقع حةتظةل شعرآةتلعرع: ظعككعنحع
جةهةتلةردعن تولعمذ خةتةرلعك، بذ خعل ظةهؤال ظاستعدا دألةت مةبلعغعدعن تولذق 

حىنكع حةتظةل شعرآةتلعرع زور مةنصةظةتكة ظئرشعشنع آأزلعمعسة هةرضعزمذ . صايدعلعنالمايدذ
  .حةتظةلدة مةبلةغ سالمايدذ

ولعدذآع، ظعقتعسادنع ضىللةندىرىش ظىحىن حةتظةل بذنعثدعن آأرعؤئلعشقا ب
  .مةبلعغعدعن صايدعلنعش زأرىر ؤة مةجبذرع بولذص قالمعغان ظةهؤال ظاستعدا جاظعز ظةمةس
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خةلقنع ظعقتعسادع ضىللعنعشكة سةصةرؤةر قعلعش، يةنع ظةضةر دألةتنعث : ظىحعنحع
سادعي ضىللعنعشكة آةث ظعقتعسادنع ضىللةندىرىشكة قذربع  يةتمعسة ياآع خةلقنع ظعقتع

سةصةرؤةر قعلماقحع بولسا، ظعسالم ظعقتعسادع تىزولمعسع داظعرعسع ظعحعدعال صعالننع ظعشقا 
  .ظاشذرااليدذ

يةنع ظعسالم قانذنعنعث صرعنسعصعغا ظاساسةن، مذسذلمانالر جةمظعيتع ظاز حعقعم قعلعص، 
رلعق آعرعم ـ حعقعم مأتعدعل خعراجةت قعلعدعغان بعر جةمظعيةتتذر، حىنكع ظعسالم با

يةنع بئخعللعق (قولذثنع بوينذثغا باغلعؤالمعغعن «. ظعشلعرعدا مأتعدعل بولذشقا بذيرذيدذ
ظذنداق قعلساث (، )يةنع ظعسراص قعلمعغعن(، قولذثنع تولعمذ ظئحعصمذ آةتمعضعن )قعلمعغعن

  ). ـ ظايةت29ظعسرا سىرعسع (، »ماالمةتكة، صوشايمانغا قالعسةن) صذلسعز قئلعص

  .جانابع ظالاله بذ ظايةتتة ظعسراصخورلذقتعن ظاضاهالندذرغان

  .ظعسراصخورلذققا قعلعنغان حعقعم ضةرحة ظاز بولسعمذ ظذ يةنعال هارامدذر

ظعسراص قعلغذحعالر هةقعقةتةن شةيتانالرنعث قئرعنداشلعرعدذر، شةيتان صةرؤةردعضارعغا «
  ). ـ ظايةت28ظعسرا سىرعسع . (»تولعمذ آذفرانع نئمةت قعلغان ظعدع

شذنداقال ظالاله هاالل حعقعم قعلعشتا ظعسراصخورلذق دةص ظاتالغانلعقع ظىحىن حةآتعن 
ظئشعص آئتعشنع قةتظع حةآلعضةن، شذنعث بعلةن بعر ؤاقعتتا ظعسراص قعلمعغان ظةهؤال 

  .ظعستئمال قعلعشنع حةآلعمعضةن) نةرسعلةرنع(ظاستعدا نورمال هالةتتة هاالل 

ياآع تاؤاص ؤاقتعدا ظةؤرعتعثالرنع سةترع قعلعص (هةر ناماز ؤاقتعدا ! رعظع ظادةم بالعلع«
آعيعمعثالرنع آعيعثالر، يةثالر، ظعحعثالر، ظعسراص قعلماثالر، ظالاله ظعسراص ) تذرعدعغان

ظالاله بةندعلعرع ظىحىن ياراتقان «ظئيتقعنكع، . قعلغذحعالرنع هةقعقةتةن ياقتذرمايدذ
ظذالر بذ دذنيادا «: ظئيتقعنكع» عزعقالرنع آعم هارام قعلدع؟لعباسالرنع، شئرعن، صاك ر

ظاخعرةتتة بوالر ). ضةرحة ظذالرغا آذففارالر شئرعك بولسعمذ(مأمعنلةر ظىحىن يارتعلغان 
بعلعدعغان قةؤم ) ظالالهنعث بعر ؤة شعرعكع يوق ظعكةنلعكعنع(، »مأمعنلةرضعال خاستذر

  ). ـ ظايةتلةر32 ـ 31ظةظراف سىرعسع . (»ن قعلعمعزظىحىن ظايةتلةرنع مذشذنداق تةصسعلع بايا

ظعسراصخورلذق، ظأي سةرةمجانلعرع، زعبذ زعننةت بذيذملعرع، ظالعي ظعمارةتلةر ؤة آاتتا 
  . مةسجعد قاتارلعقالردا هةددعدعن ظاشذرذؤئتعشع قاتارلعقالرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ

ذنع ظعسراص قعلعؤةتسة هئساب قعسعقعسع، تةرةت ظالغان ظادةممذ هاجعتعدعن تاشقعرع س
  .ظئلعنعدذ

مةيلع قاتتعق صئقعر بولسذن ياآع آاتتا باي بولسذن توآنع هاجعتعدعن تاشقعرع بعر 
ساظةت ياندذرذص قويذش، باال ـ حاقعالر، خئنعم ـ قعزالرغا ظادةتتعن تاشقعرع حعقعم قعلعش 
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سع بولذص، بذ جةمظعيةتنعث مانا بذ مذسذلمانالر جةمظعيعتعنعث نعزامنامع. قةتظعي هارامدذر
  .صىتكىل هةرعكعتع ظعبادةتتذر

ناؤادا بعز آعشعلةرنع ظعسالم دعنعغا حاقعرماقحع ؤة ظذالرغا ظعسالم ظارقعلعق هأآىم 
قعلماقحع بولساق، آعشعلةرنعث ظعسراصخورلذقتعن قول ظأزعشعضة يئتةآحعلعك 

  .معتع تئخعمذ ظاشعدذشذنداق بولغاندعال آعشعلةرنعث قةدعر ـ قعم. قعلعشعمعزالزعم

ظأسىم بانكعلعرع، تةقؤادار مذسذلمانالرنعث مذستةهكةم ظئتعقادعغا خعالص هالدا، 
  .ظذالرنعث مال ـ مىلكعضة ظئرعشمةآحع بولغاحقا، هازعرغعحة هئحنةرسعضة ظئرعشةلمعدع

شذنعثدةك، هارام بولغان جازانعدعن ظعبارةت مذظةييةن ظأسىم بةدعلعضة خةلقتعن قةرز 
  .قحع بولغان دألةتلةرمذ مةقسعتعضة يئتةلمعدعظالما

ظعسالم بانكعلعرع مذشتعرعلعرع سانعنعث حةآلعك بولذشع، ظأسىم بانكعلعرنعث 
شعددةتلعك هذجذمعغا قارعماي ظعنتايعن زور مذؤةصصةقعيةتلةرضة ظئرعشعص، مذسذلمانالرنع 

نكعالردا هارام قعلحة ظعقتعسادع ساغالم مذسذلمانالرمذ بذ با. بارغانسعرع جةلب قعلماقتا
  ..........ظارعالشتذرذلمعغانلعقتعن، صىتىن مال ـ مىلكعنع  بذ بانكعالرغا ظامانةت قويماقتا

ظعشعنعمعزآع، ظعسالم بانكعلعرع آئتعؤاتقان يوللعرعدعن قعلحة ظئغعص آةتمةي تئخعمذ 
 ظىحىن آأص مذسذلمانالرنع ظأزعضة جةلب قعلغذسع ؤة ظعسالم ظعقتعسادعنعث ضىللعنعشع

  .داغدام يول ظاحقذسع

  صةن ـ تئخنعكعنعث تةرةققعياتع

هازعر ظعقتعسادنعث ضىللعنعشع ظىحىن حوقذم : ظعقتعسادشذناسالرنعث هةممعسع بعردةك
  .صةن ـ تئخنعكعنعث تةرةققع قعلعشع شةرت  دةص يةآىن حعقعرعشتع

نعث ظعقتعسادعي تةرةققع تاصقان دألةتلةر، تةرةققع قعلعؤاتقان ظىحعنحع دذنيا ظةللعرع
جةهةتتعن ضىللعنعشعنع تىرلىك ظذسذلالر ظارقعلعق بوغذص تاشالص، ظذالرغا صةن ـ تئخنعكا 

  .ظارقعلعق شعددةتلعك هوجذم قعلماقتا

دئمةك، هازعرقع زامان صةن ـ تئخنعكعغا ظئرعشمةي  تذرذص ضىللعنعشتعن سأز ظئحش 
قذم ظأزلعرعضة خاس صةن ـ تئخنعكعسع مذمكعن بولمعغان ظعكةن، ظذ هالدا، مذسذلمانالرنعث حو

  .بولذشع شةرت

لئكعن بذ صةن تئخنعكعنعث سرعنع صةقةت صةؤقذلظاددة ظةقعل ـ صاراسةتلعك ؤة 
شذثا ظعسالم دألةتلعرع ظةنة شذنداق . تةجرعبعلعك مذتةخةسسعسالرال بعلةلةيدذ

ع هةرعكةتكة مذتةخةسسعسالرنعث يئتعشعص حعقعشع ظىحىن صذتكىل مذسذلمانالر جةمظعيعتعن
  .آةلتىرىص ظأز مةسظذلعيعتعنع تولذق جارع قعلدذرذشعع الزعم



 106

  تاؤارالرغا اليعق بازار

مةهسذالتالر . ظئقتعسادنعث ضىللعنعشع دئمةك، مةهسذالتالرنعث موللعقع دئمةآتذر
ظعستئمالحعالرغا مذهتاج، ظعستئمالحعالر دألةت ظعحعدة بولعدذ، ظذنداقتا ظعشلةصحعقعرعلغان 

  .حوقذم خةلقنعث ظئهتعياجعدعن ظئشعص آةتمةسلعكع آئرةكتاؤار 

تاؤار خةلقنعث ظئهتعياجعدعن ظئشعص آةتكةن هامان، تاؤارالرغا اليعق تاشقع بازار تئصعشقا 
  .توغرا آئلعدذ

ظورتاق ظعسالم بازعرع بةرصا قعلعش مذسذلمانالر جةمظعيعتعنعث باش تارتعص بولمايدعغان 
تةؤبة . (»ظةرلةر، مأمعن ظايالالر بعر ـ بعرع بعلةن دوستتذرمأمعن «. مذقةددةس بذرحعدذر

ياخشع ظعشقا، تةقؤادارلعققا ياردةملعشعثالر، ضذناهقا ؤة زذلذمغا «).  ـ ظايةت71سىرعسع 
  ). ـ ظايةت2ماظعدة سىرعسع . (»ياردةملةشمةثالر

 بولذص، ظعسالم ظورتاق بازعرع ظعقتعسادعي ضىللعنعشنعث ظةث مذهعم ظامعللعرعنعث بعرع
ظعقتعسادعي ضىللعنعش صةقةت تأؤةندعكعدةك بعر قانحة شةرت ظاستعدعال ظعشقا ظئشعشع 

  : مذمكعن

 ـ مذسذلمانالرنعث بايلعقعنع قوغداص، مال ـ مىلكعنع مذسذلمان دألةتلةردة ساقالص 1
 ؤة قئلعش، بولذصمذ بذ دألةتلةردة سان ـ ساناقسعز بايلعقالر، ساناظةت، ساناظةت مةهسذالتلعرع

باشقا تىرلىك بايلعق مةنبةلعرع تولذص ياتقان ظةهؤال ظاستعدا، مذسذلمان دألةتلعرعدعكع 
سودعضةر ؤة تعجارةتحعلةر ـ ظأز دألعتعنعث ظئهتعياجعغا ظاساسةن ظأزلعرعدة بولمعغان قعسمةن 

  . تاؤارالرنع غةيرع ظعسالم دألةتلعرعدعن ظعمصورت قعلعدذ

رعش، تاؤارالرغا بولغان ظئهتعياج ظاشقان حاغدا  ـ آأصلةص مةهسذالت ظعشلةصحعقع2
  .بازارنعث مةهسذالتالرغا بولغان تةلعصعمذ شذنحة ظاشعدذ

 ـ بذ معللعي ساناظةت ؤة معللعي ساناظةتنع تةرةققع تاصغذزعدعغان يئثع ساناظةتنعث 3
  .بةرصا قعلنعشعغا ظاساس سالعدذ

قاندذرذش خعلمذ خعل تاؤارالرنعث  ـ سىصةتلعك تاؤارالر بعلةن بازارنعث ظئهتعياجعنع 4
  .تئخعمذ آأصلةص ظعشلةصحعقعرعش ؤة آةشص قعلعشعغا ظاساس يارتعدذ

 ـ خعلمذ خعل تاؤارالرنعث ظعشلةصحعقعرعشع ؤة آةشص قعلعنعشع تئخعمذ آأص 5
  .تةجرعبعلعك ظعشحعالر ؤة مةهسذالتالرنع تةلةص قعلعدذ

قعتعش ظىحىن جعددع هةرعكةت  ـ بعر قعسعم ظعسالم دألةتلعرع ظعشسعزلعقنع يو6
قعلماقتا، حىنكع ظعسالم ظورتاق بازعرع ظعشحعالرغا صذرسةت يارعتعص بئرعش بعلةن بعرضة 



 107

تئخعمذ آأص تاؤارالرنعث ظعشلةصحعقعرعلعشع ظىحىن آأصلعضةن قول ساناظةتحعلعرعضة تولذق 
  .آاصالةتلعك قعلعدذ

ؤة آئسةللعكتعن ظعبارةت ) قساؤاتسعزلع( ـ بذنعث بعلةن نامراتحعلعق، نادانلعق 7
  .تىرلىك ظعجعتعماظعي قعينحعلعقالر هةل قعلعنعدذ

 ـ ظعسالم ظورتاق بازعرع، ظعسالم دألةتلعرع ظارعسعدعكع ظعقعتعسادعي قورذلمعنع 8
تاماملعغاندعن آئيعن، ظأز ظئهتعياجعنع ظعسالم دألةتلعرع ظارعسعدعكع ظةث يىآسةك 

  .معن ظئتعشنع مةقةسةت قعلعدذسةؤعيةدة ظأز بايلعقلعرع بعلةن تة

 ـ ظعسالم ظورتاق بازعرع مذسذلمانالر دوستلذق ؤة قئرعنداشلعق زةنجعرع بعلةن بعر ـ 9
بعرعضة حةمبةرحةس باغالص، ظعسالم معللةتلعرع ؤة دألةتلعرع ظوتتذرسعدعكع ظورتاق غاية ؤة 

  .مةنصةظةتنع ظعشقا ظاشذرذشنع مةقسةت قعلعدذ

شقان حاغدا بعر دألةتتة يىز بةرضةن ظعقتعسادعي آعرعز، توغرعراقع صايدا مةنصةظةت ظورتاقال
سعياسعي آعرعزعسنعث باشقا دألةتلةرنعث تىص مةنصةظعتعضة زعيان ـ زةخمةت يةتكىزىشنعث 

  .ظالدعنع ظئلعص، هةمكارلعق داظعرعسع ظعحعدة مذقعملعقنع ساقالص قالغعلع بولعدذ

لعرع ظارعسعدا تةثصذثلذقنع ساقالص  ـ ظعسالم ظورتاق بازعرع ظعسالم دألةت10
  .قالغانلعقتعن، ظعسالم دألةتلعرع ظالغا حوث سةآرةص حعقعدذ

 ـ ظعسالم ظورتاق بازعرعنعث قذرذلذشع، مذسذلمانالرنعث روهع دذنياسعغا ظورناص 11
دةيدعغان ظاجعزانة ؤة مةهكذمالرحة آأز قاراش “ قولعمعزدعن هئح ظعش آةلمةيدذ”آةتكةن، 

  .ظعدعيعسعنع صاحاقالص تاشالص، صارالق هةقعقةتنع ظعشقا ظاشذرعدذؤة قذللذق 

 ـ تاؤار ظئكعسصورت قعلغذحع دألةتلةر داظعم باشقا دألةتلةرنع تىرلىك شةرتلةر بعلةن 12
بوغذص، ظذالرنعث تذص مةنصةظةتلعرعنع ظئغعر دةصسةندة قعلعص، مذستةملعكعحعلعك 

  . بولذصمذ ظعسالم دذنياسعنع.  حىشةص قويعدذآئشةنلعرع بعلةن ظذالرنعث صذت ـ قوللعرعنع

ظعسالم ظورتاق بازعرع دةرهال هةرعكةتكة آةلضةن حاغدا، مذنذصذل قعلعنغان ظعسالم 
  .دألةتلعرعنع قذتذلدذرااليدذ

 ـ بذنعث بعلةن حةتظةللعكلةرنعث ظعقتعسادع ظارقعلعق ظعسالم دألةتلرعدة 13
  .دذقااليمعقانحعلعق تذغدذرذشنعث ظالدعنع ظالع

 ـ ظعسالم ظورتاق بازعرع غةيرع ظعسالم دألةتلعرعدعن تاؤار ظعمصورت قعلعشنع قةتظعي 14
غةيرع ظعسالم دألةتلعرعنعث تاؤار ظئكعسصورت قعلعشع ؤة تعجارةت ظارقعلعق . حةآلةيدذ

ظعسالم ؤة مذسذلمانالرغا ظوحذقتعن ظوحذق جةث ظئالن قعلعؤاتقانلعقعنع تونذص يةتكةن 
سالم ظورتاق بازعرعنعث قذرذلذشع مذسذلمانالرغا قارشع تةثلةنضةن مذستةملعكة حئغعمعزدا، ظع
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دألةتلعرعدعكع قذرال ـ ياراقالرنع ظىزىل آئسعل يوق قئلعؤئتةلةيدعغان ظاحقذحلذق ظامعل 
  .ظعكةنلعكعنع بعلعؤاالاليمعز

رعنع بذنعثدعن مةلذم بولدعكع، ظعسالم ظورتاق بازعرعنع قذرذص حعقعش، ظعسالم دألةتلع
ضىللةندىرىشتعكع ظامعلالردعن بعرسع، شذنداقال ظذنع بعلعش هةر بعر مذسذلماننعث باش 

  .تارتعص بولمايدعغان مةجبذرعيعتعدذر

 ـ ظعسالم ظورتاق بازعرعنع قذرذش ظارقعلعق، مأمعنلةرنعث بعر ـ بعرعضة ساهعص 15
  .لعدذحعقعشع ؤة آذففارالردعن ظايرعلعص حعقعشنعث ظاساسعنع ياراتقعلع بو

  ضىللعنعشنعث ظاساسع صرعنسعصلرع

ضىللعنعشنعث ظةؤزةل شةرت ـ شاراظعتعنع، دئهقانحعلعق، ساناظةت ياآع باشقا 
بعز صةقةت ظعسالمغا . شةيظعلةرنعث تةرةققعياتع بعلةن ظألحةش ظانحة ظاقعالنعلعك ظةمةس

: ظااليلذق. عزمذراجةت قعلغاندعال ضىللعنعش هةققعدة قاناظةتلعنةرلعك جاؤابقا ظئرشةلةيم
ظعسالمدا ظاحالرغا تاماق بئرعش، يالعثاحالرنع آعيعم ـ آئحةك بعلةن تةمعنلةشتةك 

. »زاآات صةقةت صئقعرالرغا، معسكعنلةرضة، بئرعلعدذ«. ظةؤزةللعكلةر ؤة خذسذسعيةتلةر بار
  ). ـ ظايةت60تةؤبة سىرعسع (

  .هعدة تةآعتلةنضةنبذ ظايةتتة ظةث ظاؤؤال صئقعرالرنعث ظئهتعياجعنع قامداش ظاال

ظالاله رامعزان تذتالماي ياآع قةسةم قعلعش، زعنار قعلعش، ظادةم ظألتىرىشتةك ظئغعر ـ 
  :يئنعك جعنايةتلةرنع ظأتكىزىش بةدعلعضة آاصصارةت بةرضةنلةر هةققعدة مذنداق دةيدذ

ظذ (. جامالردعن ظعحعدذ) مةي تولدذرذلغان(هةقعقةتةن ياخشعالر آافذر ظارعالشتذرذلغان «
) ياخشع(، ظذنعثدعن ظالالهنعث )ظئتعلعص حعققان بولذص(بذالقتعن ) آافذر جةننةتتعكع بعر

ظذالر ظأز . ظئقعتعص بارااليدذ) خالعغان جايلعرعغا(بةندعلعرع ظعحعدذ، ظذ، بذالقنع ظذالر 
ظىستعضة قةسةم ظعحعص ظالغان ظعشنع ظورذناليدذ ؤة دةهشعتع  آةث داظعرعلعك بولغان 

ظأزع مذهتاج تذرذقلذق، معسكعنضة، يئتعمضة ؤة . قورقعدذ) يةنع قعيامةت آىنعدعن(آىندعن 
. سعلةرضة بعز ظالالهنعث زازعلعقع ظىحىن تاظام بئرعمعز”) ظذالر ظئيتعدذ. (ظةسعرضة تاظام بئرعدذ

. »“هئح قانداق مذآاصات ؤة تةشةآكذر تةلةص قعلمايمعز) بذنعث بةدعلعضة(سعلةردعن 
  ). ـ ظايةتلةر9 ـ 5ظعنسان سىرعسع (

مذهتاجالرغا ظأزع بئرعش تىضىل باشقعالرنع سةصةرؤةر قعلمايدعغان ناآةسلةر هةققعدة 
دعننع ظعنكار قعلغان ظادةمنع آأردىثمذ؟ ظذ يئتعمنع دىشكةلةيدعغان، «: مذنداق دئضةن

  ).لةر ـ ظايةت3 ـ 1ماظذن سىرعسع . (»معسكعنضة تاماق بئرعشنع تةرغعص قعلمايدعغان ظادةمدذر

هةرضعز ظذنداق ظةمةس، سعلةر ـ يئتعمنع هأرمةت قعلمايسعلةر؟ بعر ـ بعرعثالرنع «
  ). ـ ظايةتلةر18 ـ 17فةجر سىرعسع . (»معسكعنضة ظاش ـ نان بئرعشكة تةرغعص قعلمايسعلةر
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حىنكع غعزا . مذهتاجالرنع آعيعم ـ آئحةك بعلةن تةمعنلةش ظعككعنحع ظورذندا تذرعدذ
ظاتعالر، ظانعالر قاظعدة بويعحة يئمةك ـ ظعحمةك ؤة آعيعم ـ آئحةك «. دذربةدةننعث قالقعنع

  ). ـ ظايةتلةر23بةقةرة سىرعسع . (»بعلةن تةمعنلةص تذرذشع آئرةك

. ظالاله سعلةرنع سةهؤةنلعك بعلةن قعلغان قةسعمعثالر ظىحىن جاؤابكارلعققا تارتمايدذ«
مذنداق (اؤابكارلعققا تارتعدذ جلئكعن سعلةرنع قةستةن قعلغان قةسعمعثالر ظىحىن 

ظذنعث آةففارعتع ظاظعلةثالرغا بئرعدعغان ظوتتذرا دةرعجعلعك تاماق ) سعمعثالرنع بذزساثالرقة
يةنع ظون معسكعنضة بةدعننع (بعلةن ظون معسكعننع بعر ؤاخ غعزاالندذرذشتذر، ياآع ظذالرغا 

، »اآع بعر حأرعنع ظازاد قعلعشتذربعر قذر آعيعم بئرعشتذر، ياآع بعر قذل ي) يئصعص تذرعدعغان
  ). ـ ظايةت89ماظعدة سىرعسع (

ظالاله تعرعكحعلعكعثالرنعث ظاساسع قعلغان ماللعرعثالرنع ظةخمةقلةرضة تذتقذزذص «
قويماثالر، ظذالرنع يئمةك ـ ظعحمةك، آعيعم ـ آئحةك بعلةن تةمعنلةثالر، ظذالرغا حعرايلعق 

  ).ةت ـ ظاي5نعسا سىرعسع . (»سأز قعلعثالر

يذقعرعقعالردعن آأرىؤئلعشقا بولعدذآع، ضىللعنعشعمعز ظىحىن ظالدع بعلةن بعز 
ظعسالم نذقتعظينةزعرعدعن قارعغاندا، . مذهتاجالرنعث ظئهتعياجعنع قامدعشعمعز شةرت

ظذزذقلذق (مذهتاجالرغا ظالدع بعلةن بةدةننعث قالقعنع بولغان يئمةك ـ ظعحمةآنع
حىنكع بذالر . يعن آعيعم ـ آعحةك بعلةن تةمعنلةش شةرتتذربئرعص بولغاندعن آئ)ماددعسعنع

  .باش تارتعص بولمايدعغان مةجبذرعيةتلةردذر

 


