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 کتبة ًکبح )اسدًاج(

 هٍحمل بك وه يىٞ اوث: که
 

 نیدا اسدًاجًٌع اًل: 

 :اوثکه بكقوی آو يیالهًؿ به چًؿ ٨ّل 

 آهنبهتعلقبت ً  خلٌت کزدى،فصل اًل: آداة عقذ ً 

 آداة عقذ:اًل: 

جىايؿ ؼىؾي قا ال گًاه ظ٩ٛ کًؿ هىحعب  ليی که هی یاالؾواز کكؾو بكای هكؾ 
ه بجىايؿ ؼىؾي قا ظ٩ٛ کًؿ يیم هىحعب اوث>  همچًیى بكای کىی که يمیاوث> 

َکٍك َو ُأٓيري :ظ٫ ج١الیوؽى ایى  لیلؾ  ـَ ا َؼَلٓ٭ًاُکٓن ّهٓى  اُن ّإيَّ ًَّ َها ال َو َش١َٓلًاُکٓن   یا َأیُّ
َؿ اللّه َأٓج٭اُکٓن ّإوَّ اللَه  ًٓ ٓکَكَهُکٓن ٠ّ ١ُىبًا َو ٬َباّئَل ّلَح١اَق٨ُىا ّإوَّ َأ  هكؾم، ایٕ ٠َٕ6ٔلیِن َؼبیِك ٌُ

 هایی ٬بیله و ها شما٠ث قا ٌما و ٕهكؾ و لؤ بیا٨كیؿین هاؾه و یک يك ال قا ها ٌما
ٌما  پكهیمگاقجكیى ؼؿا يمؾ ٌما جكیى گكاهی آیًه هك بًٍاویؿ. قا یکؿیگك ٬كاق ؾاؾین جا

                                                                                                              
 .69 ظصكات:  -6
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 ٔ.اوث کاقؾاو ؾايای ؼؿاويؿ اوث.
 .ٔؾاٌحه باٌیؿالؾواز کًیؿ جا يىل ٕ: ایى وؽى ه١ّىمو 
 ٔ.كؾگاو ٌما هصكؾها هىحًؿبؿجكیى هُ ٕ: ؼؿاقوىل ایى وؽى و 

ای باالجك ال ایى  ب١ؿ ال اوالم هیچ بهكهیک هكؾ بكای ٕ: ه١ّىمو ایى وؽى 
، هًگاهی که ال ؾیؿيً ٌاؾ ٌىؾ > همىكیيیىث که همىكی هىلماو ؾاٌحه باٌؿ

و هال ٌىهكي قا ظ٩ٛ  يؼىؾ، کًؿ و ؾق يبىؾ ٌىهكي ًا٘ا٠حکه ٨كهايً ؾهؿ، 
 .ٔکًؿ

 :بت عقذهستذّج

کًؿ که ایى اؼحیاق ليی قا  هىحعب اوث ،ؼىاهؿ الؾواز کًؿ هكؾی که هی -6
 پاکؿاهىو  یآوقو ٨كليؿ لاؾچهاق ٩ِث ؾق او باٌؿ: اِالث، بکاقت، 

ال ـ  ؾق ایى ِىقتـ چه بىا که  ،و جًها به لیبایی و ذكوت اکح٩ا يکًؿ >بىؾو
 بمايؿ. هك ؾو بال

وؽى که ـ ایى ؾ٠ا ؼىايؿو و ب١ؿ ال آو  ،ؾو قک١ث يمالبه شا آوقؾو  -2
 و یا هك ؾ٠ای ؾیگكی: ـ ه١ّىم اوث

ىاّء  ًِّ ق ّلي ّهى ال َز، ٨ََ٭ؿِّ ي ُأقیُؿ َأو أَجَموَّ ُهىَّ ٨َك الْلهنَّ إيِّ ُهىَّ ّلي أ٩٠ََّ َٝ شًا، وأظ٩َ
 .قل٬ًا، و أ٠َٝمُهىَّ َبكَکة ٨ّي َي٩ّىها وهالي، وأوَو١َُهىَّ 

و آيها جكیى  ها پاکؿاهى په ال بیى لو ،ؼىاهن الؾواز کًن هیهى ؼؿایا 
و با  بكای هى باٌؿ، و هال هى يال ؼىؾ آيهاجكیى  يگهؿاقيؿهکىی که 

 ٨كها.ق ٭ْؿ هجكیى همىك قا بكاین  و با بكکث جكیى قولی وو١ث
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البحه اگك بكای ٠٭ؿ ٌاهؿ  هىحعب اوث> الؾواز، 6ٕٔا٠الو ٠مىهی کكؾو -9
 .واشب هی ٌىؾٔؾق ٤یك ایى ِىقت ایى اهك ؿ ًٕگك٨حه باٌ

 ؼٙبه ؼىايؿو ٬بل ال ٠٭ؿ   -4

 ؾق ٌب، ٠٭ؿ کكؾو  -5

   خلٌت کزدى ثب مهسزآداة در دًم: 

 که  ٌاهل ؾو ٬ىمث اوث:

 : ٬ىمث اول
ؾو قک١ث يمال بؽىايؿ و ب١ؿ ال آو  ،کًؿيمؾیکی ؼىاهؿ  هىحعب اوث کىی که هی

به او يیم اهك کًؿ ؾو  ،ي گ٩ث که يمؾي بیایؿهمىك به  هًگاهی کهؾ٠ا کًؿ، و 
٘هاقت باًٌؿ، و هًگاهی . هىحعب اوث هك ؾو با قک١ث يمال بؽىايؿ و ؾ٠ا کًؿ

اللهنَّ ٬ٕكاق ؾهؿ و ایى ؾ٠ا قا بؽىايؿ: او که لو يمؾ او آهؿ ؾوحً قا قوی پیٍايی 
شُحها، و٨ّ لی کّ ٠َ  یَث َٕ ئو ٬َ كَشها، ٨َ ماّجٯ اوَحعَللُث ٨َ کلّ َؼفُجها، وبّ أَ  ّحَٯ ي أهايَ حاّبَٯ َجموَّ

كَٮ ي لي ٨ ٌّ بكاوان  ٖؼؿایإ ٔیٙاوٌَ  َقّظّمها ٌیئًا ٨َاش١َله ُهىّلمًا َوىْیًا، وال َجص١لُه 
کحاب جى با او الؾواز کكؾم و او قا به ٠ًىاو اهايث ال جى گك٨حن، و با کلمات جى ٨كز 

او قا ٨كهىؾی ق او قا بك ؼىؾ ظالل کكؾم و اگك بكای هى ؾق قظن او ٨كليؿی ه٭ْؿ 
 .ٔؿه و ٌیٙاو قا ؾق او ٌكیک يکىب ٬كاقؾقوث  یهىلماي

                                                                                                              
قوايی ال ٘ك٪ ؾیگك به ا٘الٞ هؤهًیى بكوايؿ که او با چه کىی  هايًؿ ایًکه با ولیمه ؾاؾو، یا ا٘الٞ -6

 الؾواز کكؾه اوث. ٕهحكشنٔ
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ٌكوٞ کًؿ، و ال ؼؿاويؿ ، با يام ؼؿا ايصام ٌىؾٌب  ؾقيمؾیکی  هىحعب اوث
 .گكؾايؿهح١ال بؽىاهؿ که ٨كليؿی پىك و والن قولیٍاو 

ایًکه یک یا ؾو قول، و به هؿت هًگام ل٨ا٦ ؾاؾو ولیمه همچًیى هىحعب اوث: 
بلکه  واشب يیىث ایى ؾ٠ىت قا بپفیكيؿ ـو ا، و بك هؤهًبه آو ؾ٠ىت ٌىيؿو اهؤهً

هىحعب اوث ال ٤فا بؽىقؾ ظحی اگك  و اگك ؾق هصله ظأك ٌؿ ـ هىحعب اوث
 هىحعبی ؾاٌحه باٌؿ. قولۀ

كؾاٌحى آو شایم اوث، ولی بٌىؾ  قیؽحه هیؼىقؾو آيچه قوی وك ٠كون و ؾاهاؾ 
ایث یا با گ٩ح ۀشایم يیىث هگك با اشال   ای ٬كیًهو یا با  ،او ۀِاظبً> که ایى ٔق

 گكؾؾ. آٌکاق هی

 :هکكوهات ؾوم٬ىمث 
 :ؾاقؾ کكاهث يمؾیکیؾق هٍث لهاو 

 .ٌب هاه گك٨حگی، و قول ؼىقٌیؿ گك٨حگی -6
 و هًگام ٤كوب ؼىقٌیؿ جا لهايی که وكؼی هٍك٪ ال بیى بكوؾ. ،هًگام ٜهك -2
 .ٌىؾٔ عا٪ ٕؾو یا وه ٌب آؼك هاه ٬مكی که هاه ؾیؿه يمیهُ  هًگام -9
 .بیى ٘لىٞ ٨صك ٕاـاو ِبطٔ جا ٘لىٞ ؼىقٌیؿ -4
 .هاه يیمۀو ٌب ه قهٕاو، های ٬مكی ٤یك ال ها هاهٌب اول ؾق  -5
 اگك بكای ٤ىل کكؾو آب يؿاٌحه باٌؿ. ،ؾق و٩ك -6
 .للملههًگام و  ،هًگام ولي باؾ ویاه و لقؾ -7
ى بگیكؾ.پیً ب١ؿ ال هعحلن ٌؿو و  -8  ال ایًکه ٤ىل کًؿ یا ٔو

بؿوو ایًکه ؾق بیى آيها ٤ىل يمایؿ،  کًؿيمؾیکی و اٌکالی يؿاقؾ که چًؿیى باق 
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 کًؿ.  یک ٤ىل هیايحها بلکه جًها ؾق 
 باًٌؿ: هىاقؾ لیك هکكوه هیو همچًیى 
  که به او يگاه  ؾق هکايی که ٌؽّی وشىؾ ؾاٌحه باٌؿکكؾو يمؾیکی

 .کًؿ هی
  لهاو يمؾیکی و ؾق وایك هىا٬ٟ.يگاه کكؾو به ٨كز لو ؾق 
  ؾو٬بله يمؾیکی کك قو به ٬بله یا پٍث به. 
  ـکك ؼؿاويؿ ال به ٤یكيمؾیکی ِعبث کكؾو هًگام. 

 خلٌت کزدىعقذ ً  ىبی پیٌستسٌم: 

 :اولپیىوث 
ظحی اگك لو  شایم اوث ـ يگاه کكؾو به ِىقت ليی که ٬ّؿ الؾواز با او قا ؾاقؾ

و پاها جا هچ  ها ؾوث ،ِىقتبه يگاه کكؾو جًها بكای و ایى شىال  ـ اشاله يؿهؿ
که ایىحاؾه و یا ؾق  جىايؿ يگاه کكؾو قا ؾق ظاالت هؽحل٧ ٕؾق ظالی و هی ،باٌؿ هی

 ظال قاه ق٨حى اوثٔ جکكاق کًؿ.
ؼىاهؿ بؽكؾ يگاه کًؿ. يگاه  کًیمی که هی های يیکیهمچًیى شایم اوث به هىها و 

کكؾو به لياو اهل کحاب و هىهایٍاو شایم اوث، ولی شایم يیىث ایى يگاه کكؾو به 
 باٌؿ.با جكن ال ٬كاق گك٨حى ؾق ه١كْ گًاه یا بكؾو ٬ّؿ لفت 

شىاو باٌؿ یا پیك، لیبا ـ  همچًیى يگاه کكؾو هكؾ به هكؾ به شم ٠ىقت او شایم اوث
ث ی که همكاه لفت  ـ باٌؿ یا ٌل يگاه  .يباٌؿیا جكن ال ٬كاق گك٨حى ؾق گًاه به ٌ٘ك

 .يیم به همیى ِىقت اوث لو به لوکكؾو 
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چه ا٠ٕای ٜاهكی و چه ا٠ٕای جىايًؿ به جمام ا٠ٕای یکؿیگك ٕ لو و ٌىهك هی
 ٔ يگاه کًًؿ.پىٌیؿه

لو ياهعكم يگاه کًؿ، هگك ؾق ظالث  بؿو با هیچ ٬ّؿی بهبه هیچ وشه و هكؾ يبایؿ 
شایم ولی اول  ۀؾق هكجب ؾوث و پاها جا هچ ِىقت و و يگاه کكؾو به ،ٔكوقت

به و ؾوباقه يگاه کكؾو ظكام اوث. ظکن يگاه کكؾو لو به هكؾ ياهعكم يیم  هکكوه
 اوث.همیى ِىقت 

ؼىاهؿ بك آو لو  که هیهًگاهی ٔكوقت شایم اوث، هايًؿ ا وشىؾ بؾو يگاه کك 
ؼىاهؿ ال  که ؾق ایى ِىقت يگاه کكؾو به او قا ٨٭ٗ بكای هكآيچه هیـ ٌهاؾت ؾهؿ، 

يیال ؾاقؾ جا او هؿاوایً پمٌکی که ليی  ، هايًؿ کًؿ آو ا٘الٞ ظاِل کًؿ کىجاه هی
بكؼىقؾ هكؾاو و لياو ؾق  ۀکه يحیص ٤كْ ـو ٬ّؿ و اها يگاه اج٩ا٬ی بؿوو اقاؾه يمایؿ> 

 اٌکالی يؿاقؾ. ـ یک هکاّو يى٠ی اوث

به ٬ّؿ لفت و یا جكن ال ا٨حاؾو ؾق ایًکه  لو شایم اوث، هگك هكؾ و ِعبث کكؾو
٨كهایؿ:  هیظ٫ ج١الی اشحًاب ال آو واشب اوث. ِىقت گًاه باٌؿ، که ؾق ایى 

 َٓى ّهٓى َأب ٕٓ ُٕ اّت َی٥ٓ ًَ ٓلُمٓؤّه َحُهىَّ ّإالَّ َها َو٬ُل لِّ ًَ ی َى ٨ُُكوَشُهىَّ َواَل ُیٓبّؿیَى ّل ٓٝ اّقّهىَّ َوَیٓع٩َ َّ

َحُهىَّ ّإالَّ ّلُب١ُىَلّحّهىَّ َأٓو آَبا ًَ ی ّكٓبَى ّبُؽُمّكّهىَّ ٠ََلی ُشُیىّبّهىَّ َواَل ُیٓبّؿیَى ّل ٕٓ َها َوٓلَی ًٓ َهَك ّه ّئّهىَّ َأٓو َٜ
اّئّهىَّ  ًَ ي َأَؼَىاّجّهىَّ َأٓو  آَباء ُب١ُىَلّحّهىَّ َأٓو َأٓب ًّ ي ّإٓؼَىاّيّهىَّ َأٓو َب ًّ اء ُب١ُىَلّحّهىَّ َأٓو ّإٓؼَىاّيّهىَّ َأٓو َب ًَ َأٓو َأٓب

٩ّٓل الَّ  ِّٙ َشاّل َأّو ال ٓقَبّة ّهَى الكِّ اّب١ّیَى ٤َٓیّك ُأٓوّلي آْلّ ّفیَى َلٓن ّيَىاّئّهىَّ َأٓو َها َهَلَکٓث َأٓیَماُيُهىَّ َأّو الحَّ
َهُكوا  ٓٝ ّحّهىَّ َوُجىُبىا ّإَلی َی ًَ ی ّكٓبَى ّبَأٓقُشّلّهىَّ ّلُی١َٓلَن َها ُیٓؽ٩ّیَى ّهى ّل ٕٓ َىاء َواَل َی ًِّ ٠ََلی ٠َٓىَقاّت ال
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ُکٓن ُج٩ّٓلُعىوَ  ىَو َل١َلَّ ًُ َها آلُمٓؤّه  چٍماو که بگى هؤهى لياو به وٕ ٕ6ٔاللّه َشّمی١ًا َأیُّ
 که ه٭ؿاق آو شم قا ؼىؾ های لیًث ؾاقيؿ و يگه قا ؼىؾ ٌكهگاه و ببًؿيؿ قا ؼىیً

 ؼىؾ های لیًث و ٨كوگفاقيؿ گكیباو جا قا ؼىؾ های ه٭١ًه و يکًًؿ آٌکاق هىیؿا اوث
 یا ؼىؾ ٌىهكهای پؿق یا ؼىؾ پؿقاو ؼىؾ یا ٌىهكاو بكای هگك يکًًؿ، آٌکاق قا

 ؼىاهك پىكاو یا ؼىؾ، بكاؾق یا پىكاو ؼىؾ بكاؾقاو یا ؼىؾ ٌىهك پىكاو یا ؼىؾ پىكاو
 لو به ق٤بث که ؼىؾ ؼؿهحگماق هكؾاو ؼىؾ، یا بًؿگاو یا ؼىؾ، همکیً لياو یا ؼىؾ

 آو جا يميًؿ لهیى بك پای چًاو يیم و ؼبكيؿ بی لياو ٌكهگاه ال که کىؾکايی یا يؿاقيؿ،
 کًیؿ، جىبه ؼؿا ؾقگاه به همگاو هؤهًاو، ای ٌىؾ. ؾايىحه ايؿ کكؾه پًهاو که لیًحی
 .ٔگكؾیؿ قوحگاق که باٌؿ

و ؾوث و پاها  ،ِىقتآٌکاق کًؿ، هكؾاو ياهعكم بكابك ؾق آيچه یک لو شایم اوث 
قا آٌکاق کًؿ: گكؾو و لیك جىايؿ هىاقؾ  لو ؾق ه٭ابل هعاقهً جًها هیاوث.  جا هچ

ها جا کمی باالجك ال آقيس ٕه٭ؿاقی که هًگام ؤى ال ؾوحايً  باالجك ال آو، ؾوث
قا  ًبؿي ۀهم يبكای همىك جىايؿ  لو هی کًؿٔ، و پاها جا ي٧ّ وا٪. آٌکاق هی

 آٌکاق يمایؿ.
 :ؾوم پیىوث

 :باٌؿ هیای که ؾق ایى باب  گايه هىائل پًس
و ؾق ِىقت  ام،ظك  ـ لو بؿوو قٔایث يمؾیکی کكؾو ال ٠٭ب ـ: اول

 .اوثهکكوه او  قٔایث

                                                                                                              
 .96يىق:   -6
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اگك ؾق ٠٭ؿ ٌكٖ يکكؾه  6ٕٔ،لو آلاؾال  یٔبیكوو قیؽحى ه٠ًمل ٕ: ؾوم
 ۀؾیؾق ِىقت ايصام آو پكؾاؼث و  ،باًٌؿ و لو اشاله يؿهؿ ظكام اوث

 ٌىؾ. اوث بك ٌىهك واشب هی 2ٕٔي٩ٙه که ؾه ؾیًاق
 قا جكک کًؿ.يمؾیکی با همىكي شایم يیىث هكؾ بیً ال چهاق هاه : وىم

کًؿ  يمؾیکیو اگك  ،ه والگی ظكام اوثلو ٬بل ال وى يُ يمؾیکی با  :چهاقم
هصكای بىل و ٤ائٗ لو ایًکه به وبب آو هگك  ،ٌىؾ آو لو بك او ظكام يمی

 4ٕٔ.گكؾؾ او ؼاقز يمی ۀولی ال ٠هؿ 9ٕٔیکی ٌىؾ
 هکكوه اوث که ٌب هًگام با همىكي يمؾیکی کًؿ.هىا٨ك بك : پًصن

 فصل دًم: عقذ

 باٌؿ. هی ٠٭ؿ و اظکام آو ۀبكقوی ِی٥که ٌاهل 

 عقذ: ۀصیغ اًل:

باٌؿ،  6ٕٔپفیك٨حىو  ٠ٕ5ٔ٭ؿٔ ٕبه وشىؾ آوقيؿۀ ایصاب٠٭ؿ بایؿ ؾاقای ؾو ل٩ٛ  ِی٥ۀ

                                                                                                              
 کًیم يباٌؿ ٕهحكشنٔ. - 6
 ٔ.٠602یاق ٌٕكایٟ االوالم ٠كبی کحاب لکات َ  68ه١اؾل یک هر٭ال ٘الی  - 2
 ٌىؾ ٕهحكشنٔ. او ظكام ابؿی هیکه ؾق ایى ظالث بك  - 9

 ی١ًی بایؿ ي٩٭ه و هؽاقز او قا بؿهؿ ٕهحكشنٔ. - 4

 کًؿ. ٕهحكشنٔ ل٩ٝی که ؾاللث بك ؾقؼىاوث ایصاؾ ٠٭ؿ هی - 5
 باٌؿ. ٕهحكشنٔ پفیك٨حى ٠٭ؿ ال ٘ك٦ ؾوم هی ۀل٩ٝی که يٍاو ؾهًؿ - 6
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ال اظحمال ٤یك و ابهام گىيه و هك  باٌؿ٠٭ؿ  ؾهًؿۀ ای که به ٘ىق وأط يٍاو به گىيه
ك٦   .يمایؿآو قا ب٘ك

شُحَک ٌٕاهل  ٠باقت ایصاب به يکاض جى ٕ ٔأيَکعُحَک ٕ، و ٔبه الؾواز جى ؾقآهؿمٕ َٔلوَّ
١ُحَک ٕ، و ٔؾقآهؿم  ایىٕپفیك٨حىٔ ٌاهل و ٠باقت ٬بىل  6ٕٔٔجى ؾقآهؿم ۀبهك ٕبه  َٔهحَّ

٬َّبلُث ٕیا بگىیؿ:  ٔمؾك کالؾواز قا ٬بىل ٕ ٬َّٔبلُث الَحمویسٕکه بگىیؿ: ٌىؾ  هىاقؾ هی
 :و شایم اوث که جًها بگىیؿ ٔ و یا هٍابه ایى قا بگىیؿکكؾمٕيکاض قا ٬بىل  ٔالًکاض

 .مٔکكؾ٬ٕبىل  ٬َّٔبلُث ٕ
به ٘ىق وأط  ٕگفٌحهٔ بیاو ٌىؾ جاهأی با ١٨ل و ٬بىل ل٩ٛ ایصاب بهحك اوث 

ا ٬ّؿ ایصاؾ ٠٭ؿ، ١٨ل اهك قا به بقا يٍاو ؾهؿ و ایًکه ٕهكؾٔ ٕايٍاءٔ  ٔایصاؾ کكؾوٕ
شیًٕوقٔ یا بیابه الؾواز هى ؾقاو قا ٕ ٔشًیهاَلّوْ ٕهرل ایًکه بگىیؿ:  کاق ببكؾ، ي َلوِّ

شُحکٕبگىیؿ: یا ولْی او وقٔ و لو بیإؼىؾت قا به الؾواز هى ؾق ّٔک ٩َى يَ  ٕبه  َٔلوَّ
 ؿمٔ ِعیط اوث.هالؾواز جى ؾقآ

ٔ وپه ؼىؾ ؾقآوقمالؾواز قا به ٕجى  ُٔشکَوْ مَ أجَ ٕ هرل بگىیؿ ١٨ٔل آیًؿهٕاگك هكؾ با 
شُحَک ٕلو بگىیؿ:   و يیالی به بیاو ٬بىل ال ٕبه الؾواز جى ؾقآهؿمٔ ِعیط اوث َٔلوَّ

١ُحَک ٕ :بگىیؿاو  ولْی یا  وو اگك ل ، ٘ك٦ هكؾ يیىث ى بكؾاقی ج بهكهٕبه  ٔفاکَ بّ  َهحَّ
 ٌىؾ. بىحه هین یؾا ٠٭ؿّ  ،و هؿت قا بیاو يکًؿ ؾق ه٭ابل ٨الو چیمٔؾقآهؿم 

بكای ایصاب ٠٭ؿ که ی بكؾ با ٠باقج ی٠٭ؿ به کاق هپفیك٨حى که بكای  اللم يیىث ل٩ٝی
 ل٩ٝیبا پفیك٨حى با ل٩ٝی باٌؿ و  ایصاب ٠٭ؿ اگك. باٌؿ ٌىؾ یکی به کاق بكؾه هی

                                                                                                              
 الؾواز ٘ك٦ اول ٕ ایصابٔ لو اوث و ٘ك٦ ؾوم ٕپفیك٨حىٔ هكؾ اوث. ٕهحكشنٔ ِی٥ۀؾق   -6
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 ٔکاضالًّ  لُث بّ ٬َ ٕهكؾ بگىیؿ: و  ٔکشحُ وَّ لَ ٕ په اگك لو بگىیؿ: ، ِعیط اوث>ؾیگك
ِعیط اوث. اگك بگىیؿ:  ٔمویسالحَّ  لُث بّ ٬َ ٕهكؾ بگىیؿ:  و ٔکعحُ أيکَ ٕیا لو بگىیؿ: 

 ٔي١نٕٕؾؼحكت قا به ٠٭ؿ ٨اليی ؾقآوقؾمٔ و او بگىیؿ:  ٔى ٨الوک هّ بًحَ  شُث وَّ لَ ٕ
 ٕپفیك٨حنٔ ِعیط اوث. ٔلُث بّ ٬َ ٕٕبلهٔ و هكؾ ٕی١ًی ٨اليیٔ بگىیؿ: 

، بلکه اگك هكؾ ٕکه ٘ك٦ پیً ال پفیك٨حى گ٩حه ٌىؾایصاب اللم يیىث ظحما ل٩ٛ 
شُث ٕاوث اول ٌكٞو کًؿٔ و بگىیؿ: ٠٭ؿ ؾوم  ؾؼحك  ولْی ٕالؾواز کكؾمٔ وپه  َٔجَموَّ

شُحکٕبگىیؿ:   ٕبه الؾواز جى ؾقآوقؾمٔ ِعیط اوث. َٔلوَّ
آو قا  ۀشای ل٩ٛ ٠كبی جكشمه جىايؿ ب و يمی باٌؿبه لباو ٠كبی بایؿ ٠٭ؿ  ۀِی٥

اگك یکی ال ؾو ٘ك٦ ٠٭ؿ يحىايؿ  بگىیؿ، هگك ؾق ِىقجی که يحىايؿ به ٠كبی بگىیؿ.
کًؿ و اگك هك ؾو یا یکی  جىايؿ بیاو هی ٠كبی بگىیؿ هك کؿام به هماو ٌکلی که هی

٠٭ؿ  ؾهًؿۀ يٍاوکه ـ ٨كؾ ياجىاو  ۀٕالل باٌؿٔ، اٌاق اِاًل يحىايؿ وؽى بگىیؿ ال آيها 
 کا٨ی اوث. ـ باٌؿ
چه ؾق آو  ٌىؾ> شاقی يمی، جملیک و اشاقه، ؿیه، ه٨كوؼحىالؾواز با ال٩اٚ ٠٭ؿ 

 .ؾههكیه ـکك بٍىؾ و یا يٍى 

 دًم: ادکبم عقذ: 

 :اوث هىئلهچًؿ ٌاهل  که 
ؾق چه  الؾواز هیچ ا٠حباقی يؿاقؾ>هصًىو ؾق ٠٭ؿ  یاوؽى گ٩حى کىؾک  :اول

 .آو ؾق ه٭ام ٬بىلب ٠٭ؿ و چه ه٭ام ایصا
ٕليی قا به ٠٭ؿ ؼىؾ ؾقآوقؾٔ و ب١ؿ ال  - هىٌیاق يیىث که-هىحی اگك ؾق ظال 
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ؼىؾي قا به  یهىح ٠٭ؿ ِعیط اوث. اگك لّو  ،ٌیاق ٌؿو اشاله ؾهؿى ه
ایث ؾهؿى قؾ و ب١ؿ ال هالؾواز ؾیگكی ؾقآو  او  ایا ایًکه ب ،ٌیاقی به ٠٭ؿ ٔق

 ا٬كاق کًؿ، ٠٭ؿ ِعیط اوث. آو ٌیاقی به ى ب١ؿ ال ه باٌؿ وٌؿه يمؾیکی 
بكای الؾواز ؾؼحك قٌیؿه ٕکىی که هصؿه والً جمام ٌؿه و ٠ا٬ل  :ؾوم

 او ٌكٖ يیىث، اگكچه ؾؼحك باکكه باٌؿ. ۀیا اشال  ولْی اوثٔ ظأك بىؾو 
 ،وپه هصًىو یا بیهىي ٌىؾ٠٭ؿ قا بؽىايؿ  ایصاب ِی٥ۀؾؼحك  ولْی اگك  :وىم

و اگك هكؾ ب١ؿ ال آو  با٘ل هی ٌىؾ ٠٭ؿی که به کاق بكؾه اوث ل٩ٛ ِی٥ۀ
ل یوپه ٠٭لً لابپفیكؾ . همچًیى اگك هكؾ ابحؿا ِعیط يیىث، ٠٭ؿ بپفیكؾ

، ٠٭ؿ با٘ل اوث. ؾق قا بگىیؿ ل٩ٛ ایصاب ٠٭ؿؾؼحك  ولْی ٌىؾ، و ب١ؿ ال آو 
 اوث. ِىقت به همیى ظکن هن ٨كوي کاال 

و  ؾق ٠٭ؿ جًها ؾق ههكیه ِعیط اوث 6ٌٕٔكٖ کكؾو ٕؼیاقٔ ظ٫ ٨ىػ :چهاقم
 2ٕٔ.ٌىؾ وشىؾ آو با٠د با٘ل ٌؿو ٠٭ؿ يمی

يیم  لوا٠حكا٦ کًؿ و  ایًکه ٌؽّی همىك او اوثهًگاهی که هكؾ به  :پًصن
آو  همىكیؾق ٜاهك ظکن به  ،جّؿی٫ کًؿیا لو ا٠حكا٦ و هكؾ  جّؿی٫ کًؿ

همىكی ٘ك٦ بكيؿ. اگك ٨٭ٗ یکی ال آو ؾو به  و ال هن اقخ هی ٌىؾ ؾو هی
ٌىؾ و اظکام آو بك  هی لوشیثا٠حكا٦ کًؿ، جًها ال شايب او ظکن به ه٭ابل 

 9ٕٔ.ٌىؾ يه ؾیگكی هی یاقشاو 
                                                                                                              

 بك هن لؾو ٕهحكشنٔ -6

 چىو ظ٫ ٨ىػ بكای ههكیه اوث يه ؼىؾ ٠٭ؿ ٕهحكشنٔ. -2

بكؾ.  بكؾ ولی هكؾ ال لو اقخ يمی هرال اگك جًها هكؾ ا٬كاق کًؿ که ليی همىك او اوث، لو ال او اقخ هی -9
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ٌؽّی یکی ال آيها قا به ٠٭ؿ  هكؾ چًؿ ؾؼحك ؾاٌحه باٌؿ و اگك :ٌٍن
اها ؾق يیحً یکی قا ٬ّؿ کًؿ،  و هًگام ٠٭ؿ يام او قا ـکك يکًؿ ؾقبیاوقؾ

اؼحال٦ اوث ؾچاق ؾقآهؿه  او وپه با ٌىهك يىبث به ؾؼحكی که به ٠٭ؿ
چىو ٜاهك ـ  ٌىؾ پؿق پفیك٨حه هی ۀؾؼحكها قا ؾیؿه باٌؿ گ٩ح ۀهم هكؾاگك  ٌىيؿ،

و بك او واشب  ـ وکیل کكؾهیکی ال ؾؼحكاو ه١یى يمىؾو ایى اوث که او قا ؾق 
ولی اگك آيها قا  >قا بپفیكؾاوث ؾاٌحه ؼىؾ اوث آو ؾؼحكی که پؿق ؾق يیث 

 يؿیؿه باٌؿ ٠٭ؿ با٘ل اوث.
که لو هىقؾ يٝك با اٌاقه یا يام بكای شاقی ٌؿو ٠٭ؿ الؾواز اللم اوث  :ه٩حن

په اگك یکی ال ؾؼحكهایً قا  >ٌىؾهحمایم ال وایكیى  ًبكؾو یا ـکك ٩ِح
ؿوو هٍؽُ کكؾؤ یا شًیًی که هًىل هحىلؿ يٍؿه اوث قا به ٠٭ؿ کىی ٕب

 ؾقبیاوقؾ ٠٭ؿ ِعیط يیىث. 
کًؿ  ليی قا بکًؿ و ؼىاهك آو لو يیم اؾ٠ا همىك بىؾواگك هكؾ اؾ٠ای  :هٍحن

ليی که اؾ٠ای  ااگك ب> بیاوقؾ 6ٕٔای هك کؿام ال آو ؾو بْیًه اوث،او  که همىك
کكؾه  يمؾیکیقا ؾاقؾٔ همىكی او کكؾه ٕؼىاهك ليی که هكؾ اؾ٠ای  همىكی

او قا ؾق ٜاهك کاقي ایى ٌىؾ> چىو هكؾ با  لو پفیك٨حه هی ۀؾلیل و بْیً ،باٌؿ
هكؾ  ۀ٬ًبل ال بیْ آوقؾه ای که لو  جّؿی٫ کكؾه اوث، و همچًیى اگك جاقیػ بْیًه

ؾق ٌكایٗ  2ٕٔهىقؾایى ؾو هیچ کؿام ال اگك و  ٌىؾ> او پفیك٨حه هی يیم گ٩حۀ باٌؿ
                                                                                                              

 ٕهحكشنٔ
 آوقؾو ؾو ٌاهؿ ٕهحكشنٔهايًؿ   -6
 لو ٕهحكشنٔ ۀيمؾیکی یا ه٭ؿم بىؾو بْیً -2
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 ٌىؾ. هكؾ پفیك٨حه هی ۀًؾلیل و بیْ يبىؾ، 
اگك ليی قا به ٠٭ؿ ؾقبیاوقؾ وپه هكؾ ؾیگكی اؾ٠ا کًؿ که آو لو همىك  :يهن

 ؾاٌحه باٌؿ.و بیًه  ؾلیل ایًکه ٌىؾ، هگك آو هكؾ ا٠حًایی يمیاؾ٠ای به  ،وثا او
 .اوث اللم ٕا٠الو يمىؾؤّٕاٌهاقٔ یا  ظٕىق ؾو ٌاهؿ الؾوازؾق ٠٭ؿ  :ؾهن

ا٠الو  گكيهو اوث هىحعب  ا٠الو الؾوازاگك ؾو ٌاهؿ ظٕىق ؾاٌحه باًٌؿ 
ٕهًگام  اوٌاهؿظٕىق و بؿوو  ٌىؾ واشب هی يمؾیکی٬بل ال  کكؾو الؾواز

و اگك بؿوو  6ٕٔ،باٌؿ شاقی ٌؿو ٠٭ؿ هحى٧٬ بك ٕاٌهاقٔ ٕا٠الؤ هی ٠٭ؿٔ
ايؿ، و ایى ه١ّیث با جکكاق يمؾیکی  يمؾیکی کًًؿ هكجکب ظكام ٌؿهايصام آو 
٨كليؿی که به به ٘ىق کاهل ِىقت گیكؾ، اها  ا٠الوجا لهايی که  ٌىؾ جکكاق هی

 2ٕٔ.ٌىؾ کن ٨كليؿ ٌبهه يىبث ؾاؾه هیظ ،ٌىؾ هحىلؿ هیوا١٬ه ال ایى 

 دارًذ (0)ًالیت عقذ کسبًی کو در اجنبمفصل سٌم: 

 : اوثکه ؾاقای ؾو هبعد 

                                                                                                              
ؾق ایى ِىقت، جا پیً ال ا٠الو و ٠مىهی کـكؾو الؾواز هـیچ گىيـه هعكهیحـی بـیى لو و هـكؾ ایصـاؾ  -6

 ٌىؾ. ٕهحكشنٔ يمی
گیكؾ و ظکن ليا قا يؿاقؾ. هايًؿ ظالحی که  بؿوو ٠٭ؿ ِعیط ِىقت هی هىاقؾی که يمؾیکی وهىاً  -2
 کًؿ و...  ٕهحكشنٔ کًؿ همىكي اوث يمؾیکی هی ؽُ با ليی که ٨کك هیٌ
ولـْی او اللم اوـث و همچًـیى وْلـی  اشـالۀوالیث ؾق ٠٭ؿ به ایى ه١ًا اوث که بكای الؾواز آو ٌؽُ  -9

 ؾقبیاوقؾ. ٕهمیى هبعدٔ که ؾیگكیجىايؿ او قا به ٠٭ؿ  هی
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 ًالیت دارًذ عقذ در اجنبمکو  یکسبًتعزیف هجذث اًل: 

 ،پؿق بمقگ پؿقی ،هگك پؿق ،هیچ که بك ؾیگكی والیث يؿاقؾ الؾواز٠٭ؿ ؾق 
و ؾق جمام ایى هىاقؾ بكای والیث ؾاٌحى ایماو و  2ٕٔ،و ظاکن 6ٕٔوِْی  ،اشؿاؾ پؿقی

 ٠ؿالث ٌكٖ اوث.
  .ليؿه بىؾو پؿق ٌٖك يیىث ،ؾق والیث ؾاٌحى پؿق بمقگ

ؾلیل بکاقجً به والیث ؾاقيؿ، ظحی اگك پؿق و پؿق بمقگ پؿقی بك ؾؼحك کىچک  
ك٦ ٌؿه باٌؿ، و ؾؼحك ب١ؿ ال  یيمؾیکی یا چیم ؾیگك با٘ل ظ٫ قویؿيً بلى٢ به ب٘ك

اگك پؿق یا پؿقبمقگ، پىك کىچک قا به ٠٭ؿ به همیى جكجیب ٠٭ؿ قا يؿاقؾ. کكؾو 
ظ٫  قویؿو، قٌؿبه و بال٣ ٌؿو ل ب١ؿ ا او ٠٭ؿ ِعیط اوث و ، آوؾقبیاوقيؿکىی 

 اقؾ.آو ٠٭ؿ قا يؿ با٘ل کكؾو
ایماو و ٠ؿالثٔ بك ؾؼحك بال٥ی که کمحك ال هصؿه ؾاٌحى ٌكٖ ه بمقگ ٕب پؿق و پؿق

 ۀبك ؾؼحك باکك لی و  >، چه ؾؼحك باکكه باٌؿ یا يباٌؿؿ والیث ؾاقيؿوال ؾاٌحه باٌ
 .والیث ؾاقؾث بك ؼىؾي هى٬ْ ن یا یؾق ٠٭ؿ ؾاؾؼحك قٌیؿه و  والیث يؿاقيؿ 9ٕٔقٌیؿه

جًها با قٔایث  ٠٭ؿ ،ؾؼحك قٌیؿه قا به ٠٭ؿ کىی ؾقبیاوقؾ ،بمقگ اگك پؿق یا پؿق
الؾواز کًؿ هکكوه  ولْی  ۀؼىؾي بؿوو اشال او ایًکه  البحه اوث>ِعیط ؾؼحك 

 .باٌؿ هی

                                                                                                              
 هایً هٍؽُ يمىؾه اوث. ٕهحكشنٔ کىی که هْیث او قا بكای ٠مل کكؾو به وِیث -6
 اهام ه١ّىم یا کىی که اهام او قا هًّىب يمىؾه اوث. ٕهمیى هبعدٔ  -2
 ؾؼحك ٠ا٬لی که هصؿه والً جمام ٌؿه باٌؿ. ٕهمیى هبعدٔ  -9
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و  وًگ هايٟ الؾواز ؾؼحك بال٣ ٌىؾ، ؾق ِىقجی که کىی باٌؿ که هن ولْی، اگك
هًاوب بكای الؾواز با او باٌؿ و ؾؼحك يیم به او جمایل ؾاٌحه باٌؿ، شایم اوث که 

 قأی يباٌؿ. ولْی ظحی اگك  ،با او الؾواز کًؿ اي ولْی  اشالۀؾؼحك بؿوو 
پىكی که بك و همچًیى  ای که بال٣ و قٌیؿه باٌؿ ٤یكباکكه بیىۀپؿق و پؿق بمقگ بك 

 ،بال٣ یا ٤یكبال٣ ،ٕؾؼحك یا پىك ایى هىاقؾ جمام و ؾق> والیث يؿاقيؿ اوث٠ا٬ل و بال٣ 
پؿق و پؿق بمقگ بك او والیث  ،هصًىو باٌؿٌؽُ  ٔ اگك... باکكه یا ٤یكباکكه

 .اگك ٠ا٬ل بٍىؾ ظ٫ با٘ل کكؾو آو ٠٭ؿ قا يؿاقؾؾاقيؿ، و 
کىچک باٌؿ یا بمقگ، ـ  ؾقبیاوقؾؾیگكی جىايؿ کًیم یا ٤الهً قا به الؾواز  هىلی هی

 و آيها ظ٫ ايحؽاب يؿاقيؿ. ـ یا هصًىو ٠ا٬ل باٌؿ
بلى٢ قویؿه یا کىی که  يا٬ُ ال١٭لی که بهٌؿه بك ه١ْیى اهام وىی ظاکمی که ال 

 .والیث ؾاقؾـ  اگك الؾواز به ِالظً باٌؿـ  اوث ٌؿهبلى٢ ٠٭لً جباه ب١ؿ ال 
هایً ٬كاق ؾاؾه اوث، والیحی يؿاقؾ، ظحی  كای اشكای وِیثبهْیث او قا کىی که 

بكای با وشىؾ ٔكوقت وِی  هىق کكؾه باٌؿ.أهالؾواز وِیث کًًؿه او قا بكای  اگك
 به الؾواز ؾقبیاوقؾ.هصًىيی که بال٣ ٌؿه اوث قا جىايؿ  هیالؾواز 

قوی ؾق ؼكز کكؾؤ ال وىی ظاکن ال  وبب جبفیك ٕاوكا٦ و لیاؾهکىی که به 
الؾواز کًؿ، و اگك ظالث أٙكاق ال جىايؿ ؾق ٤یك  يمی ايصام ه١اهله هًٟ ٌؿه اوث

 اجىايؿ ب ظاکن هی ،و اگك هصبىق به الؾواز ٌىؾ> ٠٭ؿ با٘ل اوثآو  ،الؾواز کًؿ
 ٕؾق ظال أٙكاقٔ ٌؽُ و اگك >الؾواز بؿهؿ اشالۀاو ايحؽاب همىك یا بؿوو آو به 
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 6ٕٔالمرل ٠٭ؿ ِعیط اوث، ولی اگك بیٍحك ال ههك ،٬بل ال اشاله گك٨حى الؾواز کًؿ
 ا٠حباقی يؿاقؾ. ه٭ؿاق أا٨هآو  ،٬كاق ؾاؾه باٌؿهمىكي  ههكیۀقا 

 کىچک، اهام بك ؾؼحك و پىك. بك پؿق و پؿقبمقگ اولىیث ؾاقؾؾاٌحى اهام ؾق والیث 
 باکكه یا ٤یكباکكه والیث ؾاقؾ. والٔ، 68ؾؼحك و پىك قٌیؿ ٕبیً ال  یا يابال٣، بال٣

 ىبی ًالیت در اسدًاج پیٌستهجذث دًم: 

 :هىئلهچًؿ 
قا وکیل کًؿ که او  والٔ ٌؽّی 68ٕبیً ال  هًگاهی که ؾؼحك بال٣ و قٌیؿه: اول

جىايؿ ؾؼحك قا به ٠٭ؿ  او يمی و کىی قا هٍؽُ يکًؿ، قا به ٠٭ؿ کىی ؾقبیاوقؾ
پىكّی  يىۀقا به ٠٭ؿ  ؾؼحك ،و اگك پؿقبمقگؾؼحك>  اشالۀؼىؾي ؾقبیاوقؾ هگك با 

 ؾقبیاوقؾ شایم اوث.ؾیگكي ؾقبیاوقؾ، یا پؿق او قا به ٠٭ؿ هىْکلً 
ؾؼحك  ،ؾق بیاوقؾ ٌؽّی کمحك ال ههك المرل به ٠٭ؿ اقا ب ، ؾؼحكولْی اگك : ؾوم
 جىايؿ ا٠حكاْ کًؿ. هی

ؼىؾي قا به جىايؿ  هیاو په  >٠٭ؿ قا بؽىايؿ ِی٥ۀجىايؿ  بال٣ و ٠ا٬ل هیلو : وىم
 وکیل باٌؿ،٠٭ؿ ؾیگكی ؾقبیاوقؾ و یا ال ٘ك٦ ٌؽُ ؾیگكی بكای ؼىايؿو ِی٥ه، 

 ٕهكؾٔ. چه ؾق شهث ایصاب ٕلؤ و چه ٬بىل
ال بىحگاو په اگك کىی  ِعیط يیىث> ٕولْیٔ اشالۀبؿوو  الؾواز: ٠٭ؿ چهاقم

به ٠٭ؿ ؾیگكی ً بمقگ پؿق یا پؿق اشالۀبؿوو ؾؼحك کىچکی قا  ،يمؾیک یا ؾوق

                                                                                                              
 ٌىؾ. ٕهمیى کحابٔ هح١اق٨ی که بكای هايًؿ آو ؾؼحك ٬كاق ؾاؾه هی ههكیۀههك المرل: آو ه٭ؿاق   -6
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آو ؾؼحك ب١ؿ ال ٠٭ؿ> ظحی  اشالۀٌىؾ هگك با اـو یا  آو ٠٭ؿ شاقی يمی ،ؾقبیاوقؾ
ایث ؾؼحك یا بكاؾقي باٌؿ.  که او قا به ٠٭ؿ ؾقآوقؾه اوث ٠مىاگك آو ٌؽّی  ٔق

لو ٌىؾ، و  هٍؽُ هیکًًؿ  هًگاهی که ٌىهك قا به او ٠كٔه هیباکكه با وکىت او 
هالک  اشالۀ٤یكباکكه بایؿ با وؽى گ٩حى ا٠الم قٔایث کًؿ. اگك کًیم باٌؿ يیال به 

 شؿ اشاله بؿهًؿ ِعیط اوث. باٌؿ و پؿق یا٥ِٕیكٔ و اگك کىچک  ،ؾاقؾ
باٌؿ و يهى ؤاگك پؿق ه په >باٌؿ والیحی يؽىاهؿ ؾاٌثي 6ٕٔهىؤه، ولْی  اگك: پًصن

هىي  و همچًیى اگك پؿق هصًىو یا بی ،جًها او والیث ؾاقؾ ،هى باٌؿؤپؿق بمقگ ه
ك٦ ٌىؾ ٠ٕا٬ل یا هؤهى ٌىؾٔ، و والیث يؿاقؾ باٌؿ  اگك هايٟ والیث ؾاٌحى ب٘ك

 ٌؽُ و پؿق بمقگ اگك پؿق بكای ؾؼحكي هكؾی قا بكگمیًؿ .کًؿ پیؿا هیوالیث 
هك کؿام ٠٭ؿ قا لوؾجك شاقی کكؾه باٌؿ هماو ِعیط و  ،ؾیگكی قا ايحؽاب کًؿ

ٌىؾ،  م هیبمقگ ه٭ْؿ  پؿق يٝكٌؿيؿ اؼحال٦ ؾچاق و اگك با هن  ،ؾیگكی با٘ل اوث
 بمقگ ِعیط اوث يه پؿق. ٠٭ؿ پؿق ،لهاو وا٬ٟ ٌؿه باٌؿ و اگك هن

ؾؼحك کىچک قا به ٠٭ؿ هصًىو یا هكؾی که اؼحه ٌؿه اوث  اگك ولْی، :نٌٍ
ؾقبیاوقؾ، ِعیط اوث و هًگاهی که ؾؼحك به بلى٢ قویؿ ظ٫ با٘ل کكؾو ٠٭ؿ قا 

ٌىؾ قا  هایی که با٠د با٘ل ٌؿو ٠٭ؿ هی که یکی ال ٠یب ؾاقؾ. همچًیى اگك ليی ـ
ب١ؿ ال بلى٢ ظ٫ با٘ل کكؾو  ـ قا به ٠٭ؿ پىك کىچکی ؾقبیاوقؾ ٕآو پىك ؾاٌحه باٌؿ

٠٭ؿ قا ؾاقؾٔ. اگك ولْی، ؾؼحك یا پىك کىچک قا به ٠٭ؿ کًیم یا ٤الهی ؾقبیاوقؾ ب١ؿ 
 ال بلى٢ ظ٫ با٘ل کكؾو ٠٭ؿ قا يؿاقيؿ.

                                                                                                              
 ی١ًی به اهاهاو و ههؿییى ایماو يؿاٌحه باٌؿ. ٕهحكشنٔ -6
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هكچًؿ اوث،  شایمهالک او  اشالۀجًها با  ،با کًیمٕؾاین یا هى٬ْثٔ الؾواز : ه٩حن
 لو باٌؿ. او یکهالک 
 ،٨كليؿاو ؼىؾ قا به ٠٭ؿ همؿیگك ؾقبیاوقيؿکىچکی ك و پىك ؾؼح اّو : اگك پؿق هٍحن

و اگك یکی ال آو ؾو بمیكؾ آوق اوث  مالم ؾو کىؾک ا آو ای هكؾویایى ٠٭ؿ بك 
بكؾ. اگك ٤یك ال پؿق، ٌؽُ ؾیگكی آو ؾو قا به ٠٭ؿ هن  اقخ هیال او ؾیگكی 

ال بیى و ههكیه و اقخ  ،٠٭ؿ با٘لآو ؾقبیاوقؾ و یکی ال آو ؾو ٬بل ال بلى٢ بمیكؾ 
٠٭ؿ ال شايب او ِعیط  ،و اگك یکی ال آو ؾو به بلى٢ بكوؿ و قٔایث بؿهؿقوؾ،  هی

بمیكؾ ال اوث  آو کىی که به بلى٢ قویؿه و ٠٭ؿ قا اشاله ؾاؾهپه اگك  >اوث
و اگك ؾیگكی به بلى٢  ٕجا به ٘ك٦ ه٭ابل اقخ ؾاؾه ٌىؾٔ ٌىؾ بكؾاٌحه هیاهىالً 

ؿ قا يپفیك٨ث به او ٕو اگك ٠٭ ٌىؾ ؾاؾه هیبه او اقخ  اشاله ؾاؾقا ٠٭ؿ قویؿ و او يیم 
٠٭ؿ با٘ل اوث  ،بمیكؾ ٠٭ؿ قا يپفیك٨حه اوثو اگك آو کىی که  ٌىؾٔ اقخ ؾاؾه يمی

 بكؾ. اقخ يمیکىی و 
ـکك  ِعیط اوث، و ه١ًای اشاله ؾهؿ که الؾواز کًؿ،: اگك هىلی به ٤الهً يهن

. په اگك ٤الم يباٌؿ 6ٕٔههكالمرلهكیه بیً ال هيکكؾو ه٭ؿاق ههكیه ایى اوث که 
ؼىؾي  ٠هؿۀآو ه٭ؿاق بیٍحك بك  ،٬كاق ؾهؿ همىكي ههكیۀه٭ؿاق قا  بیً ال آو

 ِاظبً ٠هؿۀ كکه بایؿ ب١ؿ ال آلاؾ ٌؿو بپكؾالؾ، و ه٭ؿاق ههك المرل ب ،اوث
 .يیم به همیى ِىقت اوث 2ٕٔاو ي٩٭ۀظکن ؾق هىقؾ باٌؿ، و  هی

                                                                                                              
همـیى کحـاب  اؾاهۀٌىؾ ٕ هح١اق٨ی که بكای هايًؿ آو ؾؼحك ٬كاق ؾاؾه هی ههكیۀههك المرل ی١ًی آو ه٭ؿاق  -6

 ؼىاهؿ آهؿٔ.
ِاظب ٤الم اوث و بیً ال آو قا بایؿ ؼـىؾ او بپـكؾالؾ.  ٠هؿۀو به ل  ي٩٭ۀی١ًی پكؾاؼث ه٭ؿاق واشب  -2
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ٕکاهال آلاؾ يٍؿه  ال آو آلاؾ ٌؿه اوثؽٍی کًیمی که ب ٤الم یاِاظّب : ؾهن
 الؾواز کًؿ. هصبىق بهجىايؿ او قا  يمی اوثٔ،
ٕهايًؿ پىك ٤یكبال٣ٔ  ؾاٌحه باٌؿؼىؾ ولْی : اگك ِاظب کًیم کىی باٌؿ که یالؾهن
ؾقبیاوقؾ الؾواز کىی قا به  ولْی، کًیمپه اگك  6ٕٔ،اوثولْی او به ؾوث  کًیمالؾواز 

ظ٫ يؿاقؾ ٠٭ؿ  2ِٕٔاظب کًیم ب١ؿ ال بك ٘ك٦ ٌؿو والیث ولْیً ، وِعیط  اوث
 .کًیم قا با٘ل کًؿ

ظحی اگك قٌیؿه  ال پؿقي اشاله بگیكؾ الؾواز : بكای ٠٭ؿبك لو هىحعب اوث که
بمقگ  و اگك پؿق و پؿق ـ ٤یك باکكهباکكه باٌؿ یا چه ـ  ٕبیً ال هصؿه والٔ باٌؿ

 ٠هؿۀ كقا بآو  ٌحه باٌؿ،اگك بیً ال یک بكاؾق ؾايؿاقؾ بكاؾقي قا وکیل ٬كاق ؾهؿ، و 
قا ايحؽاب کًًؿ او ايحؽاب ها همىكی کؿام ال بكاؾق  و اگك هك ،بكاؾق بمقگحك ٬كاق ؾهؿ

 بكاؾق بمقگحك قا بكگمیًؿ. 
اي قا بؿوو قٔایث او به ٠٭ؿ کىی  که پؿق، ؾؼحك ٤یك قٌیؿه هکكوه اوث

 ؾقبیاوقؾ.

 گايه: ل وهیهىا

ؾؼحك  ،ؾقبیاوقيؿٌؽّی به ٠٭ؿ هك کؿام ؼىاهك ؼىؾ قا بكاؾق ؾو : اگك اول
و بهحك اوث که ٠٭ؿ بكاؾق بمقگحك قا ؾهؿ  اشاله هیبؽىاهؿ که ٠٭ؿ هك کؿام قا 

                                                                                                              
 ٕهحكشنٔ

 هرال پؿّق پىكی که ِاظب کًیم اوث. ٕهحكشنٔ -6
 هًگاهی که به بلى٢ بكوؿ و ؾیگك پؿقي بك او والیث يؿاٌحه باٌؿ. ٕهحكشنٔ -2
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هماو ِعیط  ،و با هك کؿام ال آيها ٬بل ال اشاله يمؾیکی کًؿ ،اشاله ؾهؿ
 اوث. 

به ٠٭ؿ کىی قا  ٕهاؾقٔ ٨كليؿپه اگك  >والیث يؿاقؾبك ٨كليؿي : هاؾق ؾوم
 با٘ل اوث. گكيهو  ،ِعیط اوث ،ؾقبیاوقؾ و او قٔایث ؾهؿ

ؾقبیاوقؾ و ٌىهك  ٌٕؽُ ؾیگكیٔ ليی قا به ٠٭ؿٕبیگايهٔ  ٌؽّی: اگك وىم
ؾقآوقؾه اوث، و لو بگىیؿ بلکه هى ات به ٠٭ؿ  بگىیؿ ٠ا٬ؿ جى قا بؿوو اشاله

او اؾ٠ای > چكا که ٌىؾ پفیك٨حه هی او لو همكاه با ٬ىن گ٩حۀ ،ام به او اشاله ؾاؾه
 ٠٭ؿ قا کكؾه اوث.ِعیط بىؾو 

 ىبی ایجبد حمزهیت فصل چيبرم: سجت

 اوث:هىقؾ ًٌ که 

 ب َى وبب اول: يَ 
ٌىؾ: هاؾق و هاؾق بمقگ هك  ه٩ث گكوه ال لياو ظكام هیالؾواز با  ،بَى يَ  ۀبه واوٙ

و يىه و يىاؾگاو ؾؼحكی و  و ؾؼحك ـ، ال ٘ك٦ پؿق باٌؿ یا هاؾقـ  چ٭ؿق که باال قوؾ
و ؾؼحكاو آيها و پؿقی یا هاؾقی یا هك ؾو، ، و ؼىاهكاو هىحًؿال پٍث او  پىكی که

 ٘ك٦ هاؾق یا پؿق یا هك پؿقي ال و ٨ك٬ی يؿاقؾ که باها،  ه٨كليؿايٍاو، و ٠مْ  ؾؼحكاّو 
چه ها  و ؼاله ،باال قوؾ که اشؿاؾي هك چ٭ؿق ، و همچًیى ؼىاهكاّو ؼىاهك باٌؿ ؾو
های پؿق و  و همچًیى ؼاله ،یا هاؾق یا هك ؾو پؿقاهك هاؾقي باًٌؿ ال ٘ك٦ ؼى 

ؿ یا هاؾق ًبكاؾقي چه ال ٘ك٦ پؿق بكاؾقي باٌ چ٭ؿق باال قوؾ. و ؾؼحكاّو  هاؾقي هك
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ؾؼحكی و هك چ٭ؿق یا  بكاؾقي باًٌؿ پىكی يىۀ، کًؿ ؾؼحكاو ؾو، و ٨ك٬ی يمی و یا هك
 پاییى بكوؾ.

پؿق  په پؿق و >ٌىؾ ظكام هیيیم ها  هكؾها ـکك ٌؿ بك لوایى هىاقؾی که بكای هايًؿ 
چه پاییى قوؾ، بكاؾق و پىك  هكو يىه و يىاؾگاو و هكچه باال قوؾ، ٨كليؿ  بمقگ و شْؿ و

 بك لو هعكم هىحًؿ. چه باال قوؾ بكاؾق و پىك ؼىاهك و ٠مى و ؾایی هك

 :يکحهوه 
با ليا  لیو  >ٌىؾ ذابث هی 6ٕٔی اٌحباهی: يىب با الؾواز ِعیط و يمؾیکاول

آو ٨كليؿ  ،ؿ ٌىؾپه اگك ليا کًؿ و بك اذك آو ٨كليؿی هحىلْ  >ٌىؾ ایصاؾ يمی
ايؿ  ٌىؾ، ولی بك هكؾ و ليی که هكجکب ليا ٌؿه به او يىبث ؾاؾه يمی ٌك٠اً 
ٔ ٕيه ٌك٠اً ؾق ل٥ث او ؼل٫ ٌؿه اوث و  پٍثال  آو بچه م اوث> چىوهعكَ 

 ٌىؾ. هی٨كليؿ او ياهیؿه 
ٌؽُ ؾیگكی يمؾیکی با آو لو اٌحباهًا وپه  ،: اگك ليً قا ٘ال٪ بؿهؿؾوم

ٌؽُ ؾوم ٨كليؿی به ؾيیا با اگك ؾق لهايی کمحك ال ًٌ هاه ال يمؾیکی  کًؿ،
گفٌحه بیً ال ًٌ هاه ال آؼكیى يمؾیکی با ٌىهك اول ؾق ظالی که  ،بیاوقؾ
با ال آؼكیى يمؾیکی یى ظال ؾق او اگك  ،ٌىؾ ٨كليؿ به او يىبث ؾاؾه هی باٌؿ،

 ٨كليؿ به هیچ ،ه هاهٔ گفٌحه باٌؿيُ بیً ال بیٍحكیى هؿت ظمل ٕ ٌىهكي
باٌؿ و ؾو هك چًؿ که همکى اوث ال یکی ال آو  ٌىؾ، يىبث ؾاؾه يمیکؿام 

                                                                                                              
ٌىؾ که  کاق هیکًؿ و ب١ؿ آٌ هايًؿ ایًکه ٌؽُ با ليی با ایى گماو که همىكي اوث يمؾیکی هی -6

 همىكي يبىؾه اوث. ٕهحكشنٔ
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جابٟ يیم و ظکن ٌیك  ،با آلهایٍات پمٌکی ؾ٬ی٫ ٬ابل ٨هن اوثهىٔىٞ ایى 
 يىب اوث.

و  ٌىؾ هی ٨كليؿ ال او ي٩ی ،کًؿ 6ٕٔايکاق و با لو ل١او٨كليؿ قا هكؾ : اگك وىم
هكؾ ٕال  ،و اگك ب١ؿ ال ل١او ،، و ٌیك يیم جابٟ آو اوثظکن ٨كليؿ او قا يؿاقؾ
، ؾوباقه بچه به او وثا ٨كليؿ او آو بچها٬كاق کًؿ که گ٩حه ؼىؾ بالگكؾؾٔ و 

ٙی اوث که به یایى ؾق ٌكابكؾ.  ٨كليؿي اقخ يمیال ٌىؾ ولی  يىبث ؾاؾه هی
وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ،  بچه آلهایٍات پمٌکی ؾ٬ی٫ اهکاو جٍؽیُ يىب وویلۀ

 اوث.پفیك  اهکاو ،آو يحیصۀبكاوان  ٨كليؿ ايکاقاذبات یا  ،اها با وشىؾ آو

 سجت دًم: شیزدادى

 ٌكوٖ و اظکام آو.ایى بؽً ٌاهل ؾو بعد هی باٌؿ: 
 ث با ٌیك ؾاؾو چًؿ ٌكٖ ؾاقؾ:هعكهیْ آهؿو  به وشىؾ

 شزًط شیز دادى:

په اگك  هحىْلؿ ٌؿه اوث>الؾواز ٨كليؿی باٌؿ که با ال ظاِل  ،: ٌیكاولٌكٖ 

                                                                                                              
ٌىؾ و ایى ؾق هىاقؾی اوث که هكؾ  بیى لو و ٌىهك گ٩حه هی ۀؾق اِٙالض ٌك٠ی به يى٠ی هباهل ل١او -6

همىكي قا هحهن به ليا کًؿ ولی ٌاهؿی يؿاٌحه باٌؿ، و یا ایًکه هكؾ اؾ٠ا کًؿ ٨كليؿی قا که لو به او يىبث 
ٌىيؿ و بك هن ظكام ابؿی  که ؾق ایى ظالث با اشكای ل١او، لو و هكؾ ال هن شؿا هی .ؾهؿ، ال او يیىث هی
 ۀوىق  6 ۀبكيؿ.  کی٩یث ل١او  ؾق آی قخ يمیٌىؾ و ال یکؿیگك ا گكؾيؿ و ٨كليؿ يیم به هكؾ يىبث ؾاؾه يمی هی

 ٕهحكشنٔيىق بیاو ٌؿه اوث.  
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 و همچًیى اگك بك اذك ليا باٌؿ. ،ٌىؾ یث يمیبیایؿ هىشب هعكهْ بؿوو آو ال او ٌیك 
به ؾلیل وشىؾ اٌکالی ؾق آو ِعیط يبىؾه اوثٔ هايًؿ الؾواز که ٕ ؾاق الؾواز ٌبهه 

 ِعیط اوث. 
یا بچه ٌیك  ال او باقؾاق بىؾه وؾق ظالی که لو  ،٘ال٪ بؿهؿليً قا اگك هكؾ 

ث هىشب هعكهیْ  ؾیگكی قا ٌیك ؾهؿ ٕبا وشىؾ وایك ٌكایٗٔ بچۀو او  ؾهؿ، هی
اگك لو اوث همچًیى  .ایًچًیى بىؾ يؿهمايٙىق که اگك شؿا يٍؿه بىؾ >ٌىؾ هی

٬ٟٙ ٌیك اها اگك  يٍىؾٔ>باقؾاق ٌىؾ ٕو ٌیكي ؼٍک ٌىهك ؾوم ال الؾواز کًؿ و 
ال  ،وپه ؾق لهايی که همکى اوث ال ٌىهك ؾوم بىؾه باٌؿ ؾوباقه ٌیك بیایؿ ،ٌىؾ

اؾاهه ٌىهك ؾوم  بچۀبه ؾيیا آهؿو جا لهاو ٌیك و اگك  ،ٌىؾ يه اولی عىىب هیهؾوهی 
ٟ ظمل، آو ٌیك هح١ل٫ به ٌىهك ال ، پیً ؾاٌحه باٌؿ و ب١ؿ ال ؤٟ ظمل، اول ٔو

 .باٌؿ ؾوم هیٌیك ال ٌىهك 
ای باٌؿ که گىٌث بكویؿ و اوحؽىاو  به ايؿالهبایؿ آو  ه٭ؿاق ه٭ؿاق.ٌكٖ ؾوم: 

هىشب  قول کاهل بچه قا ٌیك ؾهؿ هكجبه و یا یک ٌبايهو٩ث ٌىؾ. اگك پايمؾه 
ایًکه ٌیك ؾاؾو  -6 ها وه ٌكٖ اللم اوث: و ؾق ایى ٌیك ؾاؾو ،ٌىؾ ث هیهعكهیْ 

 6ٕٔ.ایًکه ٌیك ؾاؾو ال پىحاو باٌؿ -9ها پٍث وك هن باٌؿ  ٌیك ؾاؾو -2 کاهل باٌؿ
قا به ؾهاو بگیكؾ و اگك پىحاو . ٌىؾ ؾق ه٭ؿاق ٌیك ؾاؾو کاهل به ٠ك٦ هكاش١ه هی

، اگك ال ٌیك ؼىقؾو اول به ؾلیل ویك گیكؾب ؾوباقهٌیك بؽىقؾ وپه آو قا قها کًؿ و 
اگك به ؾلیل ؾیگكی  لیٌىؾ و  ایى یک ٌیك ؾاؾو هعىىب هی ،ٌؿو ؾوث بكؾاقؾ

                                                                                                              
ٌىؾ، ظحی اگك وایك ٌكوٖ قا ؾاٌحه  اگك ٌیك قا بؿوٌؿ وپه به بچه بؿهؿ هىشب هعكهیث يمیپه  -6

 ىاو و٩ث ٌىؾ. ٕهحكشنٔحؽبه ٬ؿقی باٌؿ که گىٌث بكویؿ و اوباٌؿ و 
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یا ايح٭ال ال یک پىحاو ها  بالی پكت ٌؿو ظىان بچه به اوبابهايًؿ ي٩ه کٍیؿو یا 
ها یک باق ٌیك  به پىحاو ؾیگك ال ٌیك ؼىقؾو ؾوث بکٍؿ هصمىٞ ایى ٌیك ؼىقؾو

ؾق ج١ؿاؾ ؾ١٨ات ٌیك  ،ٌىؾهًٟ ٌیك ؼىقؾو  الٌىؾ، و اگك  ؼىقؾو هعىىب هی
 .آیؿ به ظىاب يمیؼىقؾيً 

که به او ٌیك ليی به ایى ه١ًا که آو  ،پٍث وك هن باٌؿبایؿ ١٨ات ٌیك ؾاؾو ؾ
چًؿ ج١ؿاؾ ؾ١٨ات اللم کاهل ٌىؾٔ یک ي٩ك باٌؿ، په اگك که ؾهؿ ٕجا لهايی  هی

ؾیگكی ٌیك ٌؽُ ال یک ي٩ك ٌیك بؽىقؾ وپه ال و٠ؿه ٕکمحك ال پايمؾه و٠ؿهٔ 
 6ٕٔ.ٌىؾ اول با٘ل هیي٩ك ظکن ٌیك ؾاؾو  ،بؽىقؾ

ها  یکی ال ایى لوجا لهايی که ال  ،ؾهًؿ به او ٌیك هی به ٘ىق هحًاوب چًؿ لو اگك
ؾق ِىقت هؽحل٧ و ، ٌىؾ هىشب هعكهیث يمیيؽىقؾ پايمؾه باق پٍث وك هن ٌیك 

يیم پؿقبمقگ او ي باٌؿ و پؿق  ؾق ظکن پؿق او يمی 2ِٕٔاظب ٌیكؾه، بىؾو لياو ٌیك 
 اٌؿ. ب ٌىؾ و لو ٌیكؾه هن هاؾق او يمی هعىىب يمی

ه په اگك ٌیك قا ؾق ظل٫ او بچکايؿ یا ب >بایؿ ٌیك ؾاؾو به بچه ال پىحاو باٌؿ
 او بؿهًؿ و او قا ویك کًًؿ،ٌیك قا به ٕهايًؿ ٌیٍه یا ُوكيگٔ و اهرال آو ای  وویله

يیم به  و همچًیى اگك ٌیك قا پًیك کًًؿ و به او بؽىقايًؿ ،ٌىؾ هىشب هعكهیث يمی
 .همیى ِىقت ؼىاهؿ بىؾ

په اگك همكاه ٌیك هایٟ ؾیگكی  >باٌؿ با٬ی ؼىؾ ثاوث ٌیك به ظالاللم چًیى هم
ظالث ٌیك بىؾو ؼاقز ٌىؾ،  الؾق ؾهاو او بكیميؿ به ٘ىقی که با هن هؽلىٖ ٌىؾ و 

                                                                                                              
 ی١ًی اگك بؽىاهؿ به ي٩ك اول هعكم ٌىؾ بایؿ ال ابحؿا پايمؾه و٠ؿه ال او ٌیك بؽىقؾ. ٕهحكشنٔ -6
 باٌؿ. ٕهحكشنٔ هكؾی که ٌیك ظاِل الؾواز با او و جىلؿ ٨كليؿ او هی  -2
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 ٌىؾ. هىشب هعكهیث يمی
هایً لهاو ليؿه  ال ٌیك ؼىقؾو ه٭ؿاقیای ٌیك بؽىقؾ یا ایًکه  اگك ال پىحاو لو هكؾه

 ٌىؾ. هىشب هعكهیث يمیباٌؿ، هكگً  ب١ؿ اله٭ؿاقی بىؾو و 
همايٙىق که ، بچه باٌؿؾو والگی ها جا ٬بل ال اجمام  ٌیك ؾاؾو : ایًکهٌكٖ وىم

ٌیك ب١ؿ ال ؾو والگّی بچه ؾیگك ٕ ٔال قٔاٞ ب١ؿ ٨ٙامٕ :ه اوث٨كهىؾ ه١ّىم
ال بلکه اگك  کمحك ال ؾو وال باٌؿ>ؾهًؿه  لو ٌیكاللم يیىث ٨كليؿ ، و ٔؾاؾيی يیىث

ای که کمحك ال ؾو وال  جىلؿ ٨كليؿ ؼىؾي بیً ال ؾو وال گفٌحه باٌؿ و به بچه
 ٌىؾ. ث هیٗٔ هىشب هعكهیْ یٌكا وایك ٕبا وشىؾ اوث ٌیك بؿهؿ
ب١ؿ ال ؾو  ؿهؿبٌیك اللم اوث به بچه ال ج١ؿاؾ ؾ١٨اجی که  و٠ؿهاگك جًها یک 

هىشب يؿهؿ، آؼك قا به او ٌیك بؿهؿ و چه  ٠ؿۀ، چه و كاق گیكؾ٬والگی بچه 
 با پایاو ؾووالگی کاهل ٌىؾ 6ٕٔج١ؿاؾ ؾ١٨ات ٌیك ؾاؾولی اگك و  ،ٌىؾ هعكهیث يمی

 .ٌىؾ هىشب هعكهیث هی
قا  بچهِؿ  ،په اگك با ٌیك یک هكؾ 2ٕٔ>: ایًکه ٌیك ال یک ٌىهك باٌؿٌكٖ چهاقم

ؾه لو ؾاٌحه  ،و همچًیى اگك هكؾ ،ٌىيؿ عكم هیهؿیگك جماهی آيها با یک ،ٌیك ؾهؿ
جمام آيها به هن هعكم ؿهًؿ بٌیك چًؿ بچه قا ها یک یا  باٌؿ و هك کؿام ال ایى لو

 .ٌىيؿ هی
ٌیك بؿهؿ به ایى ِىقت که ٌیكی که به هك کؿام ال آيها ؾو بچه به  لویک اگك 

ؾاؾه اوث ظاِل ال الؾواز با هكؾی ؾیگك بىؾه باٌؿ، آو ؾو بچه به هن هعكم 
                                                                                                              

 پايمؾه و٠ؿه یا یک ٌبايه قول. ٕهحكشنٔ -6
 ٨كليؿی باٌؿ که ال آو هكؾ اوث. ٕهحكشنٔ ۀؾق پىحاو لو وشىؾ ؾاقؾ به واوٙی١ًی ٌیكی که  -2
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 ٌىيؿ. هی ٨كليؿاو ؼىؾ آو لو هعكمٌىيؿ، ولی بك  يمی
هىحعب اوث ليی قا بكای ٌیك ؾاؾو به ٨كليؿي ايحؽاب کًؿ که: ٠ا٬ل، هىلماو، 

ايحؽاب يکًؿ و به ٨كليؿي و لو کا٨ك قا بكای ٌیك ؾاؾو  >باٌؿ و يیکى و پاک ٩٠ی٧
ال ٕؾق ایام ٌیك ؾاؾؤ قا  آو لوو  ،لو اهل کحاب قا ايحؽاب کًؿاگك هصبىق ٌؿ 

جا  بؿهؿاو  بهو هکكوه اوث که ٨كليؿ قا  ،ٌكاب و گىٌث ؼىک هًٟ کًؿؼىقؾو 
ٌىؾ.  هیکكاهث ٌؿیؿجكپكوثٔ باٌؿ  اگك لو، هصىن ٕآجًي ببكؾ، و ؼىؾ به هًمل

 ؾاق ٌؿه اوث به ٨كليؿي ٌیك بؿهؿ. ليی که با ليا بچه هکكوه اوثهمچًیى 

 :شیز دادىادکبم 

ایى هعكهیث بیى ليی که ٌیك  ،: هًگاهی که ٌیك ؾاؾو هىشب هعكهیث ٌىؾاول
، ؾق يحیصه لو آیؿ به وشىؾ هیای که ٌیك ؼىقؾه اوث  ؾاؾه و هكؾ ِاظب ٌیك و بچه

 هاؾقو پؿق بمقگ ؾو آو و هاؾق ٌىؾ، و پؿق  پؿق او هیٌىهكي ٌیك ؾهًؿه هاؾق و 
و ٨كليؿايٍاو ؼىاهك و بكاؾق او و بكاؾق و ؼىاهكهای آيها ؼاله، ٌىيؿ  او هیبمقگ 
 ٌىيؿ. ٠مه و ٠مىی او هیؾایی، 

ا٠ی ٕال ٘كی٫ ٌیك ؼىقؾؤ هكؾ ِاظب : ٨كليؿؾوم او َيَىبی ٕاِلیٔ و ٨كليؿاو ٔق
و يىاؾگاو لو ٌیك  و همچًیى ٨كليؿ ،ؿيٌى  ای که ٌیك ؼىقؾه هعكم هی به بچهٌیك 

٨كليؿی که ٌیك ؼىقؾه هعكم  هبهىحًؿ هًحىب او به وبب والؾت به ؾهًؿه که 
بك  ؾق ظکن هاؾق آياو اوث،لو  آو ،که به وبب ٌیك ؼىقؾوو ٨كليؿايی  ،ؿيٌى  هی

 ؿ.يٌى  ٨كليؿی که ٌیك ؼىقؾه اوث هعكم يمی
ِاظب اِلی یا قٔا٠ی  جىايؿ با ٨كليؿاو ای که ٌیك ؼىقؾه اوث يمی : پؿق بچهوىم
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 6ٕٔ>الؾواز کًؿ ،لو ٌیك ؾهًؿهاِلی  و همچًیى ٨كليؿاوٌٕىهك لو ٌیك ؾهًؿهٔ ٌیك 
و شایم اوث که ؾیگك ٨كليؿاو او که ال او ٌیك  ،هىحًؿ ًچىو آيها ؾق ظکن ٨كليؿاي

ای که ٌیك ؼىقؾهٔ با ٨كليؿاو ِاظب ٌیك و لو  ايؿ ٕی١ًی بكاؾق و ؼىاهك بچه يؽىقؾه
 ٌیك ؾهًؿه الؾواز کًًؿ.

شایم اوث  ،اها اگك ليی پىكی قا ال یک ٬ىم و ؾؼحكی قا ال ٬ىهی ؾیگك ٌیك ؾهؿ
چىو بیى  >بكاؾق ؾیگكی الؾواز کًؿیا با ؼىاهك ال آو ؾو کؿام  و بكاؾق هك که ؼىاهك

 آيها يه ال شهث يىب و يه ال شهث ٌیك ؾاؾو هعكهیث وشىؾ يؿاقؾ.
به ٌؽُ بگىیؿ: ایى ٕبه کىی که ٬ّؿ الؾواز با او قا ؾاقؾٔ : هًگاهی که چهاقم

٬بل ال ٠٭ؿ گ٩حه  ، اگك ایىؼىاهك یا ؾؼحك هى اوثبه ٘ىق ِعیط  وبب ٌیك ؼىقؾو
ه یاگك ب١ؿ ال ٠٭ؿ باٌؿ و ؾو ٌاهؿ يیم اقا ٌىيؿ، و باٌؿ بًابك ٜاهك بك هن ظكام هی

اللم  ،باٌؿ يمؾیکیال ایى گ٩حه پیً ٌىؾ. اگك  هیآو الؾواز ؾهؿ ظکن به ظكهث 
اگك  اها. قا بپكؾالؾـکك ٌؿه  ههكیۀبایؿ و اگك ب١ؿ ال آو باٌؿ  بؿهؿههكیه يیىث 

اگك يمؾیکی کكؾه  ،يؿاٌحه باٌؿ و لو يیم ايکاق کًؿ اي بیًه و ٌاهؿ گ٩حهاذبات  بكای
هٙلب بپكؾالؾ. اگك لو ب١ؿ ال ٠٭ؿ ایى بایؿ قا  یهي٧ّ ههك گكيه و  یهجمام ههك باٌؿ 

ٌىؾ  ال او پفیك٨حه يمی ،ٔ قا اؾ٠ا کًؿکه به وبب ٌیك ؼىقؾو بك ٌىهكي ظكام اوثٕ
ولی اگك ٬بل ال ٠٭ؿ باٌؿ ٌاهؿ ؾاٌحه باٌؿ، ؼىؾ بیًه و  گ٩حۀایًکه بكای اذبات هگك 

 جىايًؿ با هن الؾواز کًًؿٔ. ٌىؾ ٕو يمی او ظکن هی گ٩حۀبًابك ٜاهك به 
                                                                                                              

ؾؼحكی ؼىؾ ٌیك بؿهؿ، پؿق و هاؾق بچـه  يىۀبه همیى ؾلیل اگك با وشىؾ ٌكایٗ ـکك ٌؿه هاؾق بمقگ به  -6
ٌىؾ، لیكا ؾق ایى ِىقت هاؾق بچه ؾق ظکـن ٨كليـؿ  ها با٘ل هیٌىيؿ و ٠٭ؿ الؾواز آي بك هن ظكام ابؿی هی

 باٌؿ. ٕهحكشنٔ پؿق بچه ٌٕىهكئ هی
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ٌاهؿ ٕبك ایًکه بچه ٌیك ؼىقؾه اوثٔ جًها ؾق ٌكایٙی پفیك٨حه  ؾاؾو : ٌهاؾتپًصن
٬ؿق که  همیىهٙلٟ ٌؿو ٌاهؿ ال ٌیك ؾاؾو، و بكای ، ٌىؾ که با شمئیات باٌؿ هی

 هکؿ جا ٌیك بیایؿ کا٨ی اوث. ببیًؿ بچه پىحاو قا ؾق ؾهاو گك٨حه و به ٘ىق ه١مىل هی

 6ٕٔسجت سٌم: اسدًاج

كؼی ال بٌىؾ، و  الؾواز اگك همكاه با يمؾیکی باٌؿ با٠د ایصاؾ هعكهیث هی
ؾاق  يمؾیکی ٌبههؾق ليا و ٌىؾ،  هایی که ؾق الؾواز ِعیط ایصاؾ هی هعكهیث

 ٌىؾ. يیم هع٭٫ هی ٕاٌحباهیٔ
 :باٌؿ هی ظالثبعد ؾق وه 

با وشىؾ ٠٭ؿ ِعیط یا هلکْیث، با ليی يمؾیکی کًؿ، کىی که اگك : الؾواز ِعیط
های  های هاؾقی و پؿقی ؾق يىل و هاؾق بمقگ همىكي ٕو جمام هاؾق بمقگ هاؾق

یا ب١ؿ  ٬بل ال الؾواز با او به ؾيیا آهؿه باًٌؿ، و يىه و يىاؾگاو همىكيو ؾؼحك ٬بلیٔ 
 او ليؿگی يکًًؿ. ؼايۀؾق هكچًؿ که  ال آو، بك او ظكام ابؿی هىحًؿ،

بك لو ظكام ابؿی همچًیى پؿق و پؿق بمقگ و شؿ و پىك و يىه و يىاؾگاو هكؾ، و 
 ؿ.يٌى  هی
 ،هكؾ پؿق و پىكّ  کًؿٔيمؾیکی ایًکه با او بؿوو ٨٭ٗ با لو الؾواز کكؾه باٌؿ ٕاگك و 

ٌىؾ، بلکه جًها ؾق ِىقجی  يمیبك هكؾ ظكام لو  ؾؼحكّ ؿ، ولی يظكام هی ٌى بك لو 
ؾق یک لهاو هاؾق و ؾؼحك، هك ؾو ٌىؾ که هكؾ بیى آو ؾو شمٟ کًؿ ٕی١ًی  ظكام هی

                                                                                                              
 آیؿ. ٕهحكشنٔ هایی که به وبب آو به وشىؾ هی هعكهیث -6
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ؼىؾ جىايؿ ؾؼحكي قا به ٠٭ؿ  هی ،ال او شؿا ٌىؾ په لهايی کهٔ. همىكاو او باًٌؿ
 ٕابؿیٔ كامظبك او يمؾیکیٔ  ظحی بؿووبا وشىؾ ٠٭ؿ ٕ ليً هاؾقاها ؾقبیاوقؾ، 

 ،ٌىؾ لو بك پىك ظكام يمیيمؾیکی کًؿ، پىكي  لّو با  ٌؽّی اٌحباهااگك  .ٌىؾ هی
 ایًکه پیً ال آو بك ٌىهكي ظالل بىؾه اوث.به ؾلیل 

 :هىئلهچًؿ 
  گكيهو  ،او باًٌؿ همىكاگك هك ؾو هممهاو  ،الؾواز با ؼىاهك لو ظكام اوث 

ؾق آوقؾٔ ِعیط ؼىؾ ٕاگك ليً قا ٘ال٪ ؾهؿ وپه ؼىاهكي قا به ٠٭ؿ 
 اوث. 

  با قٔایث لو ِعیط اوث. اها  لو جًها ؼىاهكلاؾه و بكاؾقلاؾۀالؾواز با
 و اگك ،هكچًؿ که او قأی يباٌؿ ،ليً الؾواز کًؿ ؼالۀجىايؿ با ٠مه یا  هی

٠٭ؿ با٘ل  او الؾواز کًؿ، اشالۀ همىكي با ؼىاهكلاؾه یا بكاؾقلاؾۀبؿوو 
 اوث.

، هايًؿ کىی که با ليی ٌىؾ با٠د ظكام ٌؿو يمیباٌؿ بىؾه  الؾواز: اگك ب١ؿ ال ليا
لىاٖ  لو کًؿ وپه با هاؾق یا ؾؼحكي ليا کًؿ، یا با بكاؾق یا پىك یا پؿقّ  الؾواز هی

جمام که ؾق ، ؼىؾ ٕکه با آو يمؾیکی کكؾه اوثٔ ليا کًؿپؿق یا پىك  کًیمّ با کًؿ، یا 
اها  ٌىؾ> ٬بل ال آو بىؾه اوث يمیليا با٠د ظكام یا با٘ل ٌؿو ٠٭ؿی که ایى هىاقؾ 
الؾواز و يمؾیکی ِعیط با٠د ایصاؾ هايًؿ بىؾه باٌؿ، ٠٭ؿ  ٬بل الاگك ليا 

 6ٕٔ.ٌىيؿ های الؾواز هی ظكهث
                                                                                                              

ٌـىيؿ  ٌؿيؿ بك لياکاق يیم ظكام هی جمام آو ا٨كاؾی که ؾق ِىقت ِعیط بىؾو ٠٭ؿ بك ٌؽُ ظكام هی -6
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باٌؿ و هىشب  ِعیط هی٠٭ؿ  ايصام ٌىؾ، هايًؿ: اگك ٬بل ال ٠٭ؿ يمؾیکی اٌحباهی
 ایصاؾاها يگاه و لمه ظكام هىشب  ،ٌىؾ ىب هیو هلع٫ ٌؿو يَ ایصاؾ ظكهث 

 ٌىؾ، اها کكاهث قا به همكاه ؾاقؾ. ظكهث يمی
 اوث:لیك ایى ؾو هٙلب  ظكهث الؾوازل یشمله هىا ال

 :هىئله هٙلب اول: ؾو
 ؾوم با٘ل٠٭ؿ اول ِعیط و ٠٭ؿ  ،ؾقبیاوقؾؼىؾ : اگك ؾو ؼىاهك قا به ٠٭ؿ اول

ؾو با٘ل  هك٠٭ؿ ؾو قا ؾق یک ٠٭ؿ به يکاض ؼىؾ ؾقآوقؾ  ، و اگك هكاوث
 اوث.

کاق کًؿ و ایى  يمؾیکیه والً يٍؿه اوث ای که هًىل يُ  ؾؼحك بچه ا: اگك بؾوم
يمؾیکی کكؾو با آو ؾؼحك جا ابؿ بك او ظكام  ،او بٍىؾ 6ٕٔا ٌؿوا٨ٕبا٠د 

او  بكيٍىؾ  اءٌىؾ، و اگك ا٨ٕ ال ٠هؿه و جک٩ل او ؼاقز يمی لیو  ٌىؾ، هی
 گكؾؾ. ظكام يمی

 :ؾق ظكام ٌؿو ٌؽُ هىئلهًٌ هٙلب ؾوم: 
گاهی با ليی که ؾق ٠ْؿ اول آو لو بك  ،ه اوث الؾواز کًؿ: کىی که ال قوی آ
ؾايىحه  قا يمیلو  ه بىؾوؾق ٠ْؿ یا  هىئله، و اگك ظکن گكؾؾ ظكام ابؿی هیاو 

و  ٌىيؿ، و ٠الوه بك ٠٭ؿ، يمؾیکی يیم کكؾه باٌؿ بال هن ظكام ابؿی هی ،اوث
جمام ٌؿو جىايؿ ب١ؿ ال  و هی اوث٠٭ؿ با٘ل يمؾیکی يکكؾه باٌؿ، ٨٭ٗ اگك 

                                                                                                              
 باٌؿ. ٕهحكشنٔ ك ليی که با او ليا ٌؿه اوث ظكام هیهرال الؾواز با هاؾق یا ؾؼح

 ی١ًی هؽكز بىل و ٤ائًٙ به هن هحّل ٌىؾ. ٕهحكشنٔ -6
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 .با او الؾواز کًؿ ،ه٠ْؿ 
او  ه باٌؿ و يمؾیکی يمایؿ وؾك ه اوث الؾواز ک: اگك با ليی که ؾق ٠ْؿ ؾوم

اگك ؾلیلی باٌؿ ٕالبحه  ٌىؾ ؾايىحه، ٨كليؿ به او هلع٫ هی اگك يمی ،ظاهله ٌىؾ
و هكؾ بایؿ  ،ٌىيؿ آو ؾو ال هن شؿا هی ؤ وثا اوآّو ؿ ال که ذابث کًؿ ٨كلي

ٌىهك اولً قا  ٠ؿۀ ،ب١ؿ ال ؤٟ ظمللو بایؿ بپكؾالؾ، و ج١ییى ٌؿه قا  ههكیۀ
گیكؾ، ؾق ِىقت  هیٌىهك اول که ال ای  ههكیه٠الوه بك کاهل کًؿ، و لو 

که ایى  ؾايىحه و اگك هی يیم بایؿ به او ههكیه بؿهؿ، ٌىهك ؾوم هىئلهيؿايىحى 
 گیكؾ. به او ج١ل٫ يمیای  کاق ظكام اوث، ههكیه

 اها ،ٌىؾ : کىی که با ليی ليا کًؿ الؾواز کكؾو با او بك وی ظكام يمیوىم
بك او ظكام آو لو  ،اوث ليا کًؿ 6ٕٔقش١ی ٠ؿۀاگك با لو ٌىهكؾاق یا ليی که ؾق 

هگك ب١ؿ  ،اوث الؾواز کًؿٌهكه ليی که به ليا  و شایم يیىث با ٌىؾ ابؿی هی
 کًؿ. اي قا آٌکاق جىبهال آيکه 

 اوبك  آو پىك، هاؾق و ؼىاهك و ؾؼحك کًؿ 2ٕٔلىاٖ یپىكبا : کىی که چهاقم
با٘ل ٌؿو ٠٭ؿ ب١ؿ ال ٠٭ؿ باٌؿ هىشب ایى ٠مل ولی اگك  ،ٌىيؿ ظكام هی

 ٌىؾ. يمی٬بلی 
ليی قا ٠٭ؿ و با ٠لن به ایًکه ایى کاق ظكام اوث  اظكامظال  : اگك ؾقپًصن
٠٭ؿ با٘ل ظکن قا يؿايؿ، آو ٌىؾ، و اگك  بك او ظكام ابؿی هی ، آو لوکًؿ

                                                                                                              
قش١ی هؿت لهايی اوث که ؾق ٘ـال٪ قش١ـی هـكؾ ؾق آو ظـ٫ قشـىٞ ؾاقؾ و ب١ـؿ ال اجمـام آو ال  ٠ؿۀ -6

 228ٌٔىيؿ. ٌٕكایٟ االوالم کحاب ٘ال٪ َ یکؿیگك شؿا هی
 و ؾؼىل ايصام ٌىؾ. ٕهحكشنٔ -2
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 ٌىيؿ. يمیبك هن ظكام ابؿی اوث ولی 
: لو ٌىهكؾاق بك ؾیگكی ظالل يیىث هگك ب١ؿ ال شؿا ٌؿو ال ٌىهكي و ٌٍن

 6ٕٔ.ٔه يگه ؾاقيؿکه بایؿ ٠ْؿ باٌؿ هایی  اگك ال لوٕالبحه ه وپكی کكؾو هؿت ٠ْؿ 

 :داتعذتکویل شذى سجت چيبرم: 

 ؾو ٬ىن اوث:بك و آو 
آو ٕبه بیً ال  ،هًگاهی که هكؾ آلاؾ چهاق لو به ٠٭ؿ ؾائن ؾاٌحه باٌؿ ٬ىن اول:

 و بك هكؾ آلاؾ ظالل يیىث که با بیً ال ؾو کًیم، ٌىؾ ٠٭ؿ ؾائنٔ بك او ظكام هی
هعىىب  هصال چهاق لو ؾق ایى ِىقت آو ؾو کًیم شمو هماوکه  الؾواز کًؿ،

چهاق لو کًیم یا ؾو لو آلاؾ یا یک لو جىايؿ  ٤الم، جًها هیو همچًیى  2ٕٔ،ٌىيؿ هی
جىايًؿ هممهاو  هیٔ بًؿهآو ؾو ٕهكؾ آلاؾ یا البحه هكکؿام ال . ؾاٌحه باٌؿآلاؾ و ؾو کًیم 

يیم و١ٔیث به  9ٕٔال ٘كی٫ هلکْیثو  با هك ج١ؿاؾ که بؽىاهًؿ الؾواز هى٬ث کًًؿ،
 .همیى ِىقت اوث

 :هىئلهؾو 
او  ٠ؿۀجا پایاو  ،بؿهؿ 4ٕٔقش١ی: هًگاهی که یکی ال چهاق ليً قا ٘ال٪ اول

                                                                                                              
 هایی که اللم اوث ٠ؿه يگه ؾاقيؿ و وایك هىاقؾ ؾق بعد ٘ال٪ ؼىاهؿ آهؿ. ٕهحكشنٔ لو -6
 یک لو آلاؾ باٌؿ. ٕهحكشنٔ ۀيه ایًکه ؾو کًیم به هًمل -2
 ٕهحكشنٔ بهكه بكؾو ال کًیم جىوٗ هالک. -9
 ٘ال٬ی که هكؾ ؾق آو ظ٫ قشىٞ ؾاقؾ. ٕهحكشنٔ -4
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شایم اوث که ؾق  باٌؿ، 6ٕٔبائى٘ال٪ ا اگك اهْ  ،با ؾیگكی الؾواز کًؿجىايؿ  يمی
يیم به همیى  ليً و ظکن الؾواز با ؼىاهكّ  ،با ؾیگكی الؾواز کًؿ لهاوهماو 

همىك، بال هن الؾواز با ؼىاهك لو البحه با وشىؾ شؿا ٌؿو ال  2ٕٔ>ِىقت اوث
 .کكاهث ؾاقؾ

وپه با ؾو ي٩ك  ،: هًگاهی که یکی ال چهاق ليً قا ٘ال٪ بائى بؿهؿؾوم
و ِعیط هماباٌؿ  ٬كاق ؾاٌحهاگك ٠٭ؿ یکی ٬بل ال ؾیگكی  ،ؾیگك الؾواز کًؿ

 ؾو با٘ل اوث. اوث، و اگك هممهاو باٌؿ هك
بك ٌىهكي  ،وه باق ٘ال٪ ؾاؾه ٌىؾآلاؾی ٕکًیم يباٌؿٔ  هًگاهی که لو ٬ىن ؾوم:
و ٨ك٬ی  ٌىؾ، جا لهايی که با ٌؽُ ؾیگكی الؾواز کًؿ ٕو ٘ال٪ بگیكؾٔ ـ ظكام هی

جا  ،٘ال٪ ؾاؾه ٌىؾباق و هًگاهی که کًیم ؾو  ـ کًؿ که ٌىهك آلاؾ باٌؿ یا بًؿه يمی
ٌىهكي آلاؾ ظحی اگك باٌؿ،  کًؿ بك ٌىهكي ظكام هیيلهايی که با ؾیگكی الؾواز 

و ؾق  اي قا کاهل کكؾه باٌؿ ـ و ٠ؿه ه باق ٘ال٪ ؾاؾه ٌىؾو هًگاهی که لو يُ ، ٌؿبا
 ٌىؾ. بك ٘ال٪ ؾهًؿه ظكام ابؿی هیـ  ه باٌؿؾك با ؾو هكؾ الؾواز ک بیى ایى

  

                                                                                                              
 ٕهحكشنٔ ه هكؾ ؾق آو ظ٫ قشىٞ يؿاقؾ.٘ال٬ی ک -6
جىايؿ با ؼىاهك ليً الؾواز کًؿ ولی اگك ٘ـال٪ بـائى  ی١ًی اگك ٘ال٪ قش١ی بؿهؿ ب١ؿ ال اجمام ٠ؿه هی -2

 جىايؿ. ٕهحكشنٔ باٌؿ بال٨اِله هی
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 6ٕٔسجت پنجن: لعبى

 لّو  اگك هكؾ،ظكام ابؿی ٌىؾ. هچًیى کًًؿه  وال١بك هكؾ ٌىؾ که لو  و آو وبب هی
و او ایًچًیى  ،ليأ هحهن کًؿهايًؿ ٌىؾ ٕ ؼىؾ قا به آيچه هىشب ل١او هی کك و الّل 

 ٌىيؿٔ. ٕظكام ابؿی هی يباٌؿ

 سجت ششن: کفز

 چًؿ هٙلب اوث: بیاو بكقوی آو يیالهًؿ به که
جىايؿ با هك ليی که ال يٝك ٜاهك ظکن به پاکی او ؾاؾه  هی هؤهىهكؾ : هٙلب اول

اها هكؾ هؤهى  2ٕٔ،ٌىؾ الؾواز ؾاین یا هى٬ث يمایؿ و یا او قا به هلکیث ؼىؾ ؾقآوقؾ هی
ٌىؾ هايًؿ هًکك وشىؾ  هصال يیىث با ليی که ظکن به پاکی و ٘هاقجً ؾاؾه يمی

ی یکی ال ائمه یا ًؾٌمج٩اوجی يؿاقؾٔ و لو ياِبی که کیًه و  ؼؿا ٕو هىٟٔ بی
 ـ ؾق ؾل ؾاقؾ، الؾواز کًؿ. به ؾلیل ٌی١ه بىؾو آيها ههؿییى یا ٌی١یايٍاو قا ـ

به و١ٔیحی که به آو ٌكایٗ ٠٭ؿ  يمؾیکی٬بل ال  ٌٔىهك یالو یکی ال لوشیى ٕاگك 
کا٨ك اگك لو و ٌىؾ،  ٨ىػ هیالؾواز  ؾق هماو لهاو ٠٭ؿ ِعیط يیىث هكجؿ ٌىؾ،

                                                                                                              
ٌىؾ و ایى ؾق هىاقؾی اوث که هكؾ  بیى لو و ٌىهك گ٩حه هی ۀض ٌك٠ی به يى٠ی هباهلل١او ؾق اِٙال -6

همىكي قا هحهن به ليا کًؿ ولی ٌاهؿی يؿاٌحه باٌؿ، و یا ایًکه هكؾ اؾ٠ا کًؿ ٨كليؿی قا که لو به او يىبث 
گكؾيؿ و  ؾهؿ، ال او يیىث، که ؾق ایى ظالث با اشكای ل١او لو و هكؾ ال هن شؿا و بك هن ظكام ابؿی هی هی

يىق بیاو  ۀوىق  6 ۀبكيؿ.  کی٩یث ل١او  ؾق آی يمی ٌىؾ و ال یکؿیگك اقخ يیم به هكؾ يىبث ؾاؾه يمی٨كليؿ 
 ٕهحكشنٌٔؿه اوث. 

 کًیم قا به همىكی گك٨حى. ٕهحكشنٔ -2
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يیمی ال ایى اقجؿاؾ ال وىی هكؾ باٌؿ و اگك  ٌىؾ، به او ؾاؾه يمی یا ههكیه ٌؿه باٌؿ
ال وىی ٕايصام يمؾیکی وا٬ٟ ٌىؾ ب١ؿ ال وا١٬ه اگك ایى  اها قا بایؿ بپكؾالؾ>لو  ههكیۀ

هكؾ بایؿ جمام و  ٌىؾ ٨ىػ هیالؾواز  ههكکؿام که باٌؿٔ ب١ؿ ال وپكی ٌؿو ٠ْؿ 
ٌؿه ٠مل يمؾیکی بك هكؾ واشب  ايصامبا پكؾاؼث ههكیه چىو  ههكیه قا بپكؾالؾ،

 اوث. 
همىّك لّو اهل کحاب یا هك لو ؾیگكی که الؾواز با آيها شایم اوث، هىلماو اگك 
هايؿ، چه هىلماو ٌؿيً ب١ؿ ال يمؾیکی باٌؿ و  لو همچًاو همىك او با٬ی هی ٌىؾ،

ٌىؾ  ٠٭ؿ با٘ل هیيمؾیکی هىلماو ٌىؾ ٕبال٨اِلهٔ و اگك لو ٬بل ال چه ٬بل ال آو، 
په ال وپكی ٌؿو ٠ْؿه،  يمؾیکی هىلماو ٌىؾ،اگك ب١ؿ ال  ، وای هن يؿاقؾ ههكیه و

 ٌىؾ. ٠٭ؿ با٘ل هی
هايًؿ هًکكاو  ٌاو ِعیط يیىث ـ کىايی باًٌؿ که الؾواز لوشیى ال لهكۀاها اگك 

اگك  ،ٌىؾ ٠٭ؿ هیا٘ل ٌؿو ب آو ؾو با٠دیک ال ـ هىلماو ٌؿو هك  وشىؾ ؼؿا
ٌىؾ و اگك يمؾیکی کكؾه باًٌؿ  لعٝه ٠٭ؿ با٘ل هی يمؾیکی يکكؾه باًٌؿ ؾق هماو
 ٌىؾ. ب١ؿ ال اجمام ٠ْؿه ٠٭ؿ ٨ىػ هی

٠٭ؿ ؾائن ؾاٌحه  ؾقؾق ظالی که بیً ال چهاق لو  هىلماو ٌىؾ، هكؾ اهل کحاباگك 
باٌؿ ؾو  ٤المو اگك  ،ؾاقؾ یا ؾو لو آلاؾ و ؾو کًیم قا يگه هی ،چهاق لو آلاؾ ،باٌؿ

و ب٭یه قا قها  ،ؾاقؾ ا ؾو کًیم و یک لو آلاؾ قا يگه هیی ،یا چهاق کًیم ،لو آلاؾ
پابكشا ٠٭ؿ آيها  ،هایً بیً ال ه٭ؿاق هصال يباٌؿ ولی اگك ج١ؿاؾ لو >کًؿ هی
 هايؿ. هی

چىو بهكه  ،کحاب ؼىؾ قا هصبىق به ٤ىل کًؿاهل بك هكؾ هىلماو شایم يیىث که لو 
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که هايٟ ؼاِی ؾاٌحه باٌؿ ویژگی اگك لو  لیبكؾو ال او بؿوو آو يیم همکى اوث> و 
به ٌکلی که  ها و بلًؿ بىؾو ياؼى هايًؿ بىی ؼیلی بؿ ٌىؾ ـ هی بهكه بكؾو ال او

ك٦ واؾاق جىايؿ او قا  هی ـ آوق باٌؿ ي٩كت جىايؿ او قا ال  يمایؿ. هكؾ هیکًؿ که آو قا ب٘ك
بكای  و یا کلیىا یا هکًیىجىايؿ اشاله يؿهؿ که به  بیكوو ق٨حى ال ؼايه هًٟ کًؿ، هی

گىٌث ؼىک و  ،واشب اوث که او قا ال ؼىقؾو ٌكاب هكؾؾ. بك ؼكیؿ بیكوو بكو 
 اوح١مال يصاوات هًٟ کًؿ.

 بكؼی ال همىكاو ٕو قها کكؾو ب٭یهٔ:يحؽاب و يگه ؾاٌحى چگىيگی ا: هٙلب ؾوم
: جى قا اؼحیاق که بگىیؿايًؿ ایًایى کاق باٌؿ، ه ؾهًؿۀ يٍاوکه  ای با گ٩حه: ال٧

به همىكايی که بكگمیؿه اوث قا اگك  یا هايًؿ ایًها.و کكؾم یا جى قا يگه ؾاٌحن 
 ،با٘ل اوث ها ٠٭ؿ وایك لوٌىؾ و  هیاوحىاق ٠٭ؿ چهاق ي٩ك اول يام ببكؾ، جكجیب 

 ٔاؼحكُت ٨كا٬ُکْى ٕبگىیؿ: وایك ليايً ٕکه بیً ال چهاق ي٩ك هىحًؿٔ و اگك به 
٠٭ؿ الؾواز ب٭یه پابكشا ٌىؾ، و  ال آيها شؿا هی میؿمٔبكگشؿایی ال ٌما قا ٕ

٠٭ؿ الؾواز او  و اگك به یکی ال آيها بگىیؿ جى قا ٘ال٪ ؾاؾم، ؼىاهؿ بىؾ،
و اگك  ٌىؾ چهاق لو هعىىب هی ۀشمل و ال 6ٌٕٔىؾ ٘ال٪ ؾاؾه هی ِعیط و

ٕی١ًی ؾیگك هیچ ليی يؿاقؾٔ  با٘ل اوث ها ٠٭ؿ وایك لوچهاق ي٩ك قا ٘ال٪ ؾهؿ 
ٌىؾ و وپه با ٘ال٪ آيها ال او  ٠٭ؿ ليايی که ٘ال٪ ؾاؾه اوث اوحىاق هیو 

پفیكؾ،  ٘ال٪ جًها بكای قویاقو ٌؿو با همىك ِىقت هی> چىو ٌىيؿ شؿا هی

                                                                                                              
گىیؿ جى قا ٘ال٪ ؾاؾم به ایى ه١ًی اوث که ابحؿا ٠٭ؿ الؾواز با او قا پفیك٨حه و وـپه  لیكا لهايی که هی -6

 ا ٘ال٪ ؾهؿ. ٕهحكشنٔهی ؼىاهؿ او ق 
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 باٌؿ. چكا که هىٔى٠یث آو ال بیى بكؾو ٬یؿ الؾواز هی
ىو گاهی همکى اوث ؾلیلی بك بكگمیؿو لو يیىث> چ 2ٕٔو ایالء 6ٕٜٔهاق

هايًؿ ٘ال٪ و ٕچًیى ا٠مالی ايصام ؾهؿ يیم ی ٤یك ال همىكي لي ٌؽُ با
 ٔ.بكای ال بیى بكؾو لوشیث باٌؿيیىث که 

 يمؾیکیاو با هايًؿ ایًکه بكگمیؿو همىكي باٌؿ>  ؾهًؿۀ : ٠ملی که يٍاوب
ال آيها ي٩ك چهاق با کًؿ که ٜاهكي ایى اوث که او قا بكگمیؿه اوث. اگك 

و اگك ببىوؿ، یا با  ،ٌىؾ ب٭یه با٘ل هی٠٭ؿ ٠٭ؿ آيها ذابث و  ،کًؿ يمؾیکی
ؾق ليی که ایى هىاقؾ همايٙىق که  يیم همیى ظکن قا ؾاقؾ>ٌهىت لمه کًؿ 

 ٌىؾ. ٘ال٪ قش١ی ؾاؾه ٌؿه اوث قشىٞ هعىىب هی

 :كبىٖ هی ٌىؾؾیى هاؼحال٦  هلی که بی: هىاهٙلب وىم
کكؾه باٌؿ و با هك ؾو و یا ٨٭ٗ با ؾواز ليی و ؾؼحكي ال اگك هكؾی با : اول

اها  >ٌىيؿ ؾو بك او ظكام هی هك ،هىلماو ٌىؾهاؾق، يمؾیکی کكؾه باٌؿ، وپه 
ظ٫ ٠٭ؿ هاؾق با٘ل اوث يه ؾؼحك، و ا هیچ کؿام يمؾیکی يکكؾه باٌؿ، اگك ب

 يؿاقؾ.ايحؽاب 
که با کًیمی و ؾؼحكي الؾواز کكؾه باٌؿ، هىلماو ٌىؾ ؾق ظالی هكؾ اگك 
یکی ال  اگك با اها ،ٌىيؿ ظكام هی بك او کكؾه باٌؿ هك ؾو يمؾیکیؾو  هكبا اگك 

                                                                                                              
ی١ًی ایًکه هكؾ به ليً بگىیؿ: پٍث جى هايًؿ هاؾق هى اوث یا اهرال ایًها و يمؾیکـی بـك او قا بـك  ٜٔهاقٕ -6

 همیى کحاب ؼىاهؿ آهؿٔ اؾاهۀ. ٕؾق قشىٞ ٌىؾٜهاق ؼىؾ ظكام کًؿ ... بكای جىٔیط بیٍحك به کحاب 
به ه١ًای ایى اوث که هكؾ ٬ىن بؽىقؾ که يمؾیکی با همىكي قا جكک کًؿ... بكای جىٔیط بیٍحك  ٔایالءٕ -2

 کحاب ؼىاهؿ آهؿٔ یالء قشىٞ ٌىؾ. ٕؾق اؾاهۀ همیىبه  کحاب ا
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 يمؾیکیهیچ کؿام با و اگك  ٌىؾ ظكام هیبك او ؾیگكی  ،كؾه باٌؿها يمؾیکی کآي
 کًؿ. هیايحؽاب که بؽىاهؿ هك کؿام قا  ،يکكؾه باٌؿ

 هك کؿام قا ،ىؾ که با ؾو ؼىاهك الؾواز کكؾه اوثهىلماو ٌهكؾ ؾق ظالی اگك 
 کكؾه باٌؿ. يمؾیکیؾو  هكظحی اگك با  ،ؾاقؾ هیبؽىاهؿ يگه  که

باًٌؿ، ٠٭ؿ آو لو ؾق هممهاو همىكاو او اي  یک لو و ٠مه یا ؼالهاگك 
با٘ل او اشاله بؿهؿ، وگكيه ٠٭ؿ او  ؼالۀِىقجی ِعیط اوث که ٠مه یا 

 ؾهًؿ، ٠٭ؿ ِعیط اوث.، اها اگك اشاله ٌىؾ هی
 اشالۀٌحه باٌؿ يیم و١ٔیث به همیى ِىقت اوث ٕؾا آلاؾ و کًیم لو اگك یک

  6ٕٔ.لو آلاؾ بكای ذابث هايؿو ٠٭ؿ کًیم اللم اوثٔ
که یک لو آلاؾ و وه کًیم هىلماو ٌىؾ ؾق ظالی هكؾ ٤یك هىلماو  اگك: ؾوم

قٔایث لّو آلاؾ  و آيها يیم همكاه او هىلماو ٌىيؿ، هكؾ با، همىكايً باًٌؿ
هىلماو ٌىؾ ؾق ظالی که  ی. اگك هكؾ آلاؾجىايؿ ؾو کًیم ال آيها قا بكگمیًؿ هی

باًٌؿ ٠٭ؿ  گمیًؿ، و اگك آلاؾ ٠٭ؿ او هىحًؿ ؾو جا ال آيها قا بكهی ؾقچهاق کًیم 
ليايً ٕکه به ؾلیل کا٨ك بىؾو  اگك همچًیى .ؼىاهؿ بىؾآيها ذابث  همۀ

هىلماو ٌىيؿ ٠٭ؿ آيها ذابث  ٠٭ؿٌاو با٘ل ٌؿه اوثٔ پیً ال اجمام ٠ْؿه
 هىلماو ٌىيؿ،باٌؿ و ب١ٕی ال آيها ؾاٌحه . اگك بیً ال چهاق لو هايؿ هی
لياو یا ب١ٕی  ب٭یۀپه اگك  2ٕٔ،جىايؿ آيها قا ٕبه همىكیٔ بكگمیًؿ یا ِبك کًؿ هی

                                                                                                              
لو، اشـاله او  ۀواز با ؼـىاهكلاؾه یـا بـكاؾق لاؾلو آلاؾ و بكای الؾ اشالۀچىو بكای الؾواز کكؾو با کًیم  -6

 نٔاللم اوث. ٕهحكش
 ليايً يیم ایماو بیاويؿ و ب١ؿ ال آو چهاق ي٩ك قا بكگمیًؿ. ٕهحكشنٔ ب٭یۀجا  -2



 
  اًتشبرات اًصبر اهبم هيذی   10

ج١ؿاؾٌاو بیً ال چهاق ي٩ك يبىؾ ٠٭ؿ آيها ذابث  ٌؿيؿ وال آيها به او هلع٫ 
اها اگك  >گمیًؿ قا بكهیلو چهاق  ،باٌؿ، اها اگك بیً ال چهاق ي٩ك بىؾيؿ هی

ها  ؾق هىقؾ وایك لوِبك يکكؾٔ  وچهاق ليی که لوؾجك اوالم آوقؾيؿ قا بكگمیؿ ٕ
بپیىيؿيؿ ٕهىلماو به او ه ال پایاو ٠ْؿ ؾیگك اؼحیاقی يؿاقؾ ظحی اگك آيها يیم پیً 

 .ٌىيؿٔ
ٌىؾ  هی٠٭ؿ  با٠د با٘ل ٌؿو ٕال اوالم ؼاقز ٌؿؤ : ٠ىْ کكؾو ؾیىوىم

اي وا٬ٗ  ؾیًً قا ٠ىْ کًؿ ههكیهيمؾیکی ال پیً په اگك لو  >يه ٘ال٪
و اگك ب١ؿ گكؾؾ  ي٧ّ ههكیه وا٬ٗ هیؾهؿ ٌىؾ، و اگك هكؾ ؾیًً قا ج٥ییك  هی
. اگك قوؾ شىب آو ال بیى يمیو و  ههكیه واشب ٌؿه اوثيمؾیکی باٌؿ ال 

با وشىؾ و هكؾ ؾیًً قا ٠ىْ کًؿ، باٌؿ  با٘ل ٕال يٝك ؾیى اوالمٔ ههكیه
يمؾیکی و بؿوو  6ٕٔ،ههك المرلپكؾاؼث جمام بك هكؾ  ايصام ٠مل يمؾیکی

و ٠٭ؿ  ای ٬كاق يؿاؾه بىؾيؿ و اگك ههكیه ،ٌىؾ ي٧ّ آو واشب هیپكؾاؼث 
 لو اهل کحاباگك بپكؾالؾ.  2ٕٔهح١ه٨ىػ ٌىؾ، هايًؿ ٘ال٪ اللم اوث که هكؾ 

آو قا پكؾاؼث و هىلماو ٌىؾ يمؾیکی و ب١ؿ ال ٬كاق ؾهؿ، ٌكاب  قاههكیه 
 ؾايؿ بپكؾالؾ. ظالل هی کىی که آو قاقا ال يٝك بایؿ ٬یمحً  ،يکكؾه باٌؿ

ظكام اوث که با لو ٌىؾ بك او  هكجْؿ يمؾیکی هىلماو ب١ؿ ال هكؾ  اگك: چهاقم
 .جىايؿ الؾواز کًؿ ْؿه هیلو ب١ؿ ال گفقايؿو ٠، و يمؾیکی کًؿهىلمايً 

                                                                                                              
 گیكؾ. ٕهحكشنٔ ای اوث که به ٘ىق ه١مىل به هايًؿ ایى لو ج١ل٫ هی ههكیه -6
هبل٥ی اوث که هكؾ بایؿ ؾق هىا١٬ی که ههكیه بك او واشب يیىث بپكؾالؾ و ه٭ؿاق آو يیم هٍؽُ يیىث  -2

 آهؿٔ  ؿهمیى کحاب ؼىاه اؾاهۀهالی هكؾ بىحگی ؾاقؾ. ٕبلکه به و١ٔیث 
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ؼؿاياباوق ٕؼؿا قا ايکاق هىلماو ٌىؾ که چهاق لو اگك هكؾ ؾق ظالی : پًصن
آيها ؾق  ٠ؿۀا آيها يمؾیکی کكؾه اوث، ب١ؿ ال ایًکه ؾاٌحه باٌؿ که بکًًؿٔ  هی

ؾیگكی یا ؼىاهك یکی ال لو جىايؿ با  هیل کا٨ك هىحًؿ، ظالی جمام ٌىؾ که هًى 
اي قا ؾق ظالی که  کا٨ك هىلماو ٌىؾ و ٠ْؿه همىكايً الؾواز کًؿ. اگك لو

با هىلماو ٌؿيً هكؾ ٬بل ال ٌىهك همچًاو کا٨ك اوث به پایاو بكوايؿ و 
٬بل ال به پایاو هكؾ اگك  و ٠٭ؿ ؾوم ِعیط اوثکكؾه باٌؿ،  الؾوازاو  ؼىاهك

اولی و ٬بل ال هىلماو  ٠ؿۀٕؾقظالی که ؾق  هىلماو ٌىؾ 6ٕٔاولی ٠ؿۀؿو قوی
بیى ايحؽاب یکی ال ؾو ؼىاهك که  هكؾ، ٌؿو، ؼىاهك او قا ٠٭ؿ کكؾه بىؾهٔ
ؾق لهاو کا٨ك بىؾو لو  هماو ٘ىق که اگك همىكايً هىحًؿ ظ٫ ايحؽاب ؾاقؾ،

جىايىث یکی ال  کكؾ ب١ؿ ال اوالم هی با ؼىاهكي الؾواز هی اول ٕيه ؾق ٠ؿهٔ
 آو ها قا ايحؽاب کًؿ.

ظالی جمام  لو ؾق ٠ؿۀٌىؾ و  هىلماو ٌىؾ وپه هكجْؿ کا٨ك : اگك هكؾ ٌٍن
ه ْؿ ٠لو ٬بل ال اجمام و اگك ٌىؾ،  هیاو شؿا لو ال  کا٨ك اوث، هكؾ ٌىؾ که

اگك ٠ْؿه ؾق او به لو اولىیث ؾاقؾ، و  ،و هكؾ يیم به اوالم بالگكؾؾ هىلماو ٌىؾ
 هكؾ هیچ ظ٭ی ؾق او يؿاقؾ. کا٨ك اوث به پایاو قوؿ،ظالی که هكؾ 

و ٬بل ال ایًکه آيها قا  ؿهىلماو ٌؿي ایًکه هایً ب١ؿ ال : اگك یکی ال لوه٩حن
ٌىؾ، په اگك او قا  هكؾ با٘ل يمیوىی ظ٫ بكگمیؿو او ال  ،بكگمیًؿ بمیكؾ

ظ٫  بال هن بمیكيؿآيها  همۀاگك به همیى جكجیب و ، بكؾ بكگمیًؿ ال او اقخ هی

                                                                                                              
 که لو به ؾلیل هىلماو ٌؿو ال ٌىهكي شؿا ٌؿ. ٕهحكشنٔ -6
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بكؾ> چىو  آيها قا ؾاقؾ. په اگك چهاق ي٩ك قا بكگمیًؿ ال آيها اقخ هیايحؽاب 
٬بلی هماو ٠٭ؿ ِعیط اییؿ يیىث، بلکه ج یبكگمیؿو همىكايً ٠٭ؿ شؿیؿ

ٔ اقخ ، ليايً ٕبكایؿيبمیك هكؾ و ليايً ٬بل ال بكگمیؿو آيها اوث. اگك 
آيها واشب جمام بك  ،و اگك هكؾ ٬بل ال آيها بمیكؾ، ٌىيؿ هعىىب هیهمىكاو او 

٠ؿه يگه ؾاقيؿ، چىو ٠ؿه يگه ؾاٌحى بك ب١ٕی ال  به ؾوقجكیى هؿت اوث که
یک ال آيها لو او اوث و  واشب اوث و چىو هٍؽُ يیىث که کؿام اآيه

بایؿ به ؾوقجكیى لهاو  ها همکى اوث که لو او باٌؿ و یا يباٌؿآيهكکؿام ال 
ؾاقؾ، و  ه يگه هیو ؤٟ ظمل ٠ْؿ  و٨ات ٠ؿۀظاهله به لو ه يگه ؾاقيؿ، په ٠ْؿ 

 ؾاقؾ. يگه هی٠ْؿه ٘ال٪ و و٨ات  ٠ؿۀ٤یكظاهله به ؾوقجكیى لهاو بیى 
ق ي٩ك ال ا: هًگاهی که هكؾ و ليايً همه هىلماو ٌىيؿ جا لهايی که چههٍحن

چىو آياو ؾق ظکن لياو او هىحًؿ و آياو قا بؿهؿ  همۀ ي٩٭ۀآياو قا بكگمیًؿ بایؿ 
ؿ. همچًیى اگك قا بؿهلياو  ب٭یۀ ي٩٭ۀچهاق لؤ اللم يیىث ال آو ٕبكگمیؿو ب١ؿ 

آياو  ي٩٭ۀبایؿ  همه یا ب١ٕی ال ليايً هىلماو ٌىيؿ ؾق ظالی که او کا٨ك اوث
اکًىو و گفٌحه قا هٙالبه  ي٩٭ۀجىايًؿ  و اگك ي٩٭ه قا يپكؾالؾ آيها هی قا بؿهؿ

هىلماو ٌىؾ ولی و اگك هكؾ چه هكؾ هىلماو ٌىؾ و چه کا٨ك با٬ی بمايؿ، کًًؿ، 
اللم يیىث ي٩٭ه قا  جىايؿ ال آيها بهكه ببكؾ هایً هىلماو يٍىيؿ چىو يمی لو

به اؼحال٦  ايؿ ٌؿه ماوىلهیک لوؾجك  و اگك لو و هكؾ ؾق ایًکه کؿام ،بپكؾالؾ
ؼىقؾيؿ و ؾلیلی بك اذبات هیچ کؿام يبىؾ ظکن به هممهاو بىؾو اوالم آيها 

بكيؿ و  آيها ال او اقخ هی همۀؿو ليايً بمیكؾ اگك ٬بل ال بكگمیهكؾ و ، ٌىؾ هی
چىو کا٨ك  >ؾاؾه يمی ٌىؾاقخ به آياو  ،ليايً بمیكؾ اگك ٬بل ال هىلماو ٌؿّو 
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 بكؾ. ال هىلماو اقخ يمی

 :(ىفت هٌرد) عقذىبی  پیٌست

یکىاو آو و ه١ًای  ٌكٖ اوث،بكای لو ؾق الؾواز وًگ بىؾؤ  ُک٩ى بىؾو ٕهن: اول
قوىل ؼؿا ت و ؾووحی يمؾیکاو هىْؾ ال هّاؾی٫ اوالم  6ٕٔ.ؾق اوالم اوث بىؾو

، هىحًؿ ىیو ههؿی اهاهاوی١ًی  آو ظٕكتکه آيها ؼايؿاو  ظٕكت هعمؿ
 و کىی که ب٥ٓ و ؾٌمًی آيها قا ؾاٌحه باٌؿ ياِبی اوث. باٌؿ هی

ٔ ٠لیهن الّالة و الىالمٕياِبی ی١ًی کىی که آٌکاقا با اهل بیث با هكؾ الؾواز 
آو اوث  ؾهًؿۀ يٍاوؾهؿ که  ًؿ ِعیط يیىث> چىو کاقی قا ايصام هیک ؾٌمًی هی

 که ال ؾیى اوالم ؼاقز ٌؿه اوث.
ال پكؾاؼث ي٩٭ه و اگك ب١ؿ ال الؾواز  ٌكٖ يیىث ؾق الؾواز ي٩٭هجىايایی پكؾاؼث 

با لو آلاؾ، لو ٠كب  بكؾه الؾواز کكؾوبا٘ل کًؿ.  جىايؿ ٠٭ؿ قا لو يمی ياجىاو ٌىؾ،
. همچًیى الؾواز کىی که شایم اوث با ٠صن و لو هاٌمی با ٤یكهاٌمی و بك٠که

 ٨كاواو اوث شایم های ٥ٌل وٙط پاییًی ؾاقؾ با کىی که ِاظب اهىال و ؼايه
پفیك٨حى آو  ،ؼىاوحگاقی کًؿ هًی که جىايایی پكؾاؼث ي٩٭ه قا ؾاقؾؤاوث. اگك ه

هايٟ ٌىؾ گًاه کكؾه  ولْی جك باٌؿ. و اگك  بی پاییىَى واشب اوث هكچًؿ که ال يٝك يَ 
ای  لهیوپه آٌکاق ٌىؾ که ال ٬ب ،ای يىبث ؾهؿ و اگك هكؾ ؼىؾ قا به ٬بیله، اوث

 کًؿ.٠٭ؿ قا با٘ل جىايؿ  لو هی ،ؾیگك اوث

                                                                                                              
 ی١ًی اگك لو هىلماو باٌؿ بایؿ ٌىهك يیم هىلماو باٌؿ. ٕهحكشنٔ -6
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هى ؤالؾواز کكؾو لو ههمچًیى  و ـ ؼىاق ٌكاببه ؼّىَ با ـ  الؾواز کكؾو با ٨او٫
ـ کكاهث  ٌىؾ ؾٌمًی ًٌاؼحه يمی > ی١ًی بهکه هىح٧١ٕ باٌؿهكچًؿ ـ  6ٕٔهؽال٧با 

 .ؾاقؾ
با٘ل کكؾو اوث ظ٫ کكؾه با ليی الؾواز کًؿ وپه ب٩همؿ که او ٬بال ليا اگك : ؾوم

 قا يؿاقؾ.ولْی ههكیه ال  ٘لب کكؾو٠٭ؿ و 
٘ال٪ قش١ی اوث شایم يیىث>  ٠ؿۀ: با کًایه ؼىاوحگاقی کكؾو ال ليی که ؾق وىم

ولی با کًایه ؼىاوحگاقی کكؾو ال  ،ٕ٘ال٪ ؾهًؿهٔ اوث همىكّ  چىو او ؾق ظکن
 ِكاظحاً  ولیشایم اوث، بكای ٌىهك و ٤یك آو  اوث، ليی که وه باق ٘ال٪ ؾاؾه ٌؿه

شایم يیىث. اها  ،ؾیگكٌؽّی و چه باٌؿ  ٌىهكال ٘ك٦ ؼىاوحگاقی کكؾو چه 
ٌىهكي  كب وکكؾه اوث ٕکه بیى آيها ؾو باق الؾواز ـ  ه باق ٘ال٪ ؾاؾه ٌؿهليی که يُ 

ؼىاوحگاقی يیم شایم يیىث ال او کًایه با ٌىهكي ظحی  ـ ظكام ابؿی ٌؿه اوثٔ
 ِكاظحاً  لیو  ؾق ٠ؿه با کًایه ال او ؼىاوحگاقی کًًؿ> ؿًجىاي اها ٤یك او هی ،کًؿ

 ه شایم يیىث.٠ْؿ هؿت ؾق ؾیگكاو ٌىهك و او، بك ؼىاوحگاقی کكؾو ال 
ٌىهك  4ٕٔ،با٘ل ٌؿو ٠٭ؿیا باٌؿ  9ٕٔؼلٟ كایؾاقؾ، ب يگه هی 2ٕٔبائى ٠ؿۀاها ليی که 

                                                                                                              
ٕو بـا هايًؿ الؾواز ليی که هؤهى به ائمه و ههؿییى اوث با هىلمايی که هؤهى به ائمه یا ههـؿییى يیىـث  -6

 7ٔ قوًٌگكايه ز های پاوػآياو ؾٌمًی يمی کًؿٔ. ٕ
 که هكؾ ؾق آو ظ٫ قشىٞ يؿاقؾ. ٕهحكشنٔ -2
ٌىؾ کـه  ظالحی که لو ال هكؾ ج٩ًك ؾاقؾ و با بؽًٍ ههكیه و ظحی هبل٥ی بیً ال آو ال ٌىهكي شؿا هی -9

 جىٔیط آو ؼىاهؿ آهؿ. ٕهحكشنٔ
 که ؾق ٘ال٪ هكؾ ظ٫ قشىٞ ؾاقؾ. ٕهحكشنٔ به ایى ؾلیل ٘ال٪ ؾق ایى هىقؾ ـکك يٍؿه اوث -4
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جىايًؿ  جىايؿ با کًایه یا ِكاظحًا ؼىاوحگاقی کًؿ و ٤یك او ٨٭ٗ با کًایه هی هی
 ؼىاوحگاقی کًًؿ.

بك جى یا  به جى جمایل ؾاٌحه باٌؿ، چه بىا کىی کًایه به ایى ٌکل اوث که بگىیؿ: 
اوث که چیمی بگىیؿ که شم ٌکل به ایى یا اهرال ایًها. ِكاظث  باٌؿ،ظكیُ 
ات جمام ٌؿ با جى  هرال بگىیؿ: هًگاهی که ٠ؿه قا يكوايؿ>ؾیگكی ه١ًای الؾواز 

ایى کاق قا یىث، ؼىاوحگاقی کكؾو شایم ي کًن. اگك ؾق شایی که ِكاظحاً  الؾواز هی
 .ٌىؾ يمیهعىىب ظكام  ،ه با او الؾواز کًؿب١ؿ ال به پایاو قویؿو ٠ْؿ  و ؿهايصام ؾ
ؼىاوحگاقی کكؾو ال آو لو  ،ال ليی ؼىاوحگاقی کًؿ و او ٬بىل کًؿاگك : چهاقم

 ، آو الؾوازؾیگكی الؾواز کًؿلو با ٌؽُ ظكام اوث، اها اگك  ٕبك ؾیگكاؤ
 ِعیط اوث.

لو ؾق ٠٭ؿ ٌكٖ کكؾه و  ليی که وه باق ٘ال٪ ؾاؾه ٌؿه الؾواز کًؿ اگك: پًصن
همىكی ٔ بیى آو ؾو يمؾیکیب١ؿ ال ٕظالل ٌؿ باٌؿ هًگاهی که بك ٌىهك اولً 

و اگك لو ٘ال٪ قا ٌكٖ کكؾه باٌؿ، ٠٭ؿ  ،٠٭ؿ با٘ل اوثایى  ،باٌؿوشىؾ يؿاٌحه 
قا ههك المرل ا آو لو يمؾیکی کًؿ بایؿ و اگك بالؾواز ِعیط و ٌكٖ با٘ل اوث، 

  بپكؾالؾ.
ا ؾق يیث ؾاٌحه آو ق  ولْی،لو یا هكؾ یا  بلکه ،يکًًؿ ـکكاها اگك ٌكٖ قا ؾق ٠٭ؿ  

همكاه با يمؾیکی  و هك لهاو که ٠٭ؿ ِعیط ٌىؾ يمی٠٭ؿ  ٌؿو ٘لاب با٠د ،باًٌؿ
اگك و  ٌىؾ ه بك ٌىهك اولً ظالل هیب١ؿ ال شؿا ٌؿو و پایاو ٠ْؿ  لو ،ِىقت گیكؾ

اگك با ٠٭ؿ ِعیط يباٌؿ  يمؾیکیٌىؾ> چىو  بك او ظالل يمی ،با٘ل باٌؿ٠٭ؿ 
 .کًؿ ک٩ایث يمی
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که ؾو هكؾ و ؾو لو با هن به ایى ه١ًی اوث ٥اق با٘ل اوث، و ٌّ  الؾواز: ٌٍن
 6ٕٔ.یکی الؾواز ؾیگكی باٌؿ ههكیۀالؾواز کًًؿ به ایى ِىقت که 

اهث کك آو ٬ابله  که او قا بمقگ کكؾه اوث و ؾؼحك يا : الؾواز کكؾو با ٬ابلهه٩حن
 . ؾاقؾ

هكؾی ؾؼحك همىك واب٭ً قا به ٠٭ؿ پىكي ؾقبیاوقؾ که ایى ؾؼحك په ال  و ایًکه
شؿایی ال او و الؾواز با هكؾ ؾیگكی به ؾيیا آهؿه باٌؿ کكاهث ؾاقؾ> ولی اگك آو 
ؾؼحك ٬بل ال الؾواز با آو لو ٕال  ٌىهك ؾیگكیٔ به ؾيیا آهؿه باٌؿ، الؾواز کكؾو 

 پىكي با او کكاهث يؿاقؾ.
و همچًیى الؾواز ، ىوی هاؾقي بىؾه اوثبا کىی که ٬بل ال پؿقي َه  وؾك الؾواز ک

 .، کكاهث ؾاقؾ٬بل ال جىبه کكؾيًی که ليا کكؾه اوث با لي

 هٌقت اسدًاج :دًم ًٌع

 ال بك ؾلیلی يبىؾ و اوالم ؾیى ؾق ٌك٠ی يٝك ال ًٌؿي هع٭٫ ؾلیل هب هى٬ث الؾواز
 اوث. هصال ،آو ق٨حى بیى
 .آو اظکام و اقکاو :ؾاقؾ وشىؾ ه٭ىله ؾو ؼّىَ ایى ؾق

 :هٌقت( )اسدًاج ارکبى

                                                                                                              
واز کًًؿ به ٌکلی که ههك هك کؿام الؾواز ؾهايًؿ ایًکه یک بكاؾق و ؼىاهك با  بكاؾق و ؼىاهك ؾیگكی ال  -6

 ؾیگكی باٌؿ. ٕهحكشنٔ
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 هؿت ،ُهّعلٔ = کًؿ هی الؾواز او با که ليیٕ الؾواز هىقؾ ،ِی٥ه :اوث هىقؾ چهاق
 ههكیه. و

  :صیغو

ٟ ٌكٞ که اوث ل٩ٝی  ٌاهل و ،گكؾؾ ه١ً٭ؿ هى٬ث الؾواز آو با جا کكؾه ٔو
 اوث. ٬بىل و 6ٕٔایصاب
 ٕبه :ک١حُ حَّ هَ ; و ؾقآهؿمٔ جى الؾواز ٕبه :کشحُ وَّ لَ ; :اوث هىقؾ وه ایصاب ال٩اٚ
 ٌىؾ، گ٩حه که کؿام هك و آهؿمٔ ؾق جى يکاض ٕبه :کيکعحُ اَ ; و آهؿمٔ ؾق جى 2ٕٔجمْحٟ

 ٕاهؿا :هبه; یا :جملیک; ال٩اٚ هايًؿ ؾیگك ال٩اٚ با و ،ٌىؾ هی هع٭٫ ٠٭ؿ ایصاب
 .گكؾؾ يمی ه١ً٭ؿ ٠٭ؿ ،:اشاقه; یا کكؾؤ

 ایى هايًؿ ،باٌؿ هی ٠٭ؿ ایصاّب  ال ٌؽُ قٔایث ؾهًؿۀ يٍاو که اوث ل٩ٝی :٬بىل
 ٬بىل  قا ٕجمْحٟ :ةح١َ المُ  ٬َّبلُث ; یا کكؾمٔ ٬بىل قا ٕيکاض :کاضالًّ  لُث بّ ٬َ ; :گ٩حه

 ؾیگك و ٌؿمٔ ٕقأی :یُث ّٔ َق ; یا کكؾمٔ ٬ٕبىل :لُث بّ ٬َ ; :بگىیؿ جًها اگك و ،کكؾمٔ
 :بگىیؿ و باٌؿ کًًؿه ٌكٞو :٬بىل; ٘ك٦ّ  اگك اوث. ِعیط يگىیؿ چیمی

 ٕبه :کشحُ وَّ لَ ; :بگىیؿ لو وپه آوقمٔ هیؾق ؼىؾم الؾواز به قا ٕجى :شُث وَّ مَ جَ ;
 اوث. ِعیط آهؿمٔ ؾق جى الؾواز

 با گك٨حى ٌاهؿ و ،ٔؿکً و٠الإ ؾهؿ ٌهكت قا آو یا و بگیكؾ ٌاهؿ یا ٠٭ؿ بك بایؿ
 ال ٬بل و ٠٭ؿ ايصام ال ب١ؿ بایؿ کكؾو ٠لًی و هٍهىق. ٌىؾ هی هع٭٫ ٌاهؿ ؾو وشىؾ

                                                                                                              
 ايٍاء ٠٭ؿ ٕهحكشنٔ -6
 بهكه بكؾو ٕهحكشنٔ -2



 
  اًتشبرات اًصبر اهبم هيذی   35

ال يٝك  کهايصام ؾهؿ  کاقی که ٌىؾ هی هع٭٫ ِىقت ایى به و 6ٕٔ،باٌؿ يمؾیکی
 به کكؾو ؾ٠ىت هايًؿ >ٌىؾ گ٩حه ٠٭ؿ :يمىؾو ا٠الو و کكؾو آٌکاق; آو به ٠ك٦

 همکى. وویلۀ هك به هكؾم به ٨همايؿو یا ٠كووی، ۀولیم

 :اسدًاج هٌرد

 بایؿ هكؾ و هىلماؤ ٤یك چه و باٌؿ هىلماو ٕچه باٌؿ ؼؿاويؿ وشىؾ هًکك بایؿي لو
 کًؿ. هًٟ هعكهات ايصام و ٌكاب ؼىقؾو ال قا او
 ًکكه لّو  با الؾواز کًؿ. هى٬ث الؾواز جىايؿ يمی هىلماو هكؾ با شم هىلماو لو اها

 اگك يیىث. شایم ـ ؼىاقز هايًؿـ  2ٕٔوقلؾ هی ؾٌمًی آٌکاقا که ياِبی و ؼؿاويؿ
 اگك و ،کًؿ الؾواز کًیمی با او اشالۀ بؿوو جىايؿ يمی اوث آلاؾ لو ؾاقای هكؾی
 با جًها ليً بكاؾقّ  ؾؼحك و ؼىاهك ؾؼحكّ  با همچًیى اوث. با٘ل ٠٭ؿ آو کًؿ چًیى
 با٘ل ٠٭ؿ آو کًؿ چًیى اشالهٔ ایى ٕبؿوو اگك و ،کًؿ الؾواز جىايؿ هی او اشالۀ
 اوث.

 او ال اوث اجهام هىقؾ اگك و کًؿ، الؾواز پاکؿاهى و هؤهى لّو  با که اوث هىحعب
 لياکاق لو با کكؾو الؾواز يیىث. ٌكٖ ٠٭ؿ ِعث ؾق هىقؾ ایى و ،بپكوؿ آو ۀؾقباق 

 با هى٬ث الؾواز .ؾاقؾبال  کاق ایى ال قا او بایؿ کًؿ الؾواز او با اگك و اوث هکكوه
 ِىقت ایى ؾق که ،باًٌؿ ٌؿه هٕٙك که ظالحی ؾق هگك اوث هکكوه باکكه ؾؼحك

                                                                                                              
 ٔآیؿ. ٕهحكشن و جا ٬بل ال آو هیچ گىيه هعكهیحی به وشىؾ يمی -6
 ٕهحكشنٔ کًؿ. ـ ؾٌمًی هی به ایى ؾلیل که پیكو آياو هىحًؿ با ائمه یا ههؿییى یا ٌی١یايٍاو ـ -2
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 يؿاقؾ. کكاهث

 :گبنه سه نکبت

 ٠٭ؿ ؾق قا لو چًؿ یا یک که ٌىؾ هىلماو ظالی ؾق هىلماو ٤یك هكؾ اگك :اول
 او با و ٌىؾ هىلماو او ال ٬بل لو اگك و ،هايؿ هی ذابث آيها ٠٭ؿ ؾاقؾ، هى٬ث

 ه٠ْؿ  پایاو جا هكؾ اگك و ،ٌىؾ هی  شؿا او ال ه٠ْؿ  اجمام ال ب١ؿ ،باٌؿ ٌؿه يمؾیکی
 و ٌىؾ هىلماو ه٠ْؿ  پایاو ال ٬بل اگك اها ،گكؾؾ هی با٘ل ٠٭ؿ ٍىؾ،ي هىلماو

 لهاو اگك و ،گكؾؾ هیبال همىكیً به لو باٌؿ، يٍؿه جمام هى٬ث الؾواز لهاو
 يؿاقؾ. او بك قاهی ؾیگك ،بكوؿ پایاو به او ٌؿو هىلماو ال ٬بل هى٬ث ٭ؿ٠

 ال یکی و يیىث ِعیط آيها با الؾواز که باٌؿ کىايی لهكۀ ال لو اگك :ؾوم
 ،ٌىؾ هی با٘ل ٠٭ؿ ٠ْؿه اجمام ال ب١ؿ ٌىؾ، هىلماو يمؾیکی ايصام ال ب١ؿ ؾو آو

 با٘ل الؾواز یابؿ، پایاو ٠ْؿه یا هى٬ث ٠٭ؿ لهاّو  هكؾ ٌؿو هىلماو ال ٬بل اگك
 .گكؾؾ هی

 ،ؾاقؾ کًیم لو یک و آلاؾ لو یک که ٌىؾ هىلماو ظالی ؾق هكؾ اگك :وىم
 اوث. آلاؾ لو قٔایث يیالهًؿ کًیم ٠٭ؿ و ٌىؾ هی ذابث آلاؾ لو ٠٭ؿ

 :هيزیو

 ٠٭ؿ آو يبىؾ با که اوث اِلی ٌٖك هى٬ث الؾواز ٠٭ؿ ؾق ؼاَ ٘ىق به ههكیه
 ه٭ؿاقي و ؾاٌحه، هلکْیث ٬ابل که باٌؿ چیمی ههكیه که اوث اللم و ٌىؾ هی با٘ل

 آو ه٭ؿاق و ،باٌؿ هٍؽُ ًهای ویژگی بىؾو هٍؽُ یا و هٍاهؿه یا ولو یا کیل با
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 هٍث یک ه٭ؿاق به  اگك ظحیـ  لیاؾ یا باٌؿ کن ،ٌىؾ هی ج١ییى ٘ك٦ ؾو قٔایث با
 .گكؾؾ هی واشب ٠٭ؿ ال ب١ؿ ههكیه پكؾاؼث ؾقٔمى ـ باٌؿ گًؿم

 يمؾیکی اگك و بؿهؿ بایؿ قا یهههك  ي٧ّ ببؽٍؿ لو به قا هؿت يمؾیکی ال پیً اگك
 اوث بىؾه با٘ل ٠٭ؿ که ٌىؾ هٍؽُ ؾلیلی به اگك و ،بؿهؿ بایؿ قا یهههك  جمام کًؿ

 اهرال و اوث، ليً هاؾقّ  یا ؼىاهك ایًکه یا ؾاقؾ ٌىهك لو ٌىؾ هٍؽُ ایًکه هايًؿـ 
 يؿاقؾ ای ههكیه ،باٌؿ يکكؾه يمؾیکی او اب و ـ ٌىؾ هی ٠٭ؿ ٌؿو ٘لاب با٠د که ایًها

 ايصام ال ب١ؿ ٠٭ؿ بىؾو با٘ل اگك و ،بكگكؾايؿ بایؿ اوث گك٨حه قا ههكیه لو اگك و
 اللم هن هكؾ بك و بكگكؾايؿ يیىث اللم قااوث  گك٨حه آيچه لو ،ٌىؾ هٍؽُ يمؾیکی

 بپكؾالؾ. قا ههكیه ۀهايؿ با٬ی يیىث

 :هذت

 يکًًؿ ـکك قا هؿت اگك و اوث، ٌكٖ ثهى٬ْ  الؾواز ٠٭ؿ ؾق هؿت بىؾو هٍؽُ
 هكؾ و لو ٠هؿۀ به لهاو تهْؿ  کكؾو هٍؽُ گكؾؾ. هی ه١ً٭ؿ ؾائن ٘ىق به الؾواز
  اوث. هاه ًٌ آو کمحكیى و کىجاه، یا باٌؿ ٘ىاليی اوث،
 لهايی اگك .يمىؾ لیاؾ یا کن قا آو يٍىؾ که باٌؿ هٍؽُ ای گىيه به بایؿ هْؿت
 ایى هكؾ يیث ؾق ٠٭ؿ ال ٬بل اگك .اوث با٘ل ٠٭ؿ کًًؿ ه١یى قا هاه ًٌ ال کمحك
 اوث. با٘ل يیم ایى ببؽٍؿ قا هؿت که باٌؿ
 یا ٌؿه ه١یى هؿت پایاو با جًها هكؾ و لو بیى لوشْیث شؿایی هى٬ثٔ الؾواز ٕؾق

 قا لو ٠ْؿه، لهاو ؾق جىايؿ هی هكؾ و ،ٌىؾ هی ظاِل لو بك هايؿه با٬ی هؿت بؽٍیؿو
 آوقؾ.ؾق  ؼىؾ ٠٭ؿ به ؾوباقه
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 :گبنه هشت احکبم

 قا هؿت اگك .اوث ِعیط ٠٭ؿ ؿيٌى  ـکك ؾو هك یهههك  و هؿت اگك :اول
 يکًؿ ـکك قا هؿت ٨٭ٗ اگك و اوث با٘ل ٠٭ؿ يکًؿ ـکك قا ههكیه اها کًؿ ـکك
  ٌىؾ. هی ه١ً٭ؿ ؾائن ٠٭ؿ بلکه ،ٌىؾ میي بىحه هى٬ث الؾواز ٠٭ؿ
ی هك :ؾوم  ٬بىل و ایصاب اب هممهاو بایؿ ٌىؾ هی ؾاؾه ٬كاق ٠٭ؿ ٔمى که ٌ٘ك

 ٠٭ؿ ىظی ؾق که و٬حی جا ٌىؾ هی گ٩حه ٠٭ؿ ال پیً که هایی ٌكٖ و 6ٕٔ،باٌؿ
 و ٌىيؿ، ـکك ٠٭ؿ ال ب١ؿ که ٌكو٘ی اوث چًیىهم >يیىث ه١حبك يٍىؾ جکكاق

 جکكاق هن ٠٭ؿ ال ب١ؿ ؾوباقه قا آو يیىث اللم کكؾيؿ ـکك ٠٭ؿ ؾق قا ٌكٖ اگك
 .ؿًکً

 ٨٭ٗ کهایً يه باٌؿ کكؾه جمام اق  ًوال 68 وى کهٕ یؿهقٌ بال٣ ؾؼحك :وىم
 قا ؼىؾ که اوث شایم ـ بیىه یا باٌؿ باکكهـ  باٌؿٔ قویؿه جکلی٧ وى به و ٠ا٬ل

 يؿاقؾ. ا٠حكاْ ظ٫ او ولْی  و ؾقبیاوقؾ الؾواز به
 .بكوؾ او يمؾ ايهقول  یا ٌبايه که کًؿ ٌكٖ لو بك اوث شایم :چهاقم
 و يؿاقؾ، او اشالۀ به يیالی و 2ٕٔکًؿ ٠مل لو اشالۀ بؿوو هكؾ اوث شایم :پًصن

 ،ٌىؾ هی ؾاؾه ثيىب هكؾ به ٨كليؿ ،ٌىؾ ظاهله لو وشىؾ ایى با و کًؿ ٠مل اگك
 باٌؿ. کكؾه وكایث او به ياؼىاوحه هًی ؾاقؾ اظحمال چىو
 لهاو ٌؿو جمام با و بگیكؾ ٘ال٪ جىايؿ يمی هى٬ث الؾواز ٠٭ؿ ؾق لو :ٌٍن

                                                                                                              
 ی١ًی بایؿ ؾق ٠٭ؿ ـکك ٌىؾ و ٘ك٦ ه٭ابل آو قا بپفیكؾ. ٕهحكشنٔ -6
 . ٕهحكشنٔقا ؾقوو ٨كز لو يكیمؾهًی  -2
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 هايًؿ و ،ٌىؾ هی وا٬ٟ لو ایى كب ایالء و ٜهاق ،ل١او لیو  ،ٌىؾ هی شؿا او ال ٠٭ؿ
 کًؿ.ي يمؾیکی او با هاه چهاق ال بیً که اوث ظكام ؾائن لو

 ؾو ال یکی یا و ؾو هك اگك و بكيؿ، يمی اقخ هن ال لوشیى هى٬ث ٠٭ؿ ؾق :ه٩حن
 کًًؿ. ٠مل آو به بایؿ ،باًٌؿ کكؾه ٌكٖ قا بكؾو اقخ ٘ك٦
 ؾو لو ٠ؿۀ باًٌؿ، کكؾه يمؾیکی و ٌىؾ جمام ٠٭ؿ لهاو که هًگاهی :هٍحن

 و چهل ،يباٌؿ یائىه و بیًؿ يمی ظیٓ که اوث ليايی ال اگك و اوث، ظیٓ
 و هاه چهاق ٌىهكي و٨ات بكای يباٌؿ ظاهله اگك و ،ؾاقؾ هی يگه ه٠ْؿ  قول پًس
 باٌؿ ظاهله اگك و باٌؿ، يٍؿه يمؾیکی او با اگك ظحی ؾاقؾ، هی يگه ٠ْؿه قول ؾه
 .ؾاقؾ هی يگه ٠ْؿه ظملٔ ؤٟ یا و قول ؾه و هاه ٕچهاق هؿت ؾوقجكیى به

 اوث. قول پًس و هاه ؾو اي ٠ؿه ،يباٌؿ ظاهله که یکًیم

 کنیشاى اسدًاج :سٌم ًٌع

 .گكؾؾ هی ه١ً٭ؿ ٠٭ؿ با یا هلکیث با الؾواز، يىٞ ایى
 ج٩ّیل بیاو ال و ٌؿ ـکك آو اظکام ال بىیاقی که> هى٬ث و ؾائن :اوث يىٞ ؾو ٠٭ؿ

 .باٌؿ ؾق ایى لهاو، يیالی به ایى هىئله يمی که چكا >کًن هی ِك٨ًٝك آو

 )ًکبح( اسدًاج ثو هزثٌط هلذقبت

 :اوث هىقؾ پًس ٌاهل که
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 شٌد هی ًکبح شذى ثبطل هٌجت آًچو :اًل هٌرد

 :اوث هٙلب وه ؾقبكگیكيؿۀ که
 ىب عیت :اًل هطلت

 ٨ىػ با٠د هكؾ ؾق آو وشىؾ که یهای ٠یب .لو ؾق یا و اوث هكؾ ؾق یا٠یب و ایكاؾ 
 .ي١ىٚ ال ياجىايی ،بىؾو اؼحه ،ٔؾیىايگیٕ شًىو :اوث هىقؾ وه ،ٌىؾ هی الؾواز ٠٭ؿ

 که کًؿ يمی ٨ك٬ی و باٌؿ، ؾاٌحه قا ٠٭ؿ ٨ىػ جىايایی لو که ٌىؾ هی با٠د :شًىو
 آهؿه وشىؾ هب يمؾیکی ال پیً و ٠٭ؿ ال په ای، ؾوقه یا باٌؿ مییؾا ؾیىايگی ایى

 .يمؾیکی و ٠٭ؿ ال په یا و باٌؿ
 لهايی جًها هىقؾ ایى اوث. ه١ًا هماو به يیم بیٕه های قگ وٌؿ ٬ٟٙ :بىؾو اؼحه

 .باٌؿ آهؿه وشىؾ به ٠٭ؿ ال ٬بل که ٌىؾ هی ٠٭ؿ ٨ىػ با٠د
 ٌحهيؿا قا ٕآلثٔ ٠ٕى ي١ىٚ جىاو ،آو وشىؾ با که اوث هكٔی :ي١ىٚ ال ياجىايی

 ،ٌىؾ هی ٨ىػ ٠یب ایى وشىؾ با ٠٭ؿ و کًؿ يمؾیکی يحىايؿ که ای گىيه به ،باٌؿ
 یا و ليً با ایًکه ٌكٖ به ولی ،باٌؿ آهؿه وشىؾ هب ٠٭ؿ ال ب١ؿ ٠یب ایى اگك ظحی

 وپه ،باٌؿ کكؾه يمؾیکی او با باق یک ظحی اگك .باٌؿ يکكؾه يمؾیکی يؾیگك  لو
 لو با يمؾیکی جىايایی ٠یب ایى وشىؾ با ایًکه یا ،آیؿ وشىؾ هب او بكای هٍکل ایى

 وشىؾ ٠٭ؿ کكؾو ا٘لب ظ٫ لو آو بكای ِىقت ایى ؾق ،باٌؿ ؾاٌحه قا ؾیگكي
 ظ٫ هن ٕبال يحىايؿ شلى ال ولی کًؿ يمؾیکی او با بحىايؿ ٠٭ب ال اگك همچًیى يؿاقؾ.

 جىايؿ يمی چىو ؾاقؾ> قا ٠٭ؿ ٨ىػ ظ٫ لو باٌؿ، هٌؿ ٬ٟٙ آلحً اگك يؿاقؾٔ. ٨ىػ
 با٬ی کًؿ يمؾیکی آو با بحىايؿ که آلث ال ه٭ؿاق آو آيکه ٌٖك به البحه کًؿ، يمؾیکی
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 .ٌىؾ میي الؾواز ٨ىػ با٠د ،ٌىؾ ٬ٟٙ ٠٭ؿٔ ال ٕب١ؿ آلث اگك باٌؿ. يمايؿه
 ظحی ،ؾاقؾ قا ٠٭ؿ ٨ىػ ظ٫ لو ،اوث بىؾه ؼًری او که ٌىؾ آٌکاق ٠٭ؿ ال ب١ؿ اگك
  باٌؿ. ؾاٌحه قا یکیؾ يم  جىايایی اگك

 يؿاقؾ. قا ٠٭ؿ ٨ىػ ظ٫ هىاقؾ ایى شم ؾلیلی هیچ به لو و

 :لو به هكبىٖ گايۀ ه٩ث های ٠یب
 بىؾو ٨لس ،ا٨ٕا ،باٌؿٔ ؾاٌحه هٍکل زك ٨ٕ زك ٨ بىؾو کكیه ،پیىی ،شفام ؾیىايگی،

  بىؾو. کىق و
 یا و قوؾ هی بیى ال لوؾ که اٌحباهی وشىؾ با په >اوث ٠٭ل ٌؿو لیلا که :ؾیىايگی
 ؾق جًها يؿاقؾ. قا ٠٭ؿ ٨ىػ ظ٫ هكؾ ـ ههمیٍ يهـ  ٌىؾ هی ٠اقْ گاهی که بیهىٌی
 ؾاقؾ. قا ٠٭ؿ کكؾو با٘ل اؼحیاق هكؾ باٌؿ همیٍگی ٠یب ایى که ِىقجی

 و گكها و ،ٌىؾ هی پكاکًؿه گىٌث و ،ؼٍک ا٠ٕا آو با که اوث بیماقی :شفام
 ٕو کًؿ يمی ک٩ایث چٍن گكؾی لؾو بیكوو و ِىقت بكشىحگی و ٌؿیؿ وىلي

  .ٌٔىؾ میي هعىىب شفام

 که باٌؿ ؾاٌحه ٌک اگك و ٌىؾ هی ٜاهك بؿو وٙط بك که اوث و٩یؿی :پیىی
  يؿاقؾ. قا ٠٭ؿ کكؾو با٘ل ظ٫ ،يه یا اوث بیماقی هماو

 با٠د يباٌؿ همکى ؾقهايً و ٌىؾ بكؾو بهكه ال هايٟ اگك :٨كز بىؾو ؾاق هٍکل
 .گكؾؾ هی ٠٭ؿ ٨ىػ
 اوث. ٤ائٗ و بىل هؽكز ٌؿو یکی :ا٨ٕا
 .گكؾؾ هی ٠٭ؿ ٌؿو با٘ل با٠د ٌىؾ، گیك لهیى که باٌؿ ظؿی به اگك :بىؾو ٨لس
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  ىب عیت ادکبم :دًم هطلت

 :اوث هىئله چًؿ ٌاهل
 هكؾ که ٌىؾ هی با٠د باٌؿ هؿهآ وشىؾ هب ٠٭ؿ ال پیً لو ؾق که ییها ٠یب :اول

 باٌؿ آهؿه وشىؾه ب يمؾیکی ايصام و ٠٭ؿ ال ب١ؿ اگك و کًؿ، ٨ىػ قا ٠٭ؿ بحىايؿ
 آهاؾه وشىؾ هب يمؾیکی ال ٬بل و ٠٭ؿ ال ب١ؿ اگك و ٌىؾ میي ٠٭ؿ کكؾو با٘ل با٠د
 ٌؿه بىحه ِعیط ِىقت به ٠٭ؿ چىو >ٌىؾ میي ٠٭ؿ کكؾو با٘ل با٠د يیم باٌؿ
 يؿاقؾ. وشىؾ ٠٭ؿ بىؾو با٘ل بك ؾلیلی و اوث
گاه ٠یب ال هكؾ یا لو اگك .اوث ٨ىقی ،٠٭ؿ کكؾو ٨ىػ اؼحیاق :ؾوم  به و ٌىؾ آ

 به ٨ىػٔ ٕبكای ؾاٌحى اؼحیاق 6ٕٔ.ٌىؾ هی االشكا اللم ٠٭ؿ ؿ،يکً هباؾقت ٠٭ؿ ٨ىػ
 .اوث ِىقت همیى به يیم ٨ٕٕ2ٔكیب ؾاؾؤ جؿلیه ؾلیل
 آو واوٙۀ به بًابكایى >ٌىؾ میي هعىىب ٘ال٪ ،٠یب وشىؾ ؾلیل به ٠٭ؿ ٨ىػ :وىم

 .گكؾؾ یيم هعىىب يیم ٘ال٪ وه وشم  و ٌىؾ میي واشب ههكیه ي٧ّ پكؾاؼث
 ٠یب اگك البحه >ؿًکً ٨ىػ قا ٠٭ؿ ظاکن اشالۀ بؿوو جىايًؿ هی لو و هكؾ :چهاقم
 ال ب١ؿ لو و اوث ظاکن ٘ك٦ ال لهاو ج١ییى به يیال باٌؿ، هكؾال ٘ك٦  ي١ىٚ ياجىايی
 .کًؿ با٘ل قا ٠٭ؿ جىايؿ هی ،يمؾیکی ال هكؾ ياجىايی اؾاهۀ و هؿت ٌؿو وپكی

                                                                                                              
 ی١ًی ٠٭ؿ ِعیط اوث و بایؿ به آو ٠مل کًًؿ و ب١ؿ ال آو ؾیگك ظ٫ ٨ىػ يؿاقيؿ.  ٕهحكشنٔ -6
ی١ًی با ٨كیب ؾاؾو اؾ٠ای چیمی قا کًؿ که ؾق او وشىؾ يؿاٌحه اوث، هايًؿ بالگى يکكؾو ٠یب هىشـىؾ  -2

گاهی ال آو و یا لیًث کكؾو بیً ال ظؿ کًیم و یا ٠٭ؿ با ٌكٖ و وِـ٧ ؼاِـی کـه هـی ؿ وشـىؾ ؾايـ با آ
 يؿاقؾ ٕهايًؿ بکاقتٔ و... ٕهحكشنٔ
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 وشىؾ گىاه و بیًه اگك ،ٌىيؿ اؼحال٦ ؾچاق ٠یب وشىؾ ؾق که هًگاهی :پًصن
 .ٌىؾ هی پفیك٨حه کًؿ هی ايکاق قا ٠یب وشىؾ که کىی گ٩حۀ باٌؿ، يؿاٌحه
 کًؿ، با٘ل ـ يمؾیکی ال ٬بلـ  ٠یبی وشىؾ ؾلیل به قا ٠٭ؿ ،هكؾ که هًگاهی :ٌٍن
 قا ٠٭ؿ ؾق ٌؿه ـکك ههكیۀ بایؿ باٌؿ آو ال ب١ؿ اگك و يیىث اي ٠هؿه بك ای ههكیه

 ال ٠٭ؿ ٌؿو با٘ل با و اوث ٌؿه واشب آو پكؾاؼث ،يمؾیکی ايصام با چىو بپكؾالؾ>
 اوث ؾاؾه ٨كیب قا او که کىی به ههكیه ؾقیا٨ث بكای ؾاقؾ ظ٫ هكؾ و ،قوؾ يمی بیى

 هگك يؿاقؾ، ای ههكیه کًؿ ٨ىػ قا ٠٭ؿ يمؾیکی ال پیً لو اگك همچًیى .کًؿ قشىٞ
 ال ب١ؿ اگك و ٌىؾ هی ؾاؾه او هب ههكیه ي٧ّ که باٌؿ ي١ىٚ ال ياجىايی ٠یب، ایًکه

 اؼحه هكؾ اگك همچًیى .ٌىؾ هی ؾاؾه او به ٠٭ؿ ؾق ٌؿه ـکك ههكیۀ ،باٌؿ يمؾیکی
 .ٌىؾ هی ؾاؾه لو به یهههك  جمام کًؿ، ٨ىػ قا ٠٭ؿ يمؾیکی ال ب١ؿ و باٌؿ
 جىايیيا و ٠صم یا و او ا٬كاق بك گىاه وشىؾ یا و هكؾ ا٬كاق با جًها ي١ىٚ ال ياجىايی :ه٩حن

 اؾ٠ای لو و يبىؾ هىاقؾ ایى اگك و گكؾؾ، هی ذابث پمٌکی گىاهی وشىؾ یا و او
 پفیك٨حه ٬ىن با همكاه هكؾ گ٩حۀ ،کًؿ ايکاق هكؾ و باٌؿ ؾاٌحه قا هكؾ ي١ىٚ ياجىايی

 .ٌىؾ هی
 ،يیىث بعری که کًؿ ِبك لو و ٌىؾ ذابث هكؾ ي١ىٚ ال ياجىايی که هًگاهی :هٍحن

 وال یک هكؾ به هكاش١ه لهاو ال ظاکن کًؿ، ٠كٔه 6ٕٔظاکن به قا هىقؾ ایى لو اگك و
 با٘ل ظ٫ لو ؿًک يمؾیکی ؾیگكی لو یا لو آو با جىايىث اگك په ؾهؿ، هی ههلث
 قا ههكیه ي٧ّ و با٘ل قا ٠٭ؿ جىايؿ یه لو يحىاوث گكا و ،يؿاقؾ قا ٠٭ؿ کكؾو

                                                                                                              
 ظاکمی که ال شايب اهام ه١ّىم ٬كاق ؾاؾه ٌؿه باٌؿ. ٕهمیى هبعدٔ -6
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 کًؿ. ؾقیا٨ث

 (5))فزیت دادى( تذلیس :سٌم هطلت

 :اوث هىئله چًؿ ٌاهل که
 ٌىؾ هی هٍؽُ وپه کًؿ ٌكٖ قا ًبىؾي باکكه و الؾواز ليی با که هًگاهی :اول
 هؽ٩ی ؾلیلی به اوث همکى چىو ؿاقؾ>ي قا ٠٭ؿ ٨ىػ ظ٫ هكؾ اوث يبىؾه باکكه که
ك٦ بکاقجً ایى  و باکكه ههكیۀ ج٩اوت ايؿالۀ به ؾاقؾ ظ٫ هكؾ و ،باٌؿ ٌؿه ب٘ك

 .ٌىؾ هی هكاش١ه ٠ك٦ به آو ه٭ؿاق ج١ییى ؾق و کًؿ کن ههكیه ال ٤یكباکكه
 ظ٫ اوث، هىلماو ٤یك که ٌىؾ آٌکاق وپه کًؿ هى٬ث الؾواز ليی با اگك :ؾوم

 ال چیمی يؿاقؾ ظ٫ ِىقت ایى ؾق و ببؽٍؿ جىايؿ هی قا تهْؿ  اها ،يؿاقؾ ٠٭ؿ ٨ىػ
 اوث. ِىقت همیى به ظکن يیم باٌؿ كؾهک ؾائن الؾواز او با اگك کًؿ. کن قا ههكیه

 ٨ىػ ظ٫ ٌىؾ ذابث آو ٦الؼ و باٌؿ هؾك ک ٌكٖ ٠٭ؿ ؾق قا بىؾيً هىلماو گكا اها
 ؾاقؾ. قا ٠٭ؿ
 لو با کؿام هك اٌحباهاً  وپه ،کًًؿ الؾواز هن با لو ؾو با هكؾ ؾو که هًگاهی :وىم

 کكؾه يمؾیکی آو با که ليی آو به هكؾ ؾو آو ال کؿام هك بایؿ کًؿ يمؾیکی ؾیگكی
 بك و ؿ،يٌى  هی بالگكؾايؿه ٌىهكايٍاو به ها لو ال کؿام هك و بپكؾالؾ، المرل ههك اوث

 ؾو آو و ،بپكؾاليؿ همىكايٍاو به قا ٠٭ؿ ؾق ٌؿه ـکك ههكیۀ که اوث واشب هاهكؾ

                                                                                                              
ی١ًی با ٨كیب ؾاؾو اؾ٠ای چیمی قا کًؿ که ؾق او وشىؾ يؿاٌحه اوث، هايًؿ بالگى يکكؾو ٠یب هىشـىؾ  -6

گاهی ال آو و یا لیًث کكؾو بیً ال ظؿ کًیم و یا ٠٭ؿ با ٌكٖ ؾايـؿ وشـىؾ  و وِـ٧ ؼاِـی کـه هـی با آ
 يؿاقؾ ٕهايًؿ بکاقتٔ و... ٕهحكشنٔ
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 يمؾیکی همىكايٍاو با جىايًؿ هی اولٔ يمؾیکی ٕبكای ٠ْؿه ٌؿو وپكی ال ب١ؿ جًها هكؾ
 همىك ال لو یا هكؾ ال کؿام هك ،بمیكيؿ ه٠ْؿ  ؾق ٌىهكايٍاو یا ها لو اگك کًًؿ.

 بكؾ. هی اقخ ؼىؾي
 ج١ل٫ المرل ههك ول  به ٌىؾ ظکن ٠٭ؿ بىؾو با٘ل به يمؾیکی ال ب١ؿ هكگاه :چهاقم

 و ٌىؾ ظکن ٠٭ؿ ِعث به که لهاو هك و 6ٕٔ،٠٭ؿ ؾق ٌؿه ـکك ههكیۀ يه گیكؾ هی
 ال ب١ؿ اگك ظحی گیكؾ، هی ج١ل٫ لو به ٠٭ؿ ؾق ٌؿه ـکك ههكیۀ باًٌؿ کكؾه يمؾیکی

 ٌىؾ. ٨ىػ ٠٭ؿ آو

 ىب هيزیو :دًم هٌرد

 :اوث هبعد وه ؾاقای که

 صذیخ هيزیۀ :اًل هجذث

 ههكیه، که اوث ِعیط .باٌؿبه جمْلک ؾقآهؿو  ٬ابل که اوث ه١٩ًحی یا چیم هك
 هكؾ ایًکه یا و ،باٌؿ ظاللی ٠مل هك و ٬كآو ال ای وىقه یا ظك٨ه آهىلي هايًؿ یه١٩ًح

  ؾهؿ. ٬كاق اشیك یه١یً هؿت قا ؼىؾي
 وپه ،ؾهًؿ ٬كاق ؼىک یا ٌكاب قا ههكیه و کًًؿ الؾواز هن با کحاب اهل ؾو اگك
 قا آو ٬یمث هكؾ ٌىؾ، هىلماو ههكیه ؾقیا٨ث ال پیً هاآي ال یکی یا ؾو هك
 ییى١ج هٍؽُ ٘ىق به چه اوث، ؼاقز هىلماو هلکیث ال هىاقؾ ایى چىو پكؾالؾ، هی

                                                                                                              
 چىو ٠٭ؿ ال ابحؿا با٘ل بىؾه اوث و ه٭ؿاق ـکك ٌؿه ؾق آو ا٠حباقی يؿاقؾ. ٕهحكشنٔ -6
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  باًٌؿ. گ٩حه کلی ِىقت به چه و باًٌؿ کكؾه
 که اوث چیمی هماو آو ه٭ؿاق بلکه يؿاقؾ، وشىؾ ظْؿی هیچ ههكیه ه٭ؿاق ج١ییى ؾق
 باٌؿ کن آي٭ؿق آيکه هگك ،باٌؿ کن آو ه٭ؿاق چهاگك  >ايؿ قویؿه جىا٫٨ به ٘ك٦ ؾو
 آو بكای بىؾو لیاؾ شهث ال همچًیى و ـ گًؿم ؾايۀ یک هايًؿـ  يیایؿ ظىاب به که

 يؿاقؾ. وشىؾ یظْؿ 
 ،کًؿ هی ک٩ایث آو ۀهٍاهؿ باٌؿ، ظأك اوث ؾاؾه ٬كاق ههكیه ٠ًىاو به آيچه اگك
  ٘ال. ای ١ٙ٬ه یا ٤فا ه٭ؿاقی هايًؿ يباٌؿ، هٍؽُ آو پیمايۀ و ولو چًؿ هك

 بیى یهههك  ِىقتٔ ایى ٕؾق و کًؿ ٠٭ؿ ههكیه یک اب قا لو چًؿ یا ؾو که اوث شایم
 .ٌىؾ هی ج٭ىین ىاویج به آيها
 يٍؿه بیاو يیم آو های ویژگی و ؿهؿي ٬كاق ٠یًی چیمی قا یهههك  و کًؿ الؾواز اگك

 بك بًا قا لو اگك و ،گیكؾ هی ج١ل٫ لو به بؿ و ؼىب بیى چیم آو هحىوٗ ظالث ،باٌؿ
 ،يکًؿ ـکك قا ه١یًی ههكیۀ و بیاوقؾؾق الؾواز به ؼؿا قوىل وًث و اؼؿ کحاب
 .اوث گكم 5/62 ؾقهن هك و ،باٌؿ هی ي٭كه ؾقهن پايّؿ اي ههكیه

 آيچه ؾهؿ، ٬كاق ه١یًی چیم هن او پؿق بكای و کًؿ ه١یى ای ههكیه ليً بكای اگك
 .ٌىؾ هی وا٬ٗ کكؾه ه١یى پؿق بكای آيچه و بپكؾالؾ اوث اللم ؾاؾه ٬كاق ليً بكای
 هٍؽّی ه٭ؿاق ههكیه آو ال ٕلئً کًؿ ٌكٖ و ؾهؿ ٬كاق ای هههكی ليً بكای اگك

 کًؿ. ٠مل ٌكٖ به لو يیىث اللم و اوث ِعیط ههكیه بؿهؿ ؼىؾ پؿق به قا
ك٦ قا ابهام که ای گىيه به ههكیه بایؿ  قا اي ههكیه اگك .ٌىؾ هٍؽُ کًؿ ب٘ك

 هبهن اگك و ،يمایؿ ه١یى قا وىقه آو اوث واشب ؾهؿ ٬كاق ٬كآو ال ای وىقه آهىلي
 گیكؾ. هی ج١ل٫ لو به ههكالمرل ،يمؾیکی ايصام ِىقت ؾق و اوث با٘ل ههكیه باٌؿ،
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 کًؿ، ٠مل آو به يیىث اللم ؿهؾ آهىلي او به قا ؾیگك ای وىقه که کًؿ اهك لو اگك
 .اوث يبىؾه ٌكٖ ؾق آو آهىلي چىو
 ؼىبی به قا آو هكؾ ؼىؾ که ؾهؿ ٬كاق ای وىقه یا ١ًِث آهىلي قا ههكیه اگك
 بایؿ ؾهؿ ايصام قا کاق ایى يحىايؿ اگك و ـ باٌؿ هی او ـهۀ بك چىوـ  اوث شایم ؾايؿ يمی

 بپكؾالؾ. قا آو ج١لین اشكت
 که ٌىؾ آٌکاق وپه ؾهؿ، ٬كاق ههكیه اوث وكکه کًؿ هی گماو که قا ٜك٨ی اگك

 و کًؿ ٠٭ؿ ٤الهی ههكیۀ با قا او اگك .بپكؾالؾ قا وكکه آو هرل بایؿ اوث ٌكاب
 ِىقت همیى به ظکن اوث، بىؾه هالکً لو یا و اوث آلاؾ او که ٌىؾ آٌکاق

  .باٌؿ هی
 لو ظ٫ یاولْ  کًؿ، ٠٭ؿ ؾیگك ای ههكیه با آٌکاقا و ای ههكیه اب هؽ٩یايه قا او اگك

 اوث.
 بكوؾ، بیى ال لو به آو پكؾاؼث ال ٬بل ههكیه اگك .اوث ٔاهى ههكیه پكؾاؼث ؾق هكؾ
 ٠ٕ6ٔیبی آو ؾق لو اگك .باٌؿ هی ق٨حى بیى ال قول ؾق آو ٬یمث پكؾاؼث ٔاهى هكؾ

 هب ٠یب آو ٠٭ؿ ال ب١ؿ اگك و گكؾايؿبال  ٠یبً ؾلیل به قا آو جىايؿ هی ًؿک هٍاهؿه
 کًؿ. ؾقیا٨ث قا ٬یمحً یا ٌیء آو ؼىؾ جىايؿ هی باٌؿ آهؿه وشىؾ

 چه >کًؿ ؾاقیؼىؾ هكؾ با کكؾو يمؾیکی ال ههكیه کاهل ؾقیا٨ث لهاو جا جىايؿ هی لو
 ظْ٭ی چًیى ؾیگك ٕاولٔ يمؾیکی ال ب١ؿ ولی ،يحىايؿ چه و بؿهؿ قا ههكیه بحىايؿ هكؾ

 يؿاقؾ.

                                                                                                              
 ٠یبی که ٬بل ال ٠٭ؿ ؾق آو وشىؾ ؾاٌحه اوث. ٕهحكشنٔ  -6
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 اوث. هىحعب ههكیه ؾاؾو ٬كاق کن
 همچًیى باٌؿ. بیٍحك اوث ؾقهن پايّؿ که ةىًال ههك ه٭ؿاق ال ههكیه اوث هکكوه
 یا و آو ال بؽٍی یا ههكیه جمام که کًؿ يمؾیکی همىكي با ظالی ؾق اوث هکكوه

 باٌؿ. يؿاؾه او به آو ال ٤یك ای هؿیه

 (5)تفٌیض :دًم هجذث

 9ٕٔ.ههكیه کكؾو اقفواگ و 2ٕٔؼىؾ کكؾو اقفواگ :اوث ٬ىن ؾو ج٩ىیٓ

 هايًؿ يٍىؾ ـکك ای ههكیه ،٠٭ؿ ؾق اِال که :ٕواگفاق کكؾو ؼىؾٔ ج٩ىیٓ اول يىٞ
 لو ایًکه یا ٔؾقآوقؾم جى ٠٭ؿ به قا ٨اليیٕ :ةالي٨ُ  کشحُ وَّ لَ ; :بگىیؿ وکیل ایًکه

 :گىیؿب هكؾ پهو ٔآوقؾمؾق  جى ٠٭ؿ به قا ؼىؾمٕ :ي٩ىيَ  کشحُ وَّ لَ ; :بگىیؿ ؼىؾي
 .ٔکكؾم ٬بىلٕ :لُث بّ ٬َ ;

 :ؼّىَ ایى ؾق هىئله پًس
 ؾقآوقؾ ٠٭ؿ به قا او اگك په >يیىث ٌٖك نیؾا ٠٭ؿ ؾق ههكیه کكؾو ـکك :اول

 اوث. ِعیط ٠٭ؿ ،يباٌؿ یا یهههك  کًؿ ٌكٖ ایًکه یا يکًؿ، ـکك قا ههكیه و
 4ٕٔهح١ه هىحع٫ ـ کًیم یا باٌؿ آلاؾ لوـ  ؾهؿ ٘ال٪ يمؾیکی ال پیً قا او اگك

                                                                                                              
 ج٩ىیٓ ی١ًی وپكؾو کاهل کاقی به ٌؽّی ؾیگك . ٕهحكشنٔ -6
 لو، ؼىؾ قا بؿوو ـکك ههكیه ؾق اؼحیاق هكؾ ٬كاق ؾهؿ. ٕهحكشنٔ -2
 هكؾ باٌؿ. ٕهحكشنٔ ٠هؿۀههكیه به ٘ىق کلی ـکك ٌىؾ ولی ج١ییى ه٭ؿاق آو بك  -9
هكؾ اوث که بپـكؾالؾ و هـالک ؾق  ٠هؿۀگیكؾٔ بك  هبل٥ی که ؾق هىاقؾ ؼاَ ٕکه به لو ههكیه ج١ل٫ يمی -4

 همیى هبعدٔ. اؾاهۀه٭ؿاق آو هیماو جىايایی هالی هكؾ اوث> همايٙىق که ـکك ؼىاهؿ ٌؿ ٕ
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 ؾهؿ، ٘ال٪ يمؾیکی ال ب١ؿ قا او اگك .گیكؾ يمی ج١ل٫ او به ای ههكیه و اوث
 ال پیً و يمؾیکی ال پیً هكؾ یا لو اگك .هح١ه يه گیكؾ هی ج١ل٫ او به المرل ههك

 ٠٭ؿ با المرل ههك و ،گیكؾ يمی ج١ل٫ لو به هح١ه یا ههكیه ،بمیكؾ ههكیه وشىب
 .ٌىؾ هی واشب يمؾیکی با بلکه ٌىؾ میي واشب

 ههكیۀ ٕه٭ؿاق و لیبایی و ا٨ثٌك  يٝك ال لو و١ٔیث به المرل ههك ه٭ؿاق :ؾوم
 پايّؿ که :ةىًال ههك; ال که لهايی جا ،ؾاقؾ بىحگی او ٬ىم لياو بیى هح١اق٦ٔ

 ،ذكوجمًؿ اگك >ؾاقؾ بىحگی هكؾ و١ٔیث به ح١ههُ  ه٭ؿاق يکًؿ. جصاول اوث ؾقهن
  آو. اهرال و ايگٍحك با ٨٭یك و ؾهؿ هی ح١ههُ  ؼايه و هاٌیى با
 يگك٨حه ج١ل٫ او به ههكیه و ٌؿه ؾاؾه ٘ال٪ و يٍؿه يمؾیکی او با که ليی به

 گیكؾ. هی ج١ل٫ هح١ه اوث،
ایث ههكیه ؾاؾو ٬كاق هب ٠٭ؿ ال په اگك :وىم  ظ٫ چىو اوث> شایم يؿاؾؾ ٔق
 یا باٌؿ المرل ههك ايؿالۀ به ههكیه کًؿ يمی ٨ك٬ی و ،اوث آياو ؾوی هك بكای
 آو به ٠الن ؾو هك یا و ؾو آو ال یکی که کًؿ يمی ٨ك٬ی و ،آو ال کمحك یا و بیٍحك
 لوشیى ؼىؾ به ههكیه کكؾو هٍؽُ ايحها یا و ابحؿا ؾق .يباًٌؿ یا باًٌؿ

 گكؾؾ. هیبال
 با٘ل الؾواز ٠٭ؿ ،بؽكؾ قا او وپه ،کًؿ الؾواز کًیمی با اگك :چهاقم

 .ای هح١ه يه و ؾاقؾ ای ههكیه يه و ٌىؾ هی
 کىچک، ؾؼحك ؾق يه ٌىؾ هی هع٭٫ ٠ا٬ل و بال٣ ؾؼحك هىقؾ ؾق ج٩ىیٓ :پًصن

 قا ؾؼحكي ،ولْی  اگك يؿاقؾٔ. کاهلی ٠ٕ٭ل وثا و٩یه که بال٥ی ؾؼحك ؾق يه و
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 ٠٭ؿ آو ،آوقؾؾق  کىی ٠٭ؿ به ههكیه ـکك بؿوو یا و 6ٕٔالمرل ههك ال کمحك هب
 پیً قا او اگك و ،ٌىؾ هی ذابث او ایبك  المرل ههك ٠٭ؿ ایى با و اوث، ِعیط

  .گكؾؾ هی المرل ههك ي٧ّ هىحع٫ ؾهؿ ٘ال٪ يمؾیکی ال
 ال ههكیه لیكا ،کًؿ الؾواز ههكیه ـکك بؿوو ؼىؾ کًیم با هىلی که اوث شایم

 اوث. هالک آّو 

 ایى به اوث، ههكیه ه٭ؿاق ج٩ىیٓ هماو که :ٕواگفاق کكؾو ههكیهٔ ج٩ىیٓ ؾوم يىٞ
 یکی به آو ه٭ؿاق کكؾو هٍؽُ ولی ٌىؾ ـکك ههكیه اشمالی ِىقت به که ِىقت

 آو ه٭ؿاق ،باٌؿ هكؾ ٠هؿۀ كب ه٭ؿاق ج١ییى اگك ظال .گكؾؾ واگفاق ٘ك٨یى ال
 و يمایؿ، ج١ییى ؼىاوث که ٬ؿق هك جىايؿ هی و ـ لیاؾ یا باٌؿ کنـ   يؿاقؾ هعؿوؾیحی

 ولی يؿاقؾ وشىؾ هعؿوؾیحی آو پاییى ظؿ بكای باٌؿ لو ٠هؿۀ كب ه٭ؿاق ج١ییى اگك
 ال جىايؿ يمی کًؿ هی ج١ییى که ههكی که ِىقت ایى به ؾاقؾ> هعؿوؾیث باالیً ظؿ
 کًؿ. جصاول اوث ؾقهن پايّؿ که الىًة ههك
 کىی آو بایؿ ؾهؿ، ٘ال٪ ههكیه ه٭ؿاق ٌؿو هٍؽُ و يمؾیکی ال ٬بل قا لو اگك
 و کًؿ هٍؽُ قاه٭ؿاق ههكیه  اوث اي ٠هؿه كب ههكیه ه٭ؿاق کكؾو هٍؽُ که

 آّو  ال ههكیه ي٧ّ باٌؿ، کًًؿه هٍؽُ لو اگك .ٌىؾ هی ذابث لو بكای آو ي٧ّ
 ج١ییى ال پیً کًًؿه هٍؽُ اگك يباٌؿ. بیٍحك :ةالىً ههك; ال که لهايی جا ،وثا وا

 .گكؾؾ هی ذابث هح١ه لو بكای و وا٬ٗ ههكیه بمیكؾ، يمؾیکی ال پیً و ههكیه ه٭ؿاق

                                                                                                              
 ٌىؾ. ٕهحكشنٔ هح١اق٨ی که بكای هايًؿ آو ؾؼحك ٬كاق ؾاؾه هی ههكیۀههك المرل ی١ًی آو ه٭ؿاق  -6
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 هيزیو ادکبم :سٌم هجذث

 :اوث هىایلی ٌاهل که
 او گكؾو بك یًیؾّ  ههكیه ،کًؿ يمؾیکی ههكیه ؾاؾو ال ٬بل هكؾ که هًگاهی :اول

 کىجاه، وچه باٌؿ ٘ىاليی هؿجً چهـ  ٌىؾ میي وا٬ٗ يمؾیکی ايصام با و بىؾ ؼىاهؿ
 ال يمؾیکی ،ٌىؾ هی ههكیه ٌؿو واشب با٠د که يمؾیکی و ـ يکًؿ یا کًؿ هٙالبه لو

 .ٌىؾ میي واشب کكؾو ؼلىت باههكیه  و ،باٌؿ هی ٠٭ب یا و شلى
 وپه کًؿ ج٭ؿین او به چیمی يمؾیکی ال پیً و يبكؾ يام قا ای ههكیه اگك :ؾوم

 .باٌؿ هی او ههكیۀ هماو ،کًؿ يمؾیکی
 اگك و بپكؾالؾ قا ههكیه ي٧ّ بایؿ ،بؿهؿ ٘ال٪ يمؾیکی ال پیً که هًگاهی :وىم
 جل٧ اگك و ،ٌىؾ هی گكؾايؿهبال  باٌؿ با٬ی اگك آو ي٧ّ باٌؿ، پكؾاؼحه قا ههكیه جمام
 آو ٬یمث ي٧ّ باٌؿ يؿاٌحه هرل اگك و ،گیكؾ هی پهقا  آو ايًؿّ ه ي٧ّ ،باٌؿ ٌؿه

 لو بىؾ، هح٩اوت آو ؾقیا٨ث هًگام با ٠٭ؿ لهاو ؾق آو ٬یمث اگك و ،گیكؾ هی په قا
 کىق هايًؿـ  ٌىؾ يا٬ُ آو های ویژگی یا ٌیء آو اگك و ،بپكؾالؾ قا آيها کمحكیى بایؿ

 هب ٕبا و ،اوث هكؾ ظ٫ آو والن ٬یمث ي٧ّ ـ ظك٨ه کكؾو ٨كاهىي یا چهاقپا ٌؿو
 .ٌىؾ میي هىشىؾ ٌیء آو ي٧ّ ؾقیا٨ث به هصبىق هكؾ ٠یبٔ آهؿو وشىؾ

 آو ي٧ّ بایؿ ١ٙ٬ا باٌؿ، ٌؿه کن قبالا ؾق ٬یمث کاهً ؾلیل هب آو ٬یمث اگك اها
 يیم یابؿ ا٨مایً ٬یمحً ها ٬یمث ٌؿو گكاو ؾلیل به اگك و ،کًؿ ؾقیا٨ث قا ٌیء
 کًًؿ. يمی لعاٚ قا ٬یمث ٌیء آو بىؾو با٬ی با چىو ،اوث ِىقت همیى به ظکن

 آو ٬یمث ي٧ّ ،ٌىؾ ا٨موؾه ٬یمحً به ظیىاو ٌؿو جك چا٪ یا بمقگحك ؾلیل هب اگك
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 قا ظیىاو آو ٌىؾ میي هصبىق لو و ،گیكؾ هی ج١ل٫ هكؾ به لیاؾه گك٨حى يٝك ؾق بؿوو
 ،ؾهؿ ٌیك یا ،بیاوقؾ بچه ایًکه هايًؿ باٌؿ، أا٨ی ای ذمكه ؾاقای ظیىاو اگك و ،بؿهؿ

 وا٬ٟ آو بك ٠٭ؿ که چیمی آو ي٧ّ جىايؿ هی جًها هكؾ و اوث، لو ظ٫ جًها هذمك  آو
 جىايؿ هی  هكؾ ،ؾهؿ ٬كاق ههكیه قا ای ظاهله ظیىاو اگك و ،کًؿ ؾقیا٨ث قا اوث ٌؿه

 ١ًِحی آهىلي قا اي ههكیه اگك کًؿ. ؾقیا٨ث قا ٨كليؿئ و ٕظیىاو ؾو آو ي٧ّ
 قا آو آهىلي اشكت ي٧ّ بایؿ ؾهؿ ٘ال٪ قا او يمؾیکی ال پیً وپه و ؾهؿ ٬كاق

 قا آهىلي اشكت ي٧ّ ،باٌؿ ؾاؾه آهىلي ٘ال٪ ال پیً قا او اگك و بپكؾالؾ، او به
 کًؿ. هی ؾقیا٨ث
 ال پیً قا او هكؾ وپه کًؿ، ه١ا٦ ههكیه ؾاؾو ال قا ٌىهكي ،لو اگك :چهاقم

 .ٌىؾ میي بالگكؾايؿه آو ي٧ّ ،ؾهؿ ٘ال٪ يمؾیکی
 لو با لو آو وشىؾ با ایًکه هايًؿـ  اوث ؾیى هؽال٧ که چیمی ٠٭ؿ ؾق اگك :پًصن
 و ٠٭ؿ و ـ اوث با٘ل ٌٖك ،کًؿ ٌكٖ قا يکًؿ و٩ك ایًکه یا ،يکًؿ الؾواز یؾیگك

 بپكؾالؾ لهايی هؿت ؾق قا ههكیه که کًؿ ٌٖك اگك همچًیى و باٌؿ هی ِعیط ههكیه
 اوث. با٘ل ٌكٖ و ،ِعیط ههكیه و ٠٭ؿ باٌؿٔ با٘ل ٠٭ؿ يؿهؿ اگك وٕ

 .اوث اللم ٌكٖ به ٠مل ،يکًؿ ؼاقز ٌهكي ال قا او که کًؿ ٌكٖ لو اگك :ٌٍن
 قا او وپه کًؿ، الؾواز او با ه٠ْؿ  ؾق وپه ،ؾهؿ 6ٕٔبائى ٘ال٪ قا لو اگك :ه٩حن
 بؿهؿ. او به بایؿ قا ههكیه ي٧ّ ؾهؿ، ٘ال٪ يمؾیکی ال پیً

                                                                                                              
 ٘ال٬ی که ؾق آو هكؾ ظ٫ قشىٞ يؿاقؾ. ٕهحكشنٔ -6
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 (0)شقبق ً (2)ًشٌس (5)،کزدى تقسین :سٌم هٌرد

  :کزدى تقسین

 :آو هایپیىوث و کكؾو ج٭ىین ؾق

 :کزدى( )تقسین اًل

 قا آو بایؿ ه٭ابل ٘ك٦ که هىحًؿ یى٬ظ٭ ؾاقای ٌىهك و لو ال کؿام هك ه١ح٭ؿین ها
 و ؼىقاک و ؼىقؾ ،٤فا ،لبان ٌاهل کهـ  ي٩٭ه پكؾاؼث که همايٙىق په >کًؿ اؾا

 قا بكؾو بهكه اشالۀ که اوث واشب يیم لو بك ،اوث واشب هكؾ بك ـ ٌىؾ هی هىکى
 ؾوقی ٌىؾ هی همىك ج٩ًك و ياقاظحی با٠د آيچه ال و کًؿٔ ٕجمکیى بؿهؿ هكؾ به

 کًؿ.
 باٌؿ آلاؾ چهـ  4ٕٔاوثٔ واشب هكؾ ٕبك اوث هكؾ بك ظ٭ی همىكاو بیى کكؾو ج٭ىین

 ایى ؾق که باٌؿ ؾیىايه یا و ،باٌؿ اؼحه یا يؿاٌحه ي١ىٚ جىايایی اگك ظحی ،ـباٌؿ  بًؿه یا
 ٌب چهاق هك ال ،ؾاقؾ لو یک که هكؾی کًؿ. هی ج٭ىین او شای هب هكؾ ولْی  ِىقت

                                                                                                              
هـایً قا بـیى همىـكايً ج٭ىـین کًـؿ، کـه جىٔـیعات آو ؼىاهـؿ آهـؿ.  شب اوث که ٌـببك هكؾ وا -6

 ٕهحكشنٔ
 يا٨كهايی ٕهحكشنٔ -2
 يا٨كهايی ؾو ٘ك٨ه ٕهحكشنٔ -9
واشـب،  ي٩٭ـۀها و پكؾاؼـث  ٠ؿالث بیى لياو ؾق اؾای ظ٭ى٪ آيها واشب اوث، هايًؿ ج٭ىین کكؾو ٌب -4

 7ٔهای قوًٌگك ـ شلؿ  م يیىث. ٕپاوػولی ؾق اهىق ٬لبی هايًؿ ؾووث ؾاٌحى و... الل 
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 بؽىاهؿ که کصا هك قا ؾیگك ٌب وه هكؾ ایى و باٌؿ همىكي يمؾ بایؿ قا ٌب یک
 چهاق هك ال ٌب وه لو وه بكای و ،ٌب ؾو باٌؿ، ؾاٌحه لو ؾو اگك گفقايؿ. هی

 هك ،باٌؿ ؾاٌحه لو چهاق اگك اوث. ؼىؾي ظ٫ هايؿه با٬ی و ،ؾهؿ هی ٬كاق قا ٌب
 ؼىابی هن ؾق يیىث شایم که ای گىيهه ب ،ؿيؾاق  ظ٫ ٌبٔ چهاق ٕال ٌب یک کؿام

 ال آيچه ؾق ؾیگكي لياو ال یا آيها ال ایًکه یا و کًؿ کىجاهی و٩ك یا ٠فق بؿوو آيها با
ایث با که اوث شایم 6ٕٔ.بگیكؾ اشاله اوث ظ٭ٍاو یبؼىا هن  هكکؿام بكای لياو ٔق
 .ؾهؿ ٬كاق ٌب یک ال بیً ليايً ال

 لهايی جا کًؿ هی ٌكوٞ بؽىاهؿ که کؿام هك ال کًؿ الؾواز ي٩ك چهاق با لهاو هن اگك
 ؾق آيچه اوث. واشب جكجیب ؾق جىاوی ق٠ایث آو ال ب١ؿ و بكوؾ آيها همۀ يمؾ که

 ىَهؽّ وشىب ایى و کكؾو يمؾیکی يه اوث ؼىابی هن اوث واشب کكؾو ج٭ىین
 قول. يه اوث ٌب

 کًیم لو بكای ،باٌؿ ؾاٌحه آلاؾ لو چًؿ یا یک با همكاه کًیم لّو  یک که هًگاهی
 کًیم مايًؿه هىلماولو ٤یك ظکن .ؾهؿ هی ٬كاق قا ٌب ؾو آلاؾ لو بكای و ٌب یک

 ؾو هىلماو لو بكای ،باٌؿ ؾاٌحه ياهىلماولو  یک و هىلماو لو یک اگك اوث.
 و هىلماو کًیم او لو یک اگك ؾهؿ. هی ٬كاق قا ٌب یک کحاب اهل لو بكای و ٌب

 ثهلکیْ  با که ليی هىحًؿ. هىاوی کكؾو ج٭ىین ؾق باٌؿ ياهىلماو آلاؾ ؾیگكي لو
 هكؾ .بیٍحك یا باٌؿ یکی يؿاقؾ، وهمی ج٭ىین ؾق باٌؿ ٌؿه يمؾیکی او با الؾوازٔ ٕيه
 به قا بكؼی یا و ببكؾ ؼىؾ ؼايۀ به قا آيها ایًکه یا بكوؾ، ًهمىكاي های ؼايه به جىايؿ هی

                                                                                                              
 ؼىابی با لياو قا ؾق ٌبی که ظ٫ آياو اوث جكک کًؿ.  ٕهحكشنٔ ؼىاهؿ هن اگك هی -6
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 بكوؾ. ؾیگك بكؼی های ؼايه به و ببكؾ اي ؼايه
 با اگك و ،باٌؿ هی او با جًها ٌب ه٩ث جا يمؾیکی هًگام کًؿ الؾواز باکكه با هكؾ اگك
  6ٕٔ.کًؿ ٬ٕا قا ها ٌب ایى يیىث اللم و هايؿ هی او يمؾ ٌب وه کًؿ الؾواز بیىه
 جىايؿ هی بؽىاهؿ که کؿام هك ال آهؿيؿ،ؾق  او ٠٭ؿ به ٌب یک ؾق بیٍحك یا لو ؾو اگك

  کًؿ. ٌكوٞ
 ال ب١ٕی ؼىاهؿ هی ٕاگك اوث هىحعب و ،ٌىؾ هی وا٬ٗ و٩ك ؾق کكؾو ج٭ىین
 ٬ك٠ه ال که اومی ال يیىث شایم و ًؿالؾ،بی ٬ك٠ه آيها بیى ببكؾٔ ؼىؾ با قا ليايً
 اشالۀ هًؿيیال ،کًیم بكای ٌبی ؾاؾو ٬كاق .کًؿ قشىٞ ؾیگكی ٌؽُ به ٌؿه ؼاقز

 .يیىث هالکً
 قا هىاوات کكؾو يمؾیکی و ق٨حاقی ؼىي و ؾاؾو ي٩٭ه ؾق ليايً بیى اوث هىحعب

  اوث. بىؾه همكاهً قا ٌب آو که باٌؿ ليی يمؾ ٌب هك ِبط ایًکه و ،کًؿ بك٬كاق
 يیکی هايًؿ ،واشب یظ٭ اؾای بكای هگك ،ٌىؾ ؼايه ال لو ؼكوز هايٟ جىايؿ هی هكؾ

 ٌؿو. والؿیى ٠ا٪ ال ؾوقی و هاؾق و پؿق به

 :کزدى تقسین حبث هسبیل ً هلذقبت

 آيها بیى اي  يحیصه چىو ،اوث ٌىهك و لو بیى هٍحكک ظ٫ ها ٌب کكؾو ج٭ىین :اول
 و ،ؾاقؾ قا يپفیك٨حًً یا پفیك٨حى ظ٫ هكؾ يؽىاهؿ، قا ظ٭ً لو اگك .اوث هٍحكک

ایث با جىايؿ هی لو  لياو ؾیگك به یا ٌىهكي هب قا اوث يىبحً که یٌب ،ٌىهك ٔق

                                                                                                              
 ٌىؾ. ٕهحكشنٔ لياو هعاوبه يمی ب٭یۀشمو ظ٫  لیكا -6
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 و گفقايؿ، هی قا ٌب بؽىاهؿ که شا هك او ،ببؽٍؿ ٌىهك به اگك ببؽٍؿ. ٌىهكي
 آيها ال ب١ٕی به اگك و 6ٕٔ،ٌىؾ ج٭ىین آيها بیى ٌب آو بایؿ ببؽٍؿ ؾیگك لياو به اگك

 لو یک به قا هایٍاو ٌب لو وه اگك .یابؿ هی اؼحّاَ ها لو هماو به ببؽٍؿ
 .گفقايؿ  هی لو آو يمؾ ٌب هك هكؾ ،ببؽًٍؿ

 گ٩حۀ ال اگك و ،اوث ِعیط ،ؾهؿ قٔایث يیم هكؾ و ببؽٍؿ قا ٌبً لو اگك :ؾوم
 که هایی ٌب آو ولی گكؾؾ هیبال او ؼىابی هن ظ٫ ،ٌىؾ هًّك٦ و بالگكؾؾ ؼىؾ

 به و ٌىؾ هًّك٦ لو اگك. ٌىؾ هی اشكا ب١ؿ به آو ال و ٌىؾ میي ٬ٕا اوث گفٌحه
 .ٌىؾ میي ٬ٕا اوث بىؾه هكؾ ٌؿو هٙلٟ ال ٬بل که هایی ٌب آو يؿهؿ ا٘الٞ هكؾ

 هكؾ و بؿهؿ او به چیمی او با ؼىابی هن شای هب هكؾ که کًؿ ؾقؼىاوث لو اگك :وىم
 يیىث. آوق المام و ِعیط ه١اؤه ایى بپكؾالؾ، قا آو

 ،ا٨كهاوي لو ،ٌىؾ هی ٌؿو ؼىؾ بی با٠دشًىيً  که هصًىيی لو بال٣،يا لو :چهاقم
 >يؿاقيؿ ظ٭ی ها ٌب ج٭ىین ؾق اوث کكؾه هىا٨كت ٌىهكي اشالۀ بؿوو که ليی و

 يؿاقؾ. ٬ٕا اوث گفٌحه که هایی ٌب آو ی١ًی
 اگك لیو  بكوؾ، ؾیگك لو ؾیؿاق به يبایؿ اوث لياو ال یکی ظ٫ که ٌبی ؾق هكؾ :پًصن

 لو آو يمؾ ٌب جمام اگك و کًؿ، ٠یاؾت قا او که اوث شایم باٌؿ هكیٓ لو آو
 کًؿ. ٬ٕا قا ٌب آو يیىث اللم بمايؿ بیماق
 يمؾ وپه کًؿ يمؾیکی او با و بكوؾ ؾیگك لو يمؾ اوثٔ لو یک ظ٫ کهٕ ٌبی ؾق اگك
 کًؿ> يمؾیکی يیم لياو ب٭یۀ با يیىث اللم بالگكؾؾ، اوث ًظ٭ ٌب آو که ليی آو

                                                                                                              
ؼىابی ؼىؾ قا به وایكیى ببؽٍؿ آو یک ٌب  ها ظ٫ هن هرال اگك هكؾ ؾاقای چهاق لو باٌؿ و یکی ال لو -6

 ٌىؾ. ٕهحكشنٔ ها هی چهاق ٌب يىبحی بیى آيها ج٭ىین و ؾق هك ؾوقه ظ٫ یکی ال آو لوال 
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 .يیىث ؼىابی هن ٌكٖ کكؾو يمؾیکی ها ٌب کكؾو ج٭ىین ؾق لیكا
 ؾق که کىی آو ٌب بایؿ کًؿ کىجاهی ها ٌب ج٭ىین به کكؾو ٠مل ؾق اگك :ٌٍن

 .يمایؿ ٬ٕا قا اوث کكؾه کىجاهی ظ٭ً
 و چهل وپه 6ٕٔ،باٌؿ کكؾه يا٨كهايی ليايً ال یکی و ؾاٌحه لو چهاق اگك :ه٩حن
 ؾو و ،گیكؾ ج١ل٫ ٌب پايمؾه لو وه ال کؿام هك به و باًٌؿ کكؾه ج٭ىین قا قول پًس
 ًيا٨كهايی ال چهاقم لو وپه باًٌؿ، ٌىهك يمؾ ٌب پايمؾه کؿام هك ها لو ایى ال ي٩ك

 لو يمؾ ٌب پًس و وىم لو يمؾ ٌب پايمؾه که اوث واشب ،کًؿ ا٘ا٠ث و بالگكؾؾ
 که ليی يمؾ ؾوقه پًس ٘ی که ٌکل ایى به ،بمايؿ بىؾ، کكؾه يا٨كهايی که چهاقم

 هصمىٞٔ ٕؾق په >ؼىابؿ هی ٌب وه وىم لو يمؾ و ،ٌب یک اوث کكؾه يا٨كهايی
 وپه >باٌؿ هی ٌب پًس ،کًًؿه يا٨كهايی لو و ٌب پايمؾه کؿام هك ،لو وه ظ٫

 ًؿ.ًک هی ٌكٞو ؾوباقه
 ٨كا ال ب١ؿ و 2ٕٔ،کًؿ ج٭ىین لو وه بیى قا ها ٌب ولی باٌؿ ؾاٌحه لو چهاق اگك :هٍحن

 ،ؾهؿ ٘ال٪ قا او يکكؾه، اؾا قا ظ٭ً او و اوث چهاقم لو ظ٫ که ٌبی قویؿو
 ٬ٕا قا اوث گفٌحه که هایی ٌب آو يیىث واشب کًؿ، الؾواز او با ؾوباقه وپه

 9ٕٔ.کًؿ
 لو يمؾ بایؿ مايؿ،ب ٌب ؾه آيها ال یکی يمؾ و باٌؿ ؾاٌحه ٌهك ؾو ؾق لو ؾو اگك :يهن

 .بمايؿ ٬ؿق هماو يیم ؾیگك
                                                                                                              

 که به ؾلیل يٍىل ٕيا٨كهايیٔ ؾق ج٭ىین کكؾو ظ٭ی يؿاقؾ. ٕهحكشنٔ -6
 ها قا بكای لو چهاقم به شا آوقؾ. ٕهحكشنٔ که ؾق ایى ِىقت بایؿ ٬ٕای آو ٌب -2
 کكؾ. ٕهحكشنٔ ا قا ٬ٕا هیه ؾاؾ بایؿ آو ٌب ولی اگك او قا ٘ال٪ يمی -9
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 و٩ك  ؾق ایًکه بكای پهو ،باٌؿ يکكؾه يمؾیکی او اب و کًؿ الؾواز ليی با اگك :ؾهن
 شایم ٌىؾ، ؼاقز لو آو اون و ًؿالؾبی ٬ك٠ه ببكؾ ؼىؾ با قا همىكايً ال یک کؿام
 او يمؾ قا 6ٕٔاوث ٠كون جاله هؽحُ که ٌبی ج١ؿاؾ آو و٩ك ال بالگٍث ال ب١ؿ اوث
 و ٌىؾ میي هوباهع و٩ك ؾق ٠كونٔ ٕجاله او هؽّىَ های ٌب چىو >بمايؿ
 .گكؾؾ هعىىب يمی ٌىؾ هی ج٭ىین که هایی ٌب وشم  و٩ك های ٌب

 :)ًبفزهبًی( سًشٌ :دًم

 يا٨كهايی .اوث کكؾو ق٨ٟ ه١ًای به کلمه اِل .اوث کكؾوي ا٘ا٠ث ه١ًای به يٍىل
  .باٌؿ هی يیم هكؾ وىی ال گاهی لو بك ٠الوه
 يگاه هكؾ ِىقت به ٤ٕبًاک ایًکه هايًؿـ  ٌىؾ ٜاهك لو ؾق يا٨كهايی نی٠ال هكگاه

 هكؾ که اوث شایم ـ ؾهؿ ج٥ییك قا ق٨حاقي یا کًؿ پىٌی چٍن هكؾ هایيیال  ال یا کًؿ
 ۀيعى  و ،بكگكؾايؿ قوی او ال ؼىابی هن ؾق بىؾٔ ٨ایؿه بی ٕاگك کكؾو يّیعث ال ب١ؿ

 يیىث شایم و ،کًؿ پٍث او به قؼحؽىاب ؾق که اوث ِىقت ایى به گكؾايی قوی
 بميؿ. قا او ظالث ایى ؾق
 ؾق ٌىهك ال کكؾوي ا٘ا٠ث که اوث ِىقجی ؾق ایى و ٌىؾ، هع٭٫ يا٨كهايی اگك اها

 اول هكجبۀ بكای اگك ظحی ،ٌىؾ هی شایم لو لؾو ،کًؿ ا٘ا٠ث بایؿ لو که باٌؿ چیمی
 بىًؿه بالگكؾؾ ٨ًكهاي به قوؾ هی  ايحٝاق که ه٭ؿاق آو به ٔلؾوٕ ٠مل ایى ؾق و ،باٌؿ
 .يباٌؿ ٌؿیؿ ؼیلی و يٍىؾ آهؿو ؼىو با٠د که ظؿی جا ،کًؿ

                                                                                                              
 . ٕهمیى هبعدٔباکكه ه٩ث ٌب و بیىه وه ٌببكای  -6
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 ٔظاکن يمؾٕ جىايؿ هی لو ،ٌؿ ٜاهك لو ظ٭ى٪ كؾويک اؾا اب هكؾ ٘ك٦ ال يا٨كهايی اگك
 لو کًؿٔ. اؾا قا لو ظ٭ى٪ ٕکه کًؿ صبىقه قا هكؾ جىايؿ هی ظاکن و هٙالبه قا ظ٭ً

 قا ٌىهكي ؾل جا کًؿ جكک قا ؼىابی هن ظ٫ و ي٩٭ه هايًؿ ظ٭ى٬ً ال ب١ٕی جىايؿ هی
 کًؿ. ٬بىل قا آو که اوث ظالل ٌىهك بك و ،آوقؾ ؾوث هب

  :طزفو( دً )تنفز شقبق :سٌم

 اوث، :ٌؿو جکه ؾو و حىٌکا٨; ه١ًای به :ال٫ٍ; هاؾۀ ال :١٨ّال; ولو بك :٭ا٪ٌّ ;
 ٘ك٦ ؾو هك اگك په >اوث گك٨حه ٬كاق ای يیمه ؾق ٌىهك و لو ال کؿام هك گىیی

 اول هكظلۀ ؾق ظاکن ،باٌؿ ؾاٌحه وشىؾ ؾو آو ٌؿو شؿا جكن و کًًؿ يا٨كهايی
 ال اگك و ،ؾهؿ هی ٬كاق 6َٕٔکنَظ  لو بىحگاو ال قا ٌؽّی و هكؾ بىحگاو ال قا ٌؽّی
 اوث. شایم يیم باٌؿ او بىحگاو ال آيها ال یکی یا يباٌؿ آيها بىحگاو

 اگك په >ٔهكؾ و لو ٘ك٦ ال بىؾو وکیل يهٕ اوث کكؾو ظکن بكای ؾو آو ؾاؾو ٬كاق
 شؿایی بك اگك و ؾهًؿ، ايصام قا آو بایؿ کكؾيؿ ظکن ليؿگی اؾاهۀ و اِالض بك ؾو آو

 اللم اهىال بؽًٍ بكای لو قٔایث ،ؼلٟ ؾق و هكؾ قٔایث ،٘ال٪ ؾق ،کكؾيؿ ظکن
 .اوث
 :نکته
آو ؾو  باٌؿ، ٤ایب ؾو آو ال یکی یا ٌىهك و لو و ؾهًؿ، ٬كاق قا کنَظ  ؾو اگك
 .کًًؿ ظکن جىايًؿ يمی

                                                                                                              
 ٌىؾ. ٕهحكشنٔ کىی که بكای ظکن کكؾو و ؾاوقی بیى لو و هكؾ ٬كاق ؾاؾه هی -6
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 :هسئله دو
 گكيهو  ،اوث اللم باٌؿ شایم اگك ،کًًؿ ٌكٖ کنَظ  ؾو آيچه به ٠مل :اول
 .يکًًؿ ٠مل آو به جىايًؿ هی
 او ٕجا کًؿ ولب قا ليً ٕواشبٔ ظ٭ى٪ ال بؽٍی که يیىث شایم هكؾ بك :ؾوم

 آو ؾق یا کًؿ هًٟ قا هىحعبً ظ٭ى٪ ال بؽٍی اگك و ،کًؿٔ ؼلٟ به هصبىق قا
 کًؿ ؼلٟ قا آؤ اهرال یا ٕههكیه پكؾاؼث لو آو يحیصۀ ؾق و بگیكؾ، وؽث
 .ٌىؾ میهعىىب ي کكؾو هصبىق ایى و اوث ِعیط

 فزسًذاى ادکبم :چيبرم هٌرد

 :اوث بؽً ؾو ٌاهل که

 فزسًذاى دادى ًسجت :اًل خبش

 يمؾیکی او با هلکیث با که کًیمی ،ٔهى٬ث و ؾائنٕ اولي به هكبىٖ هباظد ٌاهل که
 .باٌؿ هی 6ٕٔاوث کكؾه يمؾیکی او با اٌحباها که ليی و اوث، کكؾه

  هٌقت ً نئدا عقذ در سى اىفزسًذ ادکبم :اًل

 ،کكؾو يمؾیکی :ٌىيؿ هی ؾاؾه يىبث ٌىهك به ٌكٖ وه وشىؾ با ٨كليؿاو ایى

                                                                                                              
ليی که به گماو ظالل بىؾو با او يمؾیکی کكؾه اوث، هايًؿ هًگاهی که با ليی به ایى گماو کـه همىـك  -6

 و یا ایًکه با ٠٭ؿی که با٘ل بىؾه اوث با ٌؽّی يمؾیکی کًؿ. ٕهحكشنٔاو اوث يمؾیکی کًؿ، 
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 بیى ٨اِلۀ لهاو ظؿاکرك ایًکه و ،يمؾیکی لهاو ال هاه ًٌ ٕظؿا٬لٔ گفٌحى
 ـ اوث هاه ؾه کهـ  ظمل هؿت بیٍحكیى ال بیً بچه ٌؿو هحىلؿ و يمؾیکی ٕآؼكیىٔ

 .يباٌؿ
 يمؾیکی اگك همچًیى .ٌىؾ میي ؾاؾه يىبث او به ٨كليؿ باٌؿ يکكؾه يمؾیکی اگك په

 و وقؾآ ؾيیا به کاهلی و ليؿه ٨كليؿ ،هاه ًٌ ىگفٌح ال ٬بل لو و باٌؿ کكؾه
 اوث گفٌحه هاه ؾه ال بیً يمؾیکی ٕآؼكیىٔ لهاو ال ایًکه بك ؾو هك اگك همچًیى

 هؿت ایى ال بیً بىؾو ٤ایب واوٙۀ به لهايی ٨اِلۀ ایى ایًکه یا باًٌؿ، ؾاٌحه جىا٫٨
 ٨كليؿ يیىث شایم او بك و ٌىؾ میي ؾاؾه يىبث او به ٨كليؿ ظالث ایى ؾق ٌىؾ، ذابث

 .ؾهؿ يىبث يؼىؾ به قا
 ؾاؾه يىبث لو ٌىهك به ٨كليؿ ،کًؿ ليا اوث ؾاقك ٌىه که ليی با ٌؽّی اگك
 کاقليا به ی٨كليؿ چىو >ٌىؾ هی ي٩ی او ال گىاه و بیًه وشىؾ یا ل١او با جًها و ٌىؾ هی

  .ٌىؾ میي ؾاؾه يىبث
 با همكاه هكؾ گ٩حۀ ،ؼىقؾيؿ اؼحال٦ به ٨كليؿ والؾت ؾق یا کكؾو يمؾیکی ؾق اگك

 بىؾو ظاهله لهاو جكیى کن ٌؿو وپكی و يمؾیکی وشىؾ با و ،ٌىؾ هی پفیك٨حه ٬ىن
 ليا به بچه هاؾق کكؾو هحهن ه١ًای به چىو کًؿ، ي٩ی ؼىؾ ال قا ٨كليؿ هكؾ يیىث شایم
 کاق ایى کًؿ، ايکاق قا ؼىؾ به ٨كليؿ يىبث اگك و ـ باٌؿ ٌحهؾا ٭یىی اگك ظحیـ  اوث
 .ٌىؾ هی اذبات ٌك٠یٔ ٕؾلیل بیًه وشىؾ یا ل١او با ٨٭ٗ
 بیٍحكیى ىگفٌح ال پیً جا وپه ؾاقؾ يگه ٠ؿه لو و ؾهؿ ٘ال٪ قا ليً هكؾ اگك

 ؾاؾه يىبث هكؾ به ٨كليؿ آو ،بیاوقؾ ٨كليؿی شؿایی لهاو ال هاهٔ ٕؾه ظمل هؿت
 باٌؿ. يٍؿه يمؾیکی لو آو به ٌبهه اب یا يمؾیکی با اگك ،ٌىؾ هی
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 ؾاؾه يىبث او به ٨كليؿ ،کًؿ الؾواز او با وپه کًؿ ظاهله قا او و ليا ليی با اگك
 همیى به ظکن يیم بؽكؾ قا آو وپه و ٌىؾ ظاهله و کًؿ ليا کًیمی با اگك .ٌىؾ میي

  .اوث ِىقت
 ا٬كاق ٌىؾ هی واشب او بك کًؿ ا٠حكا٦ همىكي ال ٨كليؿ جىلؿ و يمؾیکی به هكؾ اگك
 ٨كليؿآو  کًؿ ايکاق قا ٨كليؿ ظالث ایى ؾق اگك په >وثا او ٨كليؿ بچه آو که کًؿ

 آؼكیى ٨اِلۀ لهاو هؿت ؾق اگك .ًهبیْ  وشىؾ یا ل١او با هگك ٌىؾ میي ي٩ی او ال
 .اوث ِىقت همیى به ظکن يیم ؼىقؾيؿ اؼحال٦ به يمؾیکی

 ایًکه یا کًؿ، لؾوازا لو آو ،ه٠ْؿ  ٌؿو وپكی ال ب١ؿ و ؾهؿ ٘ال٪ قا ًلي اگك
 ؾق وپه ،کًؿ يمؾیکی او با ٠ؿهٔ ٌؿو وپكی ال ٕب١ؿ هٍحكی و ،ب٩كوٌؿ قا کًیمي

 ٌىهك آّو  ال ٨كليؿ بیاوقؾ، ٨كليؿی ؾومٔ ٌىهك با يمؾیکی ٕال هاه ًٌ ال کمحك هؿجی
 .ٌىؾ هی ؾاؾه يىبث ؾوم ٌىهك به ٨كليؿ ،بگفقؾ هاه ًٌ اگك و ،اوث اول

  :ثبشذ شذه ًشدیکی اً ثب هلکیت بث کو کنیشی فزسًذ ادکبم :دًم

 ا٬كاق آو به بایؿ بیاوقؾ ی٨كليؿ بیٍحك یا هاه ًٌ لهاو ؾق و کًؿ يمؾیکی کًیمی با اگك
 ي٩ی او ال ٨كليؿ ،ٜاهك بك بًا و کًؿ يمی ل١او کًیمي با ،کًؿ ي٩ی قا آو اگك اها کًؿ،

 ،کًؿ ٬كاقا اوث ٨كليؿي ایًکه به کكؾ ي٩ی قا ٨كليؿ ایًکه ال ب١ؿ اگك و ،ٌىؾ هی
 يمؾیکی کًیم با ؾیگكی ٌؽُ و کًیم ِاظب اگك .ٌىؾ هی ؾاؾه يىبث او به ٨كليؿ
 .ٌىؾ هی ؾاؾه يىبث کًیم ِاظب به ٨كليؿ ،کًؿ
 آوقؾ، ؾيیا به ٨كليؿ کًیم و ب٩كوًٌؿ يمؾیکی ال ب١ؿ قا کًیم کؿام هك ي٩ك چًؿ اگك

 بیٍحك یا هاه ًٌ اگك البحه ،اوث او يمؾ اکًىو که ٌىؾ هی ؾاه يىبث کىی به ٨كليؿ
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 ٌىؾ هی ؾاؾه يىبث ٬بلی ٌؽُ به گكيهو  باٌؿ، گفٌحه اي يمؾیکی اولیى لهاو ال
 يىبث ٬بلی ي٩ك به جكجیب همیى به گكيهو  باٌؿٔ، گفٌحه اي يمؾیکی ال هاه ًٌ ٕاگك
 .ٌىؾ هی ؾاؾه

 (5):شجيوثب  ًشدیکی فزسًذ ادکبم :سٌم

 با اٌحباه به هكؾ اگك .ٌىؾ هی ؾاؾه يىبث هكؾ به ٨كليؿ ٔاٌحباهیٕ ٌبهه با يمؾیکی ؾق
 يىبث او به ٨كليؿ کًؿ، يمؾیکی اوث کًیمي یا همىك که گماو ایى با ای بیگايه لو

 همیى به ظکن يیم کًؿ يمؾیکی اٌحباها ؾیگكی ٌؽُ کًیم با اگك .ٌىؾ هی ؾاؾه
 بؿهؿ. ٌؿيً هحىلؿ قول ؾق قا بچه ٬یمث بایؿ کًیمهىقؾ  ؾق اها >اوث ِىقت

 الؾواز اوث ٌؿه شؿا یا هكؾه ٌىهكي  یا اوث هصكؾ او که گماو ایى با ليی با اگك
 يگه ال ب١ؿ ،اوث يٍؿه شؿا او ال یا يمكؾه يٌىهك  که ٌىؾ هٍؽُ وپه ،کًؿ

 ال بیً ٕيگفٌحى ٌكایٗ وایك وشىؾ با و ٌىؾ هی گكؾايؿهبال  اول ٌىهك به ٠ؿه ؾاٌحى
 يؿاقؾ ٨ك٬ی و ،ٌىيؿ هی ؾاؾه يىبث ؾوم ٌىهك به ٨كليؿاو هاهٔ ًٌ ال کمحك و هاه ؾه
 اوحًاؾ ؼبكؾهًؿه ؼبكّ  به یا و باٌؿ ؾهى ٌ ٌهاؾت به يؿاٌحىٔ ٌٕىهك هىقؾ ایى ؾق که

 باٌؿ. کكؾه

 تٌّلذ ادکبم :دًم خبش

 :ًهای پیىوث و جىلؿ های وًث و آؾاب
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 :تٌلذ آداة

 يبىؾ ٗیٌكا ؾق هگك ،هاهكؾ يه باًٌؿ او يمؾ ها لو جًها ظمل ؤٟ هًگام اوث واشب
 اًٌؿ.ب ها لو اگك ظحی ،يؿاقؾ اٌکالی ٌىهك ظٕىق ولی لو،

  :جىلؿ گايۀ ًٌ هىحعبات
 کام کكؾو بال چپ، گىي ؾق ا٬اهه و قاوث گىي ؾق اـاو گ٩حى بچه، ؾاؾو ٤ىل

 گىاقای آب با يبىؾ ٨كات آب اگك و  ظىیى اهام جكبث و ٨كات آب با بچه
 جا قیميؿ هی ؼكها یا ٠ىل ه٭ؿاقی آو ؾق يبىؾ ؾیگكی آب ٌىق آب شم اگك و ؾیگكی
 آيها بهحكیى و کًؿ ياهگفاقی يیکى های يام ال یکی به قا او وپه ٌىؾ، ٌیكیى

 هكؾاو و هاهاوا و پیاهبكاو های اون و وبعاو ؼؿاويؿ بًؿگی ه١ًای که اوث هایی يام
 ؾق ياهگفاقی اوث هىحعب و ؾهؿ، ٬كاق کًیه او بكای ،باًٌؿ ٌاهل قا ِالط لياو و

 ٬كاق ال٭اون ابى قا اي کًیه اوث هکكوه باٌؿ هعمؿ ياهً اگك و ،باٌؿ ه٩حن قول
 ؾهؿ.

 هٌرد( سو) :ىب پیٌست

 .ظٕايث و ٌیكؾاؾو ه٩حن، قول حعباتهى :ٌاهل
 و گىي کكؾو وىقاغ ؼحًه، وك، جكاٌیؿو :اوث هىقؾ چهاق که ه٩حن قول هىحعبات

 ٠٭ی٭ه.
 به و بحكاًٌؿ قا او وك ـ ٠٭ی٭ه ال ٬بلـ  ه٩حن قول که اوث وًث :وك جكاٌیؿو  -

 وك ال بؽٍی که اوث هکكوه و ،ؿهًؿب ِؿ٬ه ي٭كه یا ٘ال هىهایً ولو ه٭ؿاق
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 اوث. ياپىًؿ ٠مل، ایى که کًًؿ، قها قا ؾیگك بؽً و بحكاًٌؿ قا او
 اگك .ًؿالؾبی جأؼیك به قا آو اوث شایم و ،اوث هىحعب ه٩حن قول ؾق :ؼحًه -
 ؼحًه و ،کًؿ ؼحًه قا ؼىؾي او اوث واشب باٌؿ يٍؿه ؼحًه و بكوؿ بلى٢ به

 ؼحًه که اوث واشب ٌىؾ هىلماو يٍؿه، ؼحًه کا٨كّ  اگك .اوث واشب کكؾو
 باٌؿ. هىى اگك ظحی >کًؿ

 هاؾه گىو٩ًؿه ؾؼحك بكای و يك گىو٩ًؿ ،پىك بكای اوث هىحعب :٠٭ی٭ه -
 بؿهؿ ِؿ٬ه قا ٬یمحً اگك و ،اوث اتهىحعب شمو ٠ٕ٭ی٭هٔ و کًًؿ، ٠٭ی٭ه
 جا کًؿ هی ِبك يؿاقؾ قا کاق ایى جىايایی اگك و ،اوث يیاوقؾه شا هب قا وًث
 قوؾ. يمی بیى ال آو اوحعباب و بحىايؿ

 قا 6ٕٔظس ؾق ٬كبايی ٌكایٗ کًؿ ٠٭ی٭ه ؿؼىاه هی که ظیىايی :اوث هىحعب
 به باٌؿ يؿاٌحه ٬ابله اگك و ،بؿهًؿ ٬ابله به قا گىو٩ًؿ قاو و پا و باٌؿ، ؾاٌحه
 ال ب١ؿ اوث هىحعب ،يٍىؾ ٠٭ی٭ه ٨كليؿ اگك بؿهؿ. ِؿ٬ه او جا ؿًؾه هی هاؾق
 کًؿ. ٠٭ی٭ه ؼىؾي بلى٢
 ٜهك ال ب١ؿ اگك و ٌىؾ هی وا٬ٗ ٠٭ی٭ه ،بمیكؾ ٜهك ال پیً ه٩حن قول بچه اگك

  قوؾ. يمی بیى ال ٠٭ی٭ه اوحعباب ،بمیكؾ
 که ییآيهااوحؽى اوث هکكوه همچًیى و بؽىقيؿ آو ال والؿیى که اوث هکكوه

 کًًؿ. هی شؿا ه٩ّل ال بلکه ،بٍکًًؿ قا هأپا و ها ٕؾوث قوؾ هی قاه آيها بك

 بچه به ؾاؾو ٌیك بكای جىايؿ هی و ؿهؿب ٌیك بچه به يیىث واشب هاؾق بك :ٌیكؾاؾو

                                                                                                              
 هكاش١ه ٌىؾ به کحاب ظس. ٕهحكشنٔ  -6
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 اشیك ؾاؾو ٌیك بكای قا او جىايؿ هی باٌؿ هؾاؾ بائى ٘ال٪ قا لو اگك .بؽىاهؿ اشكت
 هاؾق .بپكؾالؾ قا ؾاؾو ٌیك اشكت اوث واشب پؿق بك يباٌؿ هال ؾاقای بچه اگك کًؿ.

 هىال کًؿ. ؾقیا٨ث قا اشكت و ؾهؿ ٌیك او به ؾیگكی ٌؽُ یا ؼىؾي جىايؿ هی
  کًؿ. ؾاؾو ٌیك به هصبىق قا کًیمي جىايؿ هی

 بهحك و ،کًؿ بىًؿه هاه یک و بیىث به اوث شایم و اوث والگی ؾو ؾاؾو ٌیك پایاو
 بیً هاه ؾو یا یک که اوث شایم و ،يباٌؿ کمحك هاهٔ یک و ٕبیىث ال که اوث آو
 ؿهؿ.ب ٌیك وال ؾو ال
 ٌیك بكای هاؾق اگك .بپكؾالؾ قا وال ؾو ال بیً ؾاؾو ٌیك اشكت يیىث واشب پؿق بك

 بكای هاؾق ،کًًؿ هی ؾقؼىاوث ؾیگكاو که کًؿ ؾقؼىاوث قا ه٭ؿاقی هماو ؾاؾو
 هكؾ ؾك ک ؾقؼىاوث ؾیگكاو ال بیً اگك اها ؾاقؾ، اولىیث ٨كليؿي به ؾاؾو ٌیك
 هصايی باٌؿ ظأك یا ٤كیبه لو اگك بؿهؿ. ؾیگكی به و بگیكؾ او ال قا بچه جىايؿ هی
 به ؾاؾو ٌیك ؾق هاؾق ؾهؿ ٌیك بچه به هصايی ٌىؾ قأی يیم هاؾق و ؾهؿ ٌیك بچه به

 جىايؿ هی هكؾ ؾهؿ ٌیك هصايی بچه به يٍىؾ قأی هاؾق اگك و ،ؾاقؾ اولىیث ٨كليؿي
  ؿهؿ.ب ٤كیبه لو آو به قا بچه

 اوث. همیى بهحك که >بؽىقؾ ٌیك هاؾقي ال بچه که اوث هىحعب

 بكای ـ اوث وال ؾو کهـ  ؾاؾو ٌیك هؿت ؾق باٌؿ هىلماو و آلاؾ اگك هاؾق :ظٕايث
 .پىك یا باٌؿ ؼحكؾ ٨كليؿ چه ؾاقؾ، اولىیث ؾیگكاو به يىبث هىلماو بچۀ ظٕايث

 يؿاقؾ. ظٕايث ظ٫ هىلماو ٤یك یا کًیم
 ٨كليؿ ظٕايث اولىیث و پؿق، با پىك ٨كليؿّ  ظٕايث اولىیّث  ،ؾاؾو ٌیك پایاو ال په

 اگك .باٌؿ هی پؿق با ظٕايث اولىیث آو ال ب١ؿ و اوث هاؾق با والگی ه٩ث جا ؾؼحك
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 ٨كليؿ چه قوؿ، هی پؿق به و ٌىؾ هی گك٨حه او ال ظٕايث ظ٫ ،کًؿ الؾواز هاؾق
  ؾاقؾ. اولىیث وِی بك ظٕايث ؾق هاؾق ،بمیكؾ پؿق اگك و ،پىك یا باٌؿ ؾؼحك

 باٌؿ کكؾه الؾواز اگك ظحی هىلماو آلاؾ لو باٌؿ، کا٨ك یا ٤الم پؿق اگك همچًیى
  کًؿ. هی پیؿا قا آلاؾ ظکن ٌىؾ آلاؾ هكؾ اگك و ،ؾاقؾ اولىیث ظٕايث ایبك 

 او اگك و ،قوؿ هی پؿقی بمقگپؿق به ظٕايث ،باٌؿ يؿاٌحه هاؾق و پؿق ٨كليؿ، اگك
 6ٕٔ.قوؿ هی يمؾیکايً به ـ خاق  جكجیب به ـ  ظٕايث يبىؾ هن

 :(است هسئله سه) حضبنت هلحقبت

 کًؿ ؾقؼىاوث ؾیگكاو ال بیً اشكجی ؾاؾو ٌیك بكای هاؾق که هًگاهی :اول
 قوؾ. يمی بیى ال هاؾق ظٕايث ظ٫ لیو  بؿهؿ ؾیگكی به قا بچه جىايؿ هی هكؾ
 ٌىؾ هی وا٬ٗ او ال هاؾق و پؿق والیث ،ٌىؾ بال٣ و ٠ا٬ل بچه که هًگاهی :ؾوم

 بمايؿ. بؽىاهؿ که کؿام هك يمؾ جىايؿ هی او و
 ٘ال٪ اگك و قوؾ هی بیى ال ظٕايحً ظ٫ْ  کًؿ الؾواز لو که هًگاهی :وىم

 ٘ال٪ اگك اها يؿاقؾٔ، ظٕايث ظ٫ ٕو وثا با٬ی ظکن ایى ٌىؾ، ؾاؾه قش١ی
 گكؾؾ. هی بال ظٕايحً ظ٫ ٌىؾ ؾاؾه بائى

 ىب ًفقو :پنجن هٌرد

 ث.یْ هلک و ؼىیٍاويؿی ،لوشیث :٠لث وه ایى ال یکی با هگك ٌىؾ میي واشب ي٩٭ه
  

                                                                                                              
 قوؿ. ٕهحكشنٔ ؾق هك کؿام ال ایى هكاجب اگك ٌؽُ هؤهى يباٌؿ ظٕايث به ي٩ك ب١ؿی هی -6
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 مهسز ًفقۀ

 کىچک ،باٌؿ کًیم یا ياهىلماو ،هىلماو که گیكؾ هی ج١ل٫ ي٩٭ه لو به ِىقجی ؾق
 باٌؿ. يکكؾه يا٨كهايی ایًکه ٌكٖ هب البحه >هى٬ث یا باٌؿ ؾائن ٠٭ؿ به بمقگ، یا باٌؿ

 و لبان و اکؼىق  و ٤فا ال ،اوث يیالهًؿ آو به لو آيچه :نفقه هقدار ضببطۀ
 ،کًؿ یاهه قا ؾاقيؿ ٌهك ؾق او هايًؿ لياّو  آيچه ٘ب٫ ،لىالم لیًث و ؼؿهحکاق و هىکى

 .کًؿ هی ک٩ایث کًؿ شلىگیكی گكوًگی ال که قیا٭ؿه آو ،٤فا ه٭ؿاق هىقؾ ؾق و
 ؾاقای اگك >ٌىؾ هی قشىٞ الؾوازٔ ال ٬ٕبل او ٠اؾت به ؾاٌحى ؼؿهحکاق ؾق

 لو گكيهو  ،بگیكؾ ؼؿهحکاق ًبكای که اوث واشب هكؾ بك ،باٌؿ بىؾه ؼؿهحکاق
 ،باٌؿ واشب کاق ؼؿهث گك٨حى که ِىقجی ؾق ؾهؿ. هی ايصام ؼىؾي قا ًکاقهای
 ؼاؾم ؼكیؿو و ـ اوث ؾاٌحه الؾواز ال ٬بل کهـ  لو آو ؼاؾم به ؾاؾو ي٩٭ه بیى ٌىهك

 لو و ؾاقؾ ايحؽاب ظ٫، ؾهؿ ايصام قا او ؼؿهث ؼىؾي ایًکه یا و او کكؾو اشیك یا
 چًؿیى ؾاقای که باٌؿ کىايی ال لو اگك .يؿاقؾ ايحؽاب ؼّىَ ایى ؾق یظ٭

 هماو که چكا ،کًؿ یاهه بكایً ؼاؾم یک ال بیً ٌىهك يیىث اللم اوث بىؾه ؼاؾم
 ؾق اوث يؿاٌحه کاق ؼؿهث الؾوازٔ ال ٬ٕبل که ليی کًؿ. هی ک٩ایث ؼاؾم یک
 کًؿ. هی ؼؿهثاو قا  هكؾ ؼىؾ ،هكیٕی لهاو

 هن که همٍهكیايً شاقی قویۀ به هىکى، ؾق همچًیى و لبان ،اکؼىق  شًه ؾق
 ای ؼايه ؾق جا بؽىاهؿ ٌىهكي ال ؾاقؾ ظ٫ لو و ،ٌىؾ هی قشىٞ هىحًؿ او وٙط

 يباٌؿ. آو ؾق ؾیگكی که ٌىهكي ال ٤یك که کًؿ وکىيث
 کًؿ ظ٩ٛ وكها ال قا ؼىؾ ؼىاهؿ هی چىو ،باٌؿ بیٍحك لهىحاو ؾق او پىًٌ بایؿ
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 قشىٞ لو آو اهرال هح١اق٦ به پىًٌ آو شًه ؾق و ـ ؼىاب بكای یلعا٨ هايًؿـ 
 بكای او اهرال که هایی لبان هىحًؿ، جصمالت ؾاقای که باٌؿ ليايی ال اگك .ٌىؾ هی

 .گكؾؾ هی ا٨موؾه آو به پىًٌؿ هی لیبایی و جصمل

 :گبنه شش هسبیل :هلحقبت

 به قا ؼاؾم ي٩٭ۀ و هن هی ايصام قا نیهاکاق  ؼىؾم هى بگىیؿ لو اگك :اول
 ؼىؾي ٌىهك اشالۀ بؿوو لو اگك و ،بپفیكؾ يیىث اللم هكؾ بك بؿه ؼىؾم

 يؿاقؾ. قا هبل٥ی ؾقؼىاوث ظ٫ ؾهؿ ايصام قا کاقهایً
 قا اي ي٩٭ه هكؾ اگك په اوث> قولي هماو ي٩٭ۀ هالّک  قول هك ؾق لو :دوم
 هايؿ، هی با٬ی هكؾ ٠هؿۀ كب قولها یا قول آو ي٩٭ۀ ،كوؿب پایاو به قول و يؿهؿ

 .يًمایؿ ظکن آيها به و يکًؿ ظىاب قا آياو ظاکنظحی اگك 
 ي٩٭ه آو هالک لو ،ٌىؾ وپكی هؿت آو و بؿهؿ او به قا هؿجی ي٩٭ۀ هكؾ اگك
 با٬ی آو ال چیمی ي٩٭ه ال ٤یك اهىالی ال کكؾو اوح٩اؾه ؾلیل به اگك و ،ؾگكؾ هی

 بؿهؿ او به قا لباوی ٌىهك اگك .ٌىؾ هی هالک قا هايؿه با٬ی هبل٣ آو ،بمايؿ
 ٬بل قا آو اگك و اوث ِعیط آوقؾ هی ؾوام تؿه آو ؾق ه١مىال که هؿجی بكای

 ٌىؾ وپكی هؿت اگك و بؽكؾ قا آو لَؿ بَ  هكؾ يیىث اللم ،کًؿ کهًه هؿت آو ال
  .کًؿ ؾقؼىاوث لبان جىايؿ هی آیًؿه بكای ،باٌؿ با٬ی لبان و

 قویؿو پایاو ال ٬بل وپه بؿهؿ او به هؿجی ي٩٭ۀ ٠ًىاو به قا هبل٥ی ٌىهك اگك
 هؿايگكؾبال  او به شؿایی قول ال ب١ؿ لهاو هؿت ي٩٭ۀ ،ؾهؿ ٘ال٪ قا او هؿت آو
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 6ٕٔ.ٌىؾ هی
 و کًؿ ليؿگی او با ه١مىلی ٘ىق به لو و کًؿ يمؾیکی لو اب که هًگاهی :سوم

 با اگك و ،کًؿ ٘لب قا ای ي٩٭ه لهاو آو بكای يؿاقؾ ظ٫ لو بیاٌاهؿ، و بؽىقؾ
 ي٩٭ه هؿت ایى ؾق لو و يکًؿ يمؾیکی او با و بگفقؾ هؿجی و کًؿ الؾواز ليی

 آو بكای جىايؿ هی لو بلکه ،ٌىؾ میي وا٬ٗ ي٩٭ه پكؾاؼث يکًؿ، ؾقؼىاوث
 کًؿ. ؾقؼىاوث ي٩٭ه يیم هؿت

  :نکته

 هٙلب ایى ال هكؾ که لهايی جا بكؾاقؾ يا٨كهايی ال ؾوث ٨كهاويا لّو  اگك
گاه  هكؾ جا ٌىؾ هی وپكی لهاو و ،گكؾؾ يمی واشب ي٩٭ه پكؾاؼث يٍىؾ آ

 وا٬ٗ اي ي٩٭ه ٌىؾ هكجْؿ  لو اگك ًؿ.ًک پیؿا ؾوحكوی لو به وکیلً یا
 هىلماو لهاو ال ي٩٭ه پكؾاؼث ٌىؾ هىلماو ؾوباقه اگك و ،ٌىؾ هی

 .گكؾؾ هی واشب ًٌؿي

 به قول ،اوث ظاهله که کًؿ اؾ٠ا ٌؿه ؾاؾه بائى ٘ال٪ که ليی اگك :چهبرم
 اوث يبىؾه ظاهله که ٌىؾ هٍؽُ اگك وپه ،ٌىؾ هی ؾاؾه ي٩٭ه او به قول
 .ٌىؾ هی گكؾايؿهبال  ي٩٭ه

 :نکته

 ای ي٩٭ه اوث، ظاهله که ٌىؾ شؿا ظالی ؾق او ال و کًؿ ل١او ليً با اگك 
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 لو ایًکه هگك ـ اوث هکكؾ ي٩ی ؼىؾ ال قا ٨كليؿ چىوـ  ٌىؾ میي ؾاؾه او هب
 قا ليً اگك همچًیى وث.ا هكؾ ٨كليؿ بچه آو کًؿ اذبات که بیاوقؾ ؾلیلی
 با و ايکاق قا ٨كليؿ او و اوث ظاهله لو ٌىؾ هٍؽُ وپه ؾهؿ ٘ال٪
 قا ؼىؾي ل١او ال ب١ؿ اگك و اوث، ِىقت همیى به ظکن کًؿ ل١او ليً

 چىو بؿهؿ، قا او ي٩٭ۀ بایؿ ؾهؿ، يىبث ؼىؾ به قا ٨كليؿ و کًؿ جکفیب
 اوث. ٨كليؿ ظ٭ى٪ ال ایى

 به قول قا ي٩٭ه اوث شایم ،باٌؿ ق٨اه ؾق لو و ٘لبکاق ليً ال او اگك :پنجن
 لیكا اوث> ياجىايی و وؽحی ؾق لو که هًگاهی يه اها ،کًؿ کن اي بؿهی ال قول

 لو اگك و باٌؿ ؾاٌحه قا اي قولهكه يیال که اوث واشب لهايی بؿهی پكؾاؼث
 يؿاقؾ. اهحًاٞ ظ٫ هكؾ باٌؿ قأی آو به

 هكؾ قولهكۀ يیال ال بیً آيچه په >اوث مه٭ْؿ  يمؾیکاو ي٩٭ۀ بك لو ي٩٭ۀ :ششن
 به باٌؿ لو ي٩٭ۀ واشب ه٭ؿاق ال بیٍحك آيچه ال وپه ،ٌىؾ هی ؾاؾه لو به باٌؿ

 .ٌىؾ هی ؾاؾه يمؾیکاو

 :ًشدیکبى ًفقۀ

 ي٩٭ه کی٩یث همچًیى و ،ٌىؾ هی ؾاؾه ي٩٭ه آيها به که اوث یايکى ؾقباقۀ بعد
 .آو هلع٭ات و ؾاؾو

 اشؿاؾ به همچًیى و ٨كليؿاو و هاؾق، و پؿق :اوث واشب ا٨كاؾ ایى ي٩٭ه پكؾاؼث
 ال وحىو ؾو ایى ال ٤یك هب ي٩٭ه پكؾاؼث .اوث واشب هاؾقاو و باًٌؿ پؿقاو ٌاهل

 ... و ؾایی ،ؼاله ،٠مى ،٠مه ،بكاؾق ،ؼىاهك چىو کىايی به يیىث> واشب يمؾیکاو
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 بیٍحك بكيؿ هی اقخ او ال که کىايی به اوحعبابً و اوث هىحعب اها يیىث واشب
 اوث.

 با اوث. كٌٖ آهؿ،ؾق  ىبک الٕآيهأ  بىؾو جىاويا و ٨٭ك ،ي٩٭ه پكؾاؼث وشىب ؾق
 ؾ،كَ ّؼ  و ٠٭ل ي٭ّاو ،بىؾو الؽل٭ه ا٬ُي ؾقآهؿ، کىب ال ياجىايی و ٨٭ك وشىؾ
 کىی اگك .اوث واشب ٌاو ي٩٭ه ،باًٌؿ کا٨ك یا ٨او٫ هاآي اگك ظحی و ،يؿاقؾ یاهمیح
  يمؾیکايً. بك يه اوث واشب هىالیً بك اي ي٩٭ه پكؾاؼث باٌؿ، کًیم یا ٤الم

 به ؼىؾي يیال ايؿالۀ به اگك په >اوث ٌكٖ پكؾاؼث جىايایی ،ؾهًؿه ي٩٭ه هىقؾ ؾق
 بیٍحك اگك و ؾهؿ یه همىكي به بىؾ بیٍحك اگك ،کًؿ هی اکح٩ا ؼىؾي به ،آوقؾ ؾوث

 ؾهؿ. هی ٨كليؿايً و هاؾق و پؿق به بىؾ
 و لبان و ٤فا ال ک٩ایث ٬ؿق به ،واشب ي٩٭ۀ بلکه ،يؿاقؾ ٍؽّیه ه٭ؿاق ي٩٭ه

 ؾق بیٍحك لبان هايًؿ ،باٌؿ هی وثا او يیال هىقؾ پىًٌ بك ا٨موو آيچه و هىکى
 ؼىاب. هًگام و بیؿاقی ؾق وكها ال ؼىؾ ظ٩ٛ و پىٌايؿو بكای لهىحاو

 ي٩٭ه پؿقي به بایؿ و يیىث، واشب ؾهًؿه ي٩٭ه بك 6ٕٔاوث هايؿو ٩٠ی٧ هىشب آيچه
 ٨كليؿاو و ٨كليؿ به و ،هىحًؿ او بكاؾقاو و ؼىاهك آيها چىو >پؿقي ٨كليؿاو يه ؿهؿب

 ٬ٕا يمؾیکاو ا٨حاؾۀ ٠٭ب ي٩٭ۀ هىحًؿ. او ٨كليؿاو آيها چىو ،ؾهؿ ي٩٭ه بایؿ ٨كليؿي
 ٬كاق او ی ـهه بك و اوث ٌؿه ؾاؾه ٬كاق ٨٭ك ال شلىگیكی بكای ي٩٭ه چىو يؿاقؾ،

 گیكؾ. يمی
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 :است هسئله چند شبهل که ؛هلحقبت

 بك پؿق، بىؾو ٨٭یك یا ٨٭ؿاو با و اوث، واشب پؿقي بك ٨كليؿ ي٩٭ۀ :اول
 پؿق اگك >باًٌؿ هی او اوپؿق  آيها چىو ٌىؾ هی واشب پؿقی اشؿاؾ و بمقگپؿق
 با و اوث، واشب بچه هاؾق بك او ي٩٭ۀ پكؾاؼث ،باٌؿ يؿاٌحه پؿقبمقگیٔ ٕیا

 بهـ  ٌىؾ هی واشب اي هاؾقی اشؿاؾ و والؿیى بك ي٩٭ه ،هاؾق بىؾو ٨٭یك یا ويبىؾ
 ؾق هن با بىؾو، وٙط هن ِىقت ؾق و ـ اوث واشب ؿباٌ يمؾیکحك کؿام هك

 کًًؿ. هی هٍاقکث ي٩٭ه پكؾاؼث
 بحىايؿ که بیاوقؾ أا٨ه هالً ال ٬ؿقی به و باٌؿ هاؾق و پؿق ؾاقای اگك :ؾوم
 جكجیب همیى به و ؿ،ًباٌ هی بكابك آو ؾق ؾو هك بپكؾالؾ، قا آياو ال یکی ي٩٭ۀ جًها
 پؿق و پؿق اگك .اوث ِىقت همیى به ظکن باٌؿ ؾاٌحه پىك یک و پؿق اگك

 ؾهؿ. هی ي٩٭ه يمؾیکحك به ،باٌؿ ؾاٌحه بمقگ هاؾق و هاؾق یا و باٌؿ ؾاٌحه بمقگ
 يپؿق  بك باًٌؿ يیال بی و ُهحمکى هك که باٌؿ ؾاٌحه بمقگی پؿق و پؿق اگك :وىم

 باٌؿ ؾاٌحه پىكی و پؿق اگك و ،پؿقبمقگ يه بپكؾالؾ قا اي ي٩٭ه اوث واشب
 آياو ؾوی هك ٠هؿۀبك  هىاوی ٘ىق به او ي٩٭ۀ باًٌؿ، ٤ًی و ذكوجمًؿکه هك ؾو 

   اوث.
 کًؿ هی هصبىق قا او ظاکن کًؿ ؼىؾؾاقی واشب ي٩٭ۀ پكؾاؼث ال اگك :چهاقم

 شایم باٌؿ ؾاٌحه آٌکاقی هال اگك و کًؿ هی ظبه قا او کًؿ اهحًاٞ اگك و
 اهىال یا پاچهاق  یا کاال ؾاقای اگك و ؿيبكؾاق  ي٩٭ه پكؾاؼث بكای هال آو ال اوث
 وٕ وثا او گكؾو بك ظ٭ی ّؾیى هايًؿ ي٩٭ه چىو اوث> شایم هاآي ٨كوي باٌؿ
 ٌىؾٔ. پكؾاؼث بایؿ
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 :بتمملٌک ًفقۀ

 ؾق اها >بپكؾالؾ ـ ظیىاو یا باٌؿ بكؾهـ  اوث هالک که قا چهآي ي٩٭ۀ ايىاو اوث واشب
 ال یا هؿبؿ ؼىؾي هال ال قا ٌاو ي٩٭ه که ؾاقؾ اؼحیاق آيها هىالی ،کًیم و ٤الم هىقؾ

 ٬ؿق به ،واشب ي٩٭ۀ بلکه يؿاقؾ، وشىؾ ظْؿی هاآي ي٩٭ۀ ه٭ؿاق ؾق و ؼىؾٌاو ؾقآهؿ
 و ه١مىل به هىاقؾ ایى جماهی شًه ؾق و >اوث اکپىٌ و ؼىقاک و ٤فا ال ک٩ایث

 قشٞى هىحًؿ ٌهك آو ؾق ٤الم ایى اقباب وٙط هن اقبابٍاو که ٤الهايی هح١اق٦
 ب٩كوٌؿ قا هاآي یا که کًًؿ هی هصبىقي کًؿ ؼىؾؾاقی ؾاؾو ي٩٭ه ال اگك و ،ٌىؾ هی

 ای بًؿه و هىحًؿ هملىک هن هاؾقي و پؿق که ای بًؿه کًؿ. پكؾاؼث قا ٌاو ي٩٭ه یا
 یکىاو ي٩٭ه ؾق ،اوث ٌؿه ٨كليؿ ِاظب که کًیمی و ٌؿه آلاؾ ظؿی جا که

 .هىحًؿ
 که ؾهؿ ٬كاق قا ٬ىٙی او بكای که ٌکل ایى به کًؿ، ؼاقز قا هملىک که اوث شایم
 ٬كاق او بكای قٔایث ِىقت ؾق قا ؾقآهؿي هايؿۀ با٬ی و 6ٕٔ،کًؿ پكؾاؼث بایؿ
 ،ِىقت ایى ٤یك ؾق ،وپاقؾ هی ؼىؾي به قا آو أا٨ۀ اي ي٩٭ه ايؿالۀ به و ؾهؿ، هی

 ؾهؿ ٬كاق ٬ىٗ ٠ًىاو به قا هبل٥ی هىال يیىث شایم .اوث هىال ٠هؿۀ بك آو هايؿۀ با٬ی
 يمايؿ، با٬ی ٤الم ي٩٭ۀ ايؿالۀ به یا و کًؿ ؾقآهؿ ىبک هیماو آو به يحىايؿ ٤الم که

 بؿهؿ. قا اي ي٩٭ه هىال که ظالحی ؾق هگك
 چه و باٌؿ ؼىقؾيی گىٌحً چهـ  اوث واشب او بك اوث ًهالک که ظیىاياجی ي٩٭ۀ

 بكؾو چكا اگك په >کًؿ هیىأج قا ظیىاو ٔكوقی اظحیاشات اوث واشب و ـ يباٌؿ

                                                                                                              
 . ٕهحكشنٔهرال بگىیؿ ؾق اؼحیاق ؼىؾت هىحی جا کاق کًی اها بایؿ هك هاه یا هك وال ایى هبل٣ قا بپكؾالی -6
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 ؾاؾو ي٩٭ه ال اگك ؾهؿ. هی آيها به ٠لى٨ه وگكيه کًؿ، هی چًیى باٌؿ کا٨ی ظیىاو
 ظیىاياجی ال اگك ،ٌىؾ هی هاآي ـبط یا و ٨كوي یا ؾاؾو ي٩٭ه به هصبىق ،کًؿ ؼىؾؾاقی

 بایؿ باٌؿ ٨كليؿ ؾاقای ظیىاو اگك اوث. کكؾو ـبط ٌاو يگهؿاقی ال هؿ٦ کهباٌؿ 
 یؿوچك  هرلـ  ؾیگكی وبب به آيها اگك و ؿهؿب ٌیك آيها به ٨كليؿايً ک٩ایّث  ايؿالۀ به
 بكؾاقؾ. قا ظیىاوٌیك  جمام جىايؿ هی ٌىيؿ ویك ـ ؼىقؾو ٠ل٧ یا



 طالق کتبة

 ٘ال٪. های پیىوث و ا٬ىام اقکاو، :اوث هٙلب وه ؾق آو بعده

  طالق ارکبى :اًل هجذث

 اوث: هىقؾ چهاق ٘ال٪ اقکاو
 

 دىنذه طالق :اًل رکي

 :باٌؿ چهاقگايه ٌكوٖ ؾاقای بایؿ که

 ثلٌغ :اًل شزط

 شاقی قا ٘ال٪ ًشای هب او ولْی  اگك و يیىث ه١حبك بلى٤ً ال پیً کىؾک وؽى
 او ولْی  باٌؿ، ال١٭ل يا٬ُ قوؿ هی بلى٢ به که هًگاهی اگك و يیىث، ِعیط ،کًؿ

 کًؿ. هی شاقیقا  ٘ال٪ هّلعث بكاوان

 عقل :دًم شزط



 ادکبم ًٌراًی اسالم ـ جلذ سٌم 532 

 ؾلیل به که کىی و ،هىث جىوٗ همیًٙىق يیىث> ِعیط ؾیىايه جىوٗ ؾاؾو ٘ال٪
 ایى به که چكا >باٌؿ ٌؿه ٔایٟ ٠٭لً آوق ؼىاب ؾاقوهای ؼىقؾو یا هىٌی بی

 ٌؽُ ٘ك٦ ال جىايؿ يمی ولْی  .ٌىؾ میي هع٭٫ ٘ال٪ٔ ٕال يیث و ه٭ّىؾ جكجیب
اوث  کىی هايًؿ هىث ٌؽُ و قوؾ هی بیى ال او ٠فق ایى ٤الباً  بؿهؿ، ٘ال٪ هىث

 يؿاٌحه ولْی  اگك و بؿهؿ، ٘ال٪ او شایه ب جىايؿ هی ؾیىايه ولْی  اها >اوث ؼىابیؿه که
 شاقی قا ٘ال٪ اوث ؾاؾه ٬كاق کاق ایى بكای قا او اهام که کىی یا اهام باٌؿ،

 يمایؿ. هی

   اختیبر :سٌم شزط

 اشباق و ،يیىث ِعیط ايؿ کكؾه کاق ایى به هصبىق قا او که کىی جىوٗ ؾاؾو ٘ال٪
  :ٌىؾ هی هع٭٫ هىقؾ وه ایى وشىؾ با جًها

 ؾاٌحه قا اوث کكؾه جهؿیؿ که کاقی ايصام جىايایی کًؿ هیهصبىق  که کىی -6
 باٌؿ.

 کكؾه که جهؿیؿی وكپیچی، ِىقت ؾق که باٌؿ ؾاٌحه ی٭یى به يمؾیک گماو -2
 کًؿ. هی ٠ملی قا اوث

ُّ  بكای اوث کكؾه جهؿیؿ قا ٌؽُ اي  وویله هب که چیمی آو -9  اشباق ٌؽ
 هىحًؿ، ؼىؾي همايًؿ که کىايی یا ؼىؾي شاو به آویبٕ باٌؿ ؾاٌحه ٔكق ٌىيؿه

 کحک یا ٨عاٌی یا شكاظث یا ٬حل ،آویب ایى که کًؿ يمی ٨ك٬ی و ٨كليؿٔ و پؿق هرل
 هح٩اوت ٌىيؿه اشباق هًملث و شایگاه ظىب كب اهايث و ٔكق ایى و باٌؿ، لؾو

 گكؾؾ. يمی هع٭٫ ايؿک آویب و ٔكق با اشباق و ،اوث
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 ًیت ً قصذ :چيبرم شزط

 اگك اوث. ٌكٖ ،٘ال٪ ِعث ؾق ِكیط ل٩ٛ بكؾو کاق به با همكاه ٬ّؿ وشىؾ
 آو اٌحباه و ؼٙا قوی ال که کىی ٕهايًؿ کًؿ ـکك ٘ال٪ يیث و ٬ّؿ بؿوو قا ل٩ٛ
 اگك .گكؾؾ يمی وا٬ٟ ٘ال٪ گىیؿٔ هی قا آو ؼىاب ؾق که کىی یا و بگىیؿ قا ل٩ٛ

 :٘ال٫ حیوَش لَ ; یا :٘ىال٫ ىائیيّ ; :بگىیؿ و اوث همىك ؾاقای که کًؿ ٨كاهىي
 اوث همىك ؾاقای که بیایؿ یاؾي به وپه ٔؾاؾم ٘ال٪ قا همىكاين یا همىك ی١ًیٕ

 ؾاؾو ٘ال٪ ٬ّؿ بگىیؿ ب١ؿ ،بكؾه کاق به قا ٘ال٪ ِی٥ۀ اگك .ٌىؾ میي وا٬ٟ ٘ال٪
 ؾاؾه شما ؼؿاويؿٔ ٕيمؾ با٘ى بك بًا و ٌىؾ هی پفیك٨حه او ال ٜاهك بك بًا يؿاٌحن،

 جا اوثٔ يؿاٌحه ٘ال٪ ٬ّؿ ایًکه ٕبیاو قا يیحً کكؾو آٌکاق اگك ظحی ،ٌىؾ هی
 وکیل ؾهؿ. هی ؼبك يیحً و ٬ّؿ ال او که چكا بیًؿالؾ، جأؼیك به ٠ْؿه اجمام ال  پیً
 و اوث، شایم يؿاقؾ یا و ؾاقؾ ظٕىق همىكي يمؾ که کىی٘ك٦  ال ٘ال٪ ؾق ٌؿو
 کًؿ. وکیل ؼىؾي ؾاؾو ٘ال٪ ؾق قا ليً که اوث شایم

 :نکته

 باق وه قا ؼىؾت; :بگىیؿ ؤ کًؿ وکیل ؾاؾو ٘ال٪ ؾق قا ٕليً هكؾ اگك
 و :بؿه ٘ال٪ باق یک; :بگىیؿ اگك یا ؾهؿ، ٘ال٪ باق یک لو و :بؿه ٘ال٪

 .ٌىؾ هی وا٬ٟ باق یک ٘ال٪ ِىقتٔ ؾو هك ٕؾق ؾهؿ، ٘ال٪ باق وه او

 )هطلقو( شذه داده طالق کو سًی :دًم رکي

 :ؾاقؾ ٌكٖ سپً
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 ا٠حباقی ؾهؿ ٘ال٪ قا ؼىؾ کًیم اگك په >باٌؿ يهمىك  هٙل٭ه آو ایًکه :اول
 او با ب١ؿاً  اگك ظحی ؾاقؾ، قا ظکن همیى ؾهؿ ٘ال٪ يیم قا ای بیگايه لو اگك .يؿاقؾ

 کًؿ. الؾواز
 هٍؽُ قا لو چه يیىث> ِعیط کًؿ، الؾواز كب هٍكٖو قا ٘ال٪ اگك همچًیى

 کكؾم الؾواز ٨اليی با ٕاگك :٘ال٫ ٨هی ٨الية جموشث او; :بگىیؿ ایًکه هايًؿـ  کًؿ
 الؾواز که که هك با :بگىیؿ کلی ٘ىق هب ایًکه یا و ـ اوثٔ ٌؿه ؾاؾه ٘ال٪ او

 اوث. ٌؿه ؾاؾه ٘ال٪ او کكؾم
 وا٬ٟ اوث ٌؿه هى٬ْث ٠٭ؿ که ليی بك ٘ال٪ په >باٌؿ ؾائن ،٠٭ؿ :ؾوم
 6ٕٔ.گكؾؾ يمی
 اوث ه١حبك ليی هىقؾ ؾق ٌكٖ ایى و باٌؿ، پاک ي٩ان یا ظیٓ ال لو ایًکه :وىم

 ٌىهكي که ليی يه ،باٌؿ ييمؾ ٌىهكي و ٌؿه يمؾیکی او با ،يباٌؿ ظاهله که
 او با که پاکی ؾوقۀ آو ال ليً باٌؿ هٙمئى به ٘ىقی که باٌؿ، و٩ك ؾق هؿجی

 ظالی ؾق قا لو اگك په اوث. ٌؿه هًح٭ل ؾیگكی پاکی ؾوقه به کكؾه يمؾیکی
 کمحك هؿجً که اوث و٩كی ؾق هكؾ یا و هىحًؿ ٌهك یک ؾق ؾو هك که ؾهؿ ٘ال٪

 ایى چه اوث، با٘ل ٘ال٪ باٌؿ، ي٩ان یا ظیٓ ؾق لو و اوث 2ٕٔه١حبك ه٭ؿاق ال
 يؿايؿ. یا بؿايؿ قا هٙلب

                                                                                                              
لهاو قا به او ببؽٍؿ و يیال به ؼىايـؿو  ىؾ بایؿ با٬ی هايؿۀ هكؾی که ٬ّؿ ؾاقؾ ال لو ٠٭ؿ هى٬حً شؿا ٌ -6

 ٘ال٪ يیىث. ٕهحكشنٔ ِی٥ۀ

ٌىؾ که همىكي ال پاکی که ؾق آو با او يمؾیکی کكؾه ؼاقز  آو هٙمئى هیهؿت  لهايی که با گفٌث  -2
 و واقؾ پاکی ؾیگكی ٌؿه اوث. ٕهحكشنٔ
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 پاکی به پاکی ؾوقۀ آو ال همىكي باٌؿ هٙمئى که باٌؿ و٩ك ؾق هؿجی اگك اها
 هٍؽُ ب١ؿاً  اگك ظحی اوث، ِعیط ٘ال٪ ؿهؿ،ب ٘ال٪ و ٌؿه هًح٭ل ؾیگكی

 پاکی ؾوقۀ ؾق هكؾ اگك همچًیى و اوث، بىؾه ظائٓ ٘ال٪، لعٝۀ ؾق لو که ٌىؾ
 و ،بؿهؿ ٘ال٪ قا او اوث شایم 6ٕٔهٙل٭اً  بكوؾ، او يمؾ ال اوث يکكؾه يمؾیکی لو با که

 ؾهؿ، ٘ال٪ اوث ظائٓ که لهايی ؾق يکكؾه يمؾیکی او با که قا ليی اگك همچًیى
 .باٌؿ هی ِعیط ٘ال٪

 و١ٔیث ال که ای گىيه به باٌؿ يؿاٌحه لو به ؾوحكوی ولی يباٌؿ و٩ك ؾق هكؾ اگك
   ؾاقؾ. ٬كاق و٩ك ؾق که اوث کىی مايًؿه باٌؿ، يؿاٌحه ؼبك او يبىؾو یا بىؾو ظیٓ
 لو اگك په اوث، يٍؿه يمؾیکی او با که باٌؿ ؾاٌحه ٬كاق پاکی ؾق لو ایًکه :چهاقم

 .يیىث ِعیط ٘ال٪ ؾهؿ، ٘ال٪ اوث کكؾه يمؾیکی او با که پاکی آو ؾق قا
 وى به هًىل که ليی یائىه، لو :يیىث اللم ا٨كاؾ ایى ؾق ٌكٖ ایى وشىؾ: جىشه

 اها قویؿه ؾیؿو ؼىو وى به که ليی و ظاهله، لو ،اوث يكویؿه ٌؿو ظیٓ
 قا لو ایى اگك و يبیًؿ ؼىيی و بگفقؾ هاه وه که آو ٌكٖ به بیًؿ يمی ظیٓ

 .ٌىؾ میي وا٬ٟ ٘ال٪ ؾهؿ، ٘ال٪ يمؾیکی لهاو ال هاه وه ىگفٌح ال پیً

 که ِىقت ایى به ؾهؿ، ٘ال٪ قا او ؼىاهؿ هی که ليی کكؾو هٍؽُ :پًصن
 ابهاهی هیچ که ای گىيه به یا و اوثٔ ٌؿه ؾاؾه ٘ال٪ ٨ٕاليی :٫٘ال الية٨; :بگىیؿ
 کًؿ. اٌاقه او به باٌؿ يؿاٌحه

 ٘ال٪ ؾاؾمٔ ٘ال٪ قا ٕلين :٘اّل٫ َلوشحی; :بگىیؿ و باٌؿ ؾاٌحه لو یک اگك

                                                                                                              
 هؿت و٩ك کىجاه باٌؿ و یا لیاؾ، لو ؾق ظیٓ باٌؿ یا يباٌؿ. ٕهحكشنٔ -6
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 يؿاقؾ. وشىؾ ؾیگكی اظحمال چىو اوث، ِعیط
 ٬ّؿ قا ؼاِی لو اگك :ؾاؾم ٘ال٪ قا لين; :بگىیؿ و باٌؿ ؾاٌحه لو چًؿ یا ؾو اگك

 قا ؼاِی ٌؽُ اگك و ٌىؾ هی پفیك٨حه هًٝىقي و اوث ِعیط ٘ال٪ ،باٌؿ کكؾه
 اوث. با٘ل ٘ال٪ ،ًيبىؾي هٍؽُ ؾلیل به باٌؿ يکكؾه ٬ّؿ
 ؾو ٌما ال ٕیکی :٘اّل٫ ّاظؿاُکما; :بگىیؿ و کًؿ يگاه ای بیگايه لو و ليً به اگك
 .ٌىؾ هی پفیك٨حه او ال بىؾ بیگايه لو هًٝىقم بگىیؿ وپه ؾاؾمٔ، ٘ال٪ قا ي٩ك
 و ؾاقيؿ يام :ُو١ؿی; هرالٔ ٠ًىاو ٕبه ؾو هك که باٌؿ کًیم یک و لو یک ؾاقای اگك

 او ال بىؾ، کًیم هًٝىقم بگىیؿ ب١ؿ و ؾاؾمٔ ٘ال٪ قا ُٕو١ؿی :٘اّل٫ ُو١ؿی; :بگىیؿ
 .ٌىؾ هی پفیك٨حه

 قا ٕجى :٘ال٫ ايّث ; :بگىیؿ و اوث همىكي که کًؿ گماو قا ای بیگايه لو اگك
 اگك اوث. کكؾه ٬ّؿ قا هؽا٘ب او چىو ،ٌىؾ میي ؾاؾه ٘ال٪ ليً ؾاؾمٔ ٘ال٪

 شىاب ٠مكه و بميؿ ِؿا قا لیًب و ٠ُمكه، و لیًب های يام به باٌؿ، ؾاٌحه لو ؾو
 ؾاؾه ٘ال٪ اوث بىؾه يیحً ؾق که کىی هماو :ؾاؾم ٘ال٪ قا جى; :بگىیؿ و ؾهؿ
 اوث. ؾاؾه شىاب که کىی يه ،ٌىؾ هی

 طالق صیغۀ :سٌم رکي

 جىاو يمی که اوث ٌكٞ ال بكگك٨حه پیماو و هايٟ یک الؾواز که اوث ایى بك اِل
ك٦ په کكؾ، ل٥ى قا آو ٌكٞ اشالۀ بؿوو  اوث ٌك٠ی ِی٥ۀ به يیالهًؿ آو کكؾو ب٘ك

 :ال اوث ٠باقت باٌؿ هی الؾواز پیماو بكيؿۀ بیى ال که ٘ال٪ بكای ٌك٠ی ِی٥ۀ و
 ٌؿه ؾاؾه ٘ال٪ لو ایى یا ٨اليی یا جى ٕی١ًی :٘ال٫ هفه یا ٨الية; یا :٫٘ال ايّث ;
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 کًؿ. هی هٍؽُ قا ٌؿه ؾاؾه ٘ال٪ لو که هاایً هايًؿ ال٩اٜی یا و ٔهىحی
 اگك ظحی يیىث، ِعیط :المٙل٭ات هى یا ٘ال٪ یا الٙال٪ ايّث ; :بگىیؿ اگك په

 و هىحیٔ هٙل٭ه ٕجى :هٙل٭ه ايّث ; :بگىیؿ اگك همچًیى و باٌؿ، ؾاٌحه ٘ال٪ ٬ّؿ
 .ٌىؾ میي وا٬ٟ ٘ال٪ ٌؿٔ ؾاؾه ٘ال٪ ٨ٕاليی :٨الية ل٭ثُ٘ ; :بگىیؿ یا

 ِی٥ۀ گ٩حى بك جىايایی وشىؾ با همچًیى پفیكؾ. يمی ِىقت کًایه ل٩ٛ با ٘ال٪
 کكؾو اٌاقه با ٠الوه به .ٌىؾ میي شاقی ؾیگكی لباو با ٘ال٪ ،٠كبی هؽّىَ

 با الل ٌؽُ و ،باٌؿ يؿاٌحه قا گ٩حى وؽى جىايایی ایًکه هگك ،ٌىؾ میي وا٬ٟ ٘ال٪
 اوث. ِعیط و ؾهؿ هی ٘ال٪ بكوايؿ قا ه٩هىم که ای اٌاقه

 ياجىاو گ٩حى وؽى ال اگك اها بؿهؿ، ٘ال٪ جىايؿ يمی يىٌحى با کًؿ ِعبث بحىايؿ اگك
 اوث. ِعیط بًىیىؿ، قا ٘ال٪ ِی٥ۀ ؾاؾو ٘ال٪ ٬ّؿ با و باٌؿ
 ،:ُؼلیة هفه; :هايًؿ ،يیىث ِعیط ببكؾ کاق به قا ال٩اٚ وایك ٘ال٪ ل٩ٛ شم هب اگك

 گكؾيث بك قا ًٕ٘ابث :ّق٤ابک ٠لی َظبلک; اوثٔ، قها یا آلاؾ لو ٕایى :بكیة;
 ،:بایى; ال٩اٚ ایى همچًیى و بكگكؾٔ ات ؼايىاؾه يمؾ ٕ :ّباهّلک َالع٭ی; ،ايؿاؼحنٔ

 یا باٌؿ ؾاٌحه ٘ال٪ ٬ّؿ چه والؾ، يمی شاقی قا ٘ال٪ يیم :بحلة; ،:بحة; ،:ظكام;
 باٌؿ. يؿاٌحه

 و ،يیىث ِعیط باٌؿ، ؾاٌحه ٘ال٪ ٬ّؿ و ؾاقٔ يگه ٠ٕؿه :ّا٠حؿی; :بگىیؿ اگك
 يپفیكؾ یا بپفیكؾ لو کًؿ، هؽْیك ؼىؾي ؾاؾو ٘ال٪ ؾق قا او ؾاؾو ٘ال٪ ٬ّؿ با اگك

 .ٌىؾ میي وا٬ٟ ٘ال٪
 و ،ٌىؾ میي وا٬ٟ ٘ال٪ بله، :بگىیؿ او و ؾاؾی ٘ال٪ قا ٨اليی آیا :ٌىؾ گ٩حه اگك
 بله، :بگىیؿ هكؾ و ٌؿی، جًها یا ٌؿی شؿا یا ٌؿی ٨اق٢ او ال آیا ٌىؾ گ٩حه اگك
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  .گكؾؾ يمی هع٭٫ ٘ال٪

 باق وه یا باق ؾو به قا ٘ال٪ اگك و باٌؿ، یٌ٘ك یا ٬یؿ هیچ بؿوو ٘ال٪ ِی٥ۀ بایؿ
 وه یا ٕؾو آو ج٩ىیك و وا٬ٟ ٘ال٪ باق یک جًها :٘اّل٫; ل٩ٛ گ٩حى با 6ٕٔکًؿ ج٩ىیك
 ؾاؾه ٘ال٪ وًث اوانبك  ٕجى :للىًة ٘ال٫ اّيث; :بگىیؿ اگك .گكؾؾ هی هل٥ی ٔهكجبه
 ٕجى :ّللّبؿ٠ة ٘اّل٫ ايّث ; :بگىیؿ اگك و اوث، ِعیط باٌؿ پاک لو اگك ایٔ ٌؿه

 ثبؿ٠ بكاوان ٘ال٪ لیكا ،ٌىؾ میي وا٬ٟ ٘ال٪ ایٔ ٌؿه ؾاؾه ٘ال٪ بؿ٠ث اوانبك 
 .يیىث ِعیط

  :يکحه
 ؾاٌحه قا ٘ال٪ ٌٕكایٗ ٌىؾ وا٬ٟ بحىايؿ جى بك ٘ال٪ اگك :بگىیؿ که هًگاهی

 ؼبك لو و١ٔیث ال ؾهًؿه ٘ال٪ اگك ،ؾاؾم ٘ال٪ لعٝه ایى ؾق قا جى باٌیٔ
 لو که بؿايؿ اگك اها ،ٌؿه هٍكوٖ ٘ال٪ چىو يیىث، ِعیط باٌؿ يؿاٌحه
 يیىث، ٌكٖ ایى چىو اوث> ِعیط اوث، ٘ال٪ اللم ؼّىِیات ؾاقای
 اوث. آهؿه ٌكٖ ل٩ٛ با گكچها ،ٌىؾ هیهعىىب  جىِی٧ بلکه

 یا يیکىجكیى یا جكیى، کاهل یا ٘ال٪، جكیى ٠اؾاليه به ؾاؾم ٘ال٪ قا جى :بگىیؿ اگك
 آویبی ٘ال٪ بهأا٨ه ٌؿه،  هٙالّب  ایى و اوث، ِعیط ٘ال٪ آو، يىٞ جكیى لٌث
 بگىیؿ یا و ؾاؾم ٘ال٪ ؾيیا یا هکه ه٭ابل ؾق قا جى :بگىیؿ اگك همچًیى قوايؿ. يمی
 بكای اگك اها اوث، با٘ل باٌؿ ٌكٖ ه١ًای به اگك ،ؾاؾم ٘ال٪ ٨اليی قٔایث بكای
 قا جى ٌؿم ؼايه واقؾ اگك :بگىیؿ اگك همچًیى و يؿاقؾ، اٌکالی باٌؿ هؿ٦ بیاو

                                                                                                              
 جى قا وه باق ٘ال٪ ؾاؾم. ٕهحكشنٔ: ايث ٘ال٫ ذالذا;هايًؿ ایًکه بگىیؿ  -6
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 قا جى ٌؿی ؼايه ؾاؼل اگك :بگىیؿ اگك همچًیى يیىث. ِعیط ؾهن، هی ٘ال٪
 ٘ال٪ قا جى ٌؿی ؼايه ؾاؼل ایًکه; بگىیؿ اگك ولی ىثیي ِعیط :ؾهن هی ٘ال٪

 6ٕٔباٌؿ. ؾاٌحه ٘ال٪ ٬ّؿ و بؿايؿ قا شمله ؾو ایى ج٩اوت اگك اوث، ِعیط :ؾاؾم
 يیىث، ِعیط هىحنٔ ٌؿه شؿا جى ال هى ٕی١ًی :٘اّل٫ هًّک  ايا; :بگىیؿ هكؾ اگك

 یک یا ٘ال٪، ي٧ّ ؾاؾم ٘ال٪ قا جى; :بگىیؿ اگك .ٌىؾ میي ؾاؾه ٘ال٪ هكؾ چىو
 اوث. يکكؾه ٬ّؿ قا ٘ال٪ چىو يیىث، ِعیط :٘ال٪ ٌٍن یک یا ٘ال٪ چهاقم

 ٜاهك بك بًا :٘اهك ايّث ; بگىین ؼىاوحن هی :بگىیؿ وپه :٘اّل٫ ايّث ; :بگىیؿ اگك
 .ٌىؾ هی ؾاؾه شما يیحً و با٘ى بك بًا و ٌىؾ هی پفیك٨حه او ال

 .يیىث ِعیط ؾاؾم، ٘ال٪ قا ِىقجث یا ویًه یا وك یا پا یا ؾوث :بگىیؿ اگك
 ،يیىث ِعیط ؾاؾم، ٘ال٪ قا جى ي٧ّ یا وىم ؾو وْىم، یک :بگىیؿ اگك همچًیى

 البحه >اوث ِعیط ٘ال٪ یک باق، وه شم هب باق وه ؾاؾم، ٘ال٪ قا جى بگىیؿ اگك و
 .ٌىؾ هی با٘ل اوحرًا و باٌؿ، ؾاٌحه ٘ال٪ ٬ّؿ اول شملۀ ال اگك
 ؾاؾه ٘ال٪ که هىحی ٌؿه ؾاؾه ٘ال٪ جى ٕی١ًی :٘اّل٫ ٤یُك  ٘اّل٫ ايّث ; :بگىیؿ اگك

 قشىٞ و اوث ِعیط ٘ال٪ باٌؿ، ؾاٌحه قشىٞ ٬ّؿ ؾوم ٠باقت ال اگك يٍؿیٔ
 و باٌؿ يؿاٌحه قشىٞ ٬ّؿ اگك و اوث، قشىٞ ٘ال٪ ايکاق چىو ،ٌىؾ هی هعىىب

 ٘ل٭ة ايث; :بگىیؿ اگك همچًیى .ٌىؾ هی وا٬ٟ ٘ال٪ باٌؿ، ٘ال٪ لؾو هن بك يیحً
 .گكؾؾ هی شاقی ٘ال٪ :٘اّل٫ ايّث ; :گ٩حه با و يؿاقؾ اذكی اوحرًا شملۀ :٘ل٭ة اال

 ؾو هك و اوث بىؾه ٠ُمكه هًٝىقم :بگىیؿ وپه :٘اّل٫ لیًب; :بگىیؿ اگك
                                                                                                              

ب، یّط. هكاؾ ال ایى هٙلـ:... ث الؿاقأو ؾؼل;لن یّط، و :.... و ؾؼلث الؿاقإ;اِل ٠باقت ٠كبی  -6
 ج٩اوت ل٩ٛ ّاو ؾؼلث و َاو ؾؼلث ؾق لباو ٠كبی هی باٌؿ. ٕهحكشنٔ



 ادکبم ًٌراًی اسالم ـ جلذ سٌم 552 

 .ٌىؾ هی ؾاؾه ٘ال٪ ٠ُمكه باًٌؿ، همىكايً
 لیًب قأ، ٠مكه بلکه ؾاؾم ٘ال٪ قا ٕلیًب :٠ُمكة بل ٘اّل٫ لیًب; :بگىیؿ اگك

 قا ٕلیًب :٘ال٫ ٠مكة بل ٘ال٫ لیًب; :بگىیؿ اگك و ،٠مكه يه ٌىؾ هی ؾاؾه ٘ال٪
 ٘ال٪ ٬ّؿ اگك ٌىيؿ، هی ؾاؾه ٘ال٪ ؾو هك ؾاؾمٔ ٘ال٪ قا ٠مكه بلکه ؾاؾم ٘ال٪
 يام ٠مكه يام شایه ب ٕکه اٌحباهً اِالّض  ٬ّؿّ  اگك و ،باٌؿ ؾاٌحه قا ؾو هك ؾاؾو

 .ٌىؾ هی ؾاؾه ٘ال٪ ٠مكه ٨٭ٗ باٌؿ ؾاٌحه قا اوثٔ آوقؾه لباو هب قا لیًب

 گزفنت شبىذ :چيبرم رکي

 چه بًٍىيؿ، قا ٘ال٪ ِی٥ۀ و باًٌؿ ؾاٌحه ظٕىق ٌاهؿ ي٩ك ؾو بایؿ ٘ال٪ هًگام ؾق
 قا ٘ال٪ ِی٥ۀ ي٩ك ؾو آو ایًکه و يٍىؾ، گ٩حه یا ؾهیؿ ٌهاؾت ٌىؾ گ٩حه هاآي به

 وا٬ٟ ٘ال٪ آو يبىؾ با و ـ يؿهًؿ ٌهاؾت اگك ظحیـ  اوث آو ِعث ؾق ٌكٖ بًٍىيؿ
 وشىؾ ٌاهؿ یک جًها اگك همچًیى باٌؿ. بك٬كاق آو ٗیٌكا وایك چًؿ هك ،ٌىؾ میي

 ک٩ایث ٨او٫ ٌاهؿ ؾو و ،يیىث ِعیط ٘ال٪ ـ باٌؿ ٠اؾل اگك ظحیـ  باٌؿ ؾاٌحه
 باٌؿ. ؾاٌحه وشىؾ باًٌؿ ٠اؾل ٜاهك بك بًا که ٌاهؿ ؾو بایؿ بلکه کًؿ، يمی

 به جًهایی به ؾیگك ٌاهؿ وپه ؾهؿ، ٌهاؾت ٘ال٪ ِی٥ۀ به ٌاهؿ ؾو ال یکی اگك
 ٌاهؿ ؾو اگك و 6ٌٕٔىؾ میي وا٬ٟ ٘ال٪ ؾهؿ، ٌهاؾت ؾیگكیٔ لهاو ٕؾق ٘ال٪ ِی٥ۀ

 اللم آو بىؾو هممهاو ٘ال٪ٔ ِی٥ۀ ٕيه ؾهًؿ ٌهاؾت 2ٕٔ٘ال٪ به ا٬كاق ًٌٕیؿؤ به
                                                                                                              

 هرال یکی ال ؾو ٌاهؿ به و٬ىٞ ٘ال٪ ؾق قول شم١ه ٌهاؾت ؾهؿ و ؾیگكی ؾق قول ًٌبه. ٕهحكشنٔ -6

بلکه ٌاهؿ ایى باًٌؿ که هكؾ به ٘ـال٪ ؾاؾو همىـكي ا٬ـكاق هًگام ؼىايؿو ِی٥ه ظٕىق يؿاٌحه باًٌؿ  -2
 کكؾه اوث. ٕهحكشنٔ
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 ِعیط ؾهؿ ٌهاؾت ا٬كاق به ؾیگكی و ِی٥ه به ٌاهؿ ؾو ال یکی اگك و ،يیىث
  .يیىث

 ٌىيؿ. ٔمیمه هكؾ به یا باًٌؿ جًهایی بهچه  >ٌىؾ میي پفیك٨حه ها لو ٌهاؾت ٘ال٪ ؾق
 ٘ال٪ ؾهؿ، ٘ال٪ ؾوباقه ٌاهؿ ظٕىق با وپه يگیكؾ ٌاهؿی و ؾهؿ ٘ال٪ اگك
 .ٌىؾ هی شاقی باٌؿ، ِعیط ل٩ٛ با اگك ؾوم ٘ال٪ و اوث بیهىؾه اول

 طالق اقسبم :دًم هجذث

 .وًث هٙاب٫ ٘ال٪ و ٔاوث با٘ل ٕکه بؿ٠ث ٘ال٪ :اوث يىٞ ؾو ٘ال٪ ل٩ٛ

  :اوث هىقؾ وه بؿ٠ث ٘ال٪
 ي٩ان یا ظیٓ ؾق که ظالی ؾق کكؾه يمؾیکی او با که ليی ؾاؾو ٘ال٪ -6

 ٌؿه ٤ایب 6ٕٔه١حبك لهاو ال کمحك هؿجی یا و باٌؿ او يمؾ هكؾ اگك البحه اوث،
 باٌؿ.

 اوث. کكؾه يمؾیکی او با که پاکی ؾوقۀ ؾق ٘ال٪ -2
 وشىؾ قشىٞ آيها بیى ؾق ایًکه بؿوو هن وك پٍث ،لو کكؾو ه٘ال٬ وه -9

 باٌؿ. ؾاٌحه
 .ٌىؾ میي وا٬ٟ ٘ال٪ و اوث با٘ل هىاقؾ ایى جمام و

                                                                                                              
ٌىؾ که همىكي ال پاکی که ؾق آو با او يمؾیکی کكؾه ؼاقز  هؿت  لهايی که با گفٌث آو هٙمئى هی -6

 و واقؾ پاکی ؾیگكی ٌؿه اوث، چه لو ؾق ظیٓ باٌؿ یا يباٌؿ. ٕهحكشنٔ



 ادکبم ًٌراًی اسالم ـ جلذ سٌم 552 

 .٠ْؿه ٘ال٪ و 2ٕٔقش١ی 6ٕٔ،بائى :اوث هىقؾ وه وًث هٙاب٫ ٘ال٪

  :ثبئي طالق -5

 ٘ال٪ :اوث هىقؾ ًٌ بك و باٌؿ، يؿاٌحه قشىٞ ظ٫ هكؾ آو ؾق که اوث ٘ال٬ی
 ؾیؿو ظیٓ وى به هًىل که ليی یائىه، لو اوث، يکكؾه يمؾیکی او با که ليی

 ال 4ٕٔهباقات با که ليی باٌؿ، ٌؿه شؿا او ال 9ٕٔؼلٟ با که ليی باٌؿ، يكویؿه
 باًٌؿٔ، يٍؿه هًّك٦ هال بؽًٍ ال ؾو هك که لهايی ٕجا اوث ٌؿه شؿا همىكي

 باٌؿ. کكؾه قشىٞ باق ؾو آيها بیى و باٌؿ، ٌؿه ؾاؾه ٘ال٪ باق وه که ليی و

  :رجعی طالق -2

 چه ؾاقؾ، بالگٍث و قشىٞ ظ٫ ٠ؿهٔ اجمام ال ٬بل ٕجا آو ؾق هكؾ که اوث ٘ال٬ی
 يکًؿ. یا بکًؿ قشىٞ

  :عذه طالق -0

 اجمام ال ٬بل وپه ؾهؿ، هی ٘ال٪ قا ليً ٗ،یٌكا جمام وشىؾ با که اوث ٘ال٬ی
 يمؾیکی او با که پاکی ؾوقۀ ؾق قا او وپه کًؿ، هی يمؾیکی او با و قشىٞ او به ٠ْؿه

                                                                                                              
 بالگٍث يؿاقؾ. ٕهمیى هبعدٔ٘ال٬ی که ؾق آو هكؾ ظ٫ قشىٞ و   -6

باٌؿ و يیالی به الؾواز  ٘ال٬ی که ؾق آو هكؾ ظ٫ قشىٞ ؾاقؾ و با بالگٍث هكؾ، ؾوباقه لو همىك او هی -2
 ؾوباقه يیىث. ٕاؾاهه همیى هبعدٔ

 او باٌؿ که ؾق ٨ّل ؼلٟ بیاو ؼىاهؿ ٌؿ. ٕهحكشنٔ ی که به ؾلیل ج٩ًك لو و به ؼىاوحۀ٘ال٬ -9
 ك و ؾقؼىاوث ؾو ٘ك٦ باٌؿ و جىٔیط آو ؾق ٨ّل هباقات بیاو ؼىاهؿ ٌؿ. ٕهحكشنٔ٘ال٬ی که با ج٩ً -4
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 پاکی ؾوقۀ ؾق وپه کًؿ، يمؾیکی و قشىٞ ؾوباقه وپه ؾهؿ، ٘ال٪ اوث يکكؾه
 با که لهايی جا ،ٌىؾ هی ظكام او بك لو آو ظالث ایى ؾق په ؾهؿ، ٘ال٪ قا او ؾیگك

 ،ٌىؾ هی ظالل اولً ٌىهك بك آو ال ب١ؿ و بگیكؾ، ٘ال٪ و کًؿ الؾواز ؾیگكی هكؾ
 همیى به باق وه ٕی١ًی بی٩حؿ اج٩ا٪ همیى هن بال و کًؿ الؾواز لو آو با ؾوباقه اگك و

 ؾیگكی هكؾ با که هًگاهی جا ٌىؾ هی ظكام او بك لو آو ٔؾهؿ ٘ال٪ قا او ٌکل
 باق وه ی١ًیـ  ٌؿ جکكاق اج٩ا٪ ایى هن بال آو ال ب١ؿ اگك و بگیكؾ ٘ال٪ و کًؿ الؾواز

  .ٌىؾ هی ابؿی ظكام هكؾ بك لو آو ـ ؾاؾ ٘ال٪ قا او ٌکل همیى به ؾیگك
 قا او اگك و کًؿ، يمؾیکی او با قشىٞ ال ب١ؿ که لهايی هگك ٌىؾ میي وا٬ٟ ٠ْؿه ٘ال٪

 .ٌىؾ میي هعىىب ٠ْؿه ٘ال٪ ولی اوث، ِعیط ؾهؿ ٘ال٪ يمؾیکی ال ٬بل
 قشٞى باٌؿ، يکكؾه یا باٌؿ کكؾه يمؾیکی او با ٌىؾ، ؾاؾه ٘ال٪ باق وه که ليی هك

 ؾیگكی هكؾ با که لهايی جا ٌىؾ هی ظكام او بك لو آو باٌؿ، يکكؾه یا باٌؿ کكؾه
 بگیكؾ. ٘ال٪ و کًؿ الؾواز

 :هسئله شش

 الؾواز او با ؾوباقه ٠ْؿه اجمام ال ب١ؿ و ؾهؿ ٘ال٪ قا ليً که هًگاهی :اول
 او با ؾوباقه ٠ْؿه اجمام ال ب١ؿ و کًؿ قهایً و ؾهؿ ٘ال٪ قا او وپه کًؿ،

 جا ٌىؾ هی ظكام او بك لو آو ،ؾهؿ ٘ال٪ قا او وىم باق بكای وپه کًؿ، الؾواز
 هكؾ و ؾاقؾ يگه ٠ؿه و بگیكؾ ٘ال٪ و کًؿ الؾواز ؾیگكی هكؾ با که لهايی
 بك لو باق يهمیى ؾق ٌىؾ میي با٠د 6ٕٔها ٘ال٪ ایى بٍىؾ. او به قشىٞ به هصال
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 وىهیى ؾق که ٌىؾ میي با٠د ٠ْؿه کكؾو وپكی البحه و ،ٌىؾ ابؿی ظكام هكؾ
 يٍىؾ. ظكام او بك لو ٘ال٪،

 يمؾیکی او با اوث شایم کًؿ، قشىٞ وپه ؾهؿ ٘ال٪ قا ظاهله لو اگك :ؾوم
 وًث ٘ال٪ یا يمؾیکیٔ ال ٕب١ؿ ٠ْؿه ٘ال٪ قا او آو ال ب١ؿ جىايؿ هی و کًؿ،
 .ؾهؿٔ ٘ال٪ قا او کكؾو يمؾیکی بؿوو ٕی١ًی بؿهؿ

 او با اگك کًؿ، قشىٞ وپه ؾهؿ ٘ال٪ قا يیىث ظاهله که ليی اگك :موى 
 همچًیى و اوث، ِعیط ؾهؿ ٘ال٪ قا او ؾیگك پاکی ؾوقۀ ؾق و کًؿ يمؾیکی

 ِعیط ؾهؿ ٘ال٪ ؾیگكی پاکی ؾق قا او کًؿ يمؾیکی او با ایًکه بؿوو اگك
 ٘ال٪ ؾیگكی پاکی ؾق باق وىهیى بكای و کًؿ قشىٞ ؾوباقه اگك وپه اوث.
  .ٌىؾ هی ظكام او بك لو آو ؾهؿ،

 و اوث، ِعیط ؾهؿ ٘ال٪ اول پاکی ؾق يمؾیکی ال ٬بل و قشىٞ ال ب١ؿ اگك
 ال لو اگك البحه ؾیگك> پاکی ؾق هگك يیىث، ِعیط ٘ال٪ کًؿ يمؾیکی اگك

 اوث. ٌٖك آيها ؾق 6ٕٔاوحبكاء که باٌؿ کىايی
 بیى ال بكای يیىث اللم يه، یا اوث ؾاؾه ٘ال٪ که کًؿ ٌک هكؾ اگك :چهاقم

 اوث. با٬ی ؼىؾ ت٬ْى  به الؾواز بلکه ؾهؿ، ٘ال٪ قا ليً ٌک بكؾو
 کًؿ يمؾیکی او با آهؿ او يمؾ و٬حی وپه ؾهؿ، ٘ال٪ قا ليً ٤یابی اگك :پًصن

 که ؾلیلی و اؾ٠ا ِىقت ایى ؾق اوث، ؾاؾه ٘ال٪ قا او که کًؿ اؾ٠ا وپه و
 ؾاؾه يىبث هكؾ آو به ٌىؾ ؾاق بچه لو اگك و ٌىؾ میي پفیك٨حه ؾهؿ هیاقا

                                                                                                              
ی١ًی با ق٠ایث ٠ْؿه ال ظاهله يبىؾو ا٘میًاو ظاِل کًـؿ> کـه ایـى هـىقؾ ؾق لو یائىـه و ليـی کـه بـا او  -6

 يمؾیکی يٍؿه اوث ٌكٖ يیىث. ٕهحكشنٔ
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 .ٌىؾ هی
 و چهاقهی لو با بؽىاهؿ وپه ؾهؿ ٘ال٪ قا همىكي ٤یابی هكؾی اگك :ٌٍن

 چىو کًؿ، ِبك هاه هيُ  بایؿ کًؿ الؾواز اوث ؾاؾه ٘ال٪ که ليی آو ؼىاهك یا
 ؾوقۀ وه گفقايؿو يیىث، ظاهله بؿايؿ اگك و باٌؿ، ظاهله لو آو ؾاقؾ اظحمال
 کًؿ.  هی ک٩ایث هاه وه یا ظیٓ

 طالق هلذقبت :سٌم هجذث

 :اوث هبعد چًؿ ٌاهل که

 (5)ثیوبر هزدتٌسط  دادى طالق :اًل هجذث

 اوث ِعیط بؿهؿ ٘ال٪ اگك البحه بؿهؿ، ٘ال٪ قا ليً که اوث هکكوه بیماق هكؾ
 ال ب١ؿ ولی بكؾ، هی اقخ ؾاقؾ ٬كاق قش١ی ٘ال٪ ٠ؿۀ ؾق که لهايی جا ليً ال او و

 بیماقی وال پایاو جا ٘ال٪ لهاو ال لو ولی >بكؾ يمی اقخ بائى ٘ال٪ ٠ؿۀ ؾق و ٠ؿه
 یا و کًؿ الؾواز که هًگاهی جا بائى، یا ٌىؾ ؾاؾه قش١ی ٘الّ٪  چه بكؾ، هی اقخ او ال

ك٦ هكؾ بیماقی اگك په ٌىؾ. ؼىب هكؾ بیماقی ایًکه  ؾوباقه آو ال ب١ؿ و ٌىؾ ب٘ك
 .باٌؿ قش١ی ٠ؿۀ ؾق ایًکه هگك ،بكؾ يمی اقخ او ال لو بمیكؾ، و ٌىؾ بیماق
 او ال ٌاهؿ وشىؾ با ؾاؾم، ٘ال٪ باق وه قا او ِعث ظال ؾق :بگىیؿ هكؾ اگك

 پفیك٨حه او گ٩حۀ باٌؿ، يؿاٌحه ٌاهؿ اگك و ،بكؾ يمی اقخ او ال لو و ٌىؾ هی پفیك٨حه
                                                                                                              

 بیماقی که اظحمال هكؾو ؾق آو وشىؾ ؾاقؾ. ٕهحكشنٔ -6
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 بكؾ. هی اقخ لو و ٌىؾ میي
 او ال ل١او با و کًؿ هحهن ٩٠ث هًا٨ی ٠مل به قا ليً اوث هكیٓ که ظالی ؾق اگك
 یا و ؼلٟ با یا و کًؿ ٘ال٪ ج٭أای لو اگك همچًیى. بكؾ يمی اقخ او ال لو ٌىؾ شؿا

 .بكؾ يمی اقخ لو ٌىيؿ، شؿا هباقات

 :نکته چند

 ،ؾهؿ بائى یا قش١ی ٘ال٪ اوث ماقیب هكؾ که ظالی ؾق قا کًیمی اگك :اول
 و ٠ْؿه ؾق کًیم بمیكؾ، بیماقی آو ؾق هكؾ و ٌىؾ آلاؾ ٠ْؿه ؾق کًیم آو وپه

 ِىقت همیى به يیم ؾهؿ بائى ٘ال٪ قا او اگك .بكؾ هی اقخ او ال آو ال ب١ؿ
 ٌىؾ هىلماو لو آو وپه ؾهؿ، ٘ال٪ بیماقی ؾق قا کحاب اهل لو اگك اوث.

 .بىؾ ؼىاهؿ ِىقت همیى به يیم
 ٘ال٪ بیماقی ظال ؾق قا او که کًؿ اؾ٠ا ٌؿه ؾاؾه ٘ال٪ که ليی اگك :ؾوم
 ؾاؾه ٘ال٪ قا او والهث لهاو ؾق کًؿ اؾ٠ا و ٌىؾ هًکك واقخ و اوث ؾاؾه

 .ٌىؾ هی پفیك٨حه واقخ گ٩حۀ باٌؿ يؿاٌحه ٌاهؿ لو اگك اوث،
 بگیكؾ ؾیگك لو چهاق و ؾهؿ ٘ال٪ قا لو چهاق هكؾ ،بیماقی ظال ؾق اگك :وىم

 باٌؿ، يؿاٌحه ٨كليؿ اگك بمیكؾ، بیماقی هماو ؾق وپه و کًؿ يمؾیکی آيها با و
 ِىقت به اهىال هٍحن یک باٌؿ ؾاٌحه ٨كليؿ اگك و اهىالً چهاقم یک

 .ٌىؾ هی ج٭ىین آيها جمام بیى  هىاوی

 )حملِّل( طالقو سو دزهت ثزًذۀ ثیي اس :دًم هجذث

 ایًکه جا ٌىؾ هی ظكام او بك لو آو ؾهؿ ٘ال٪ باق وه قا لو اللم ٌكایٗ وشىؾ با اگك
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 ٌٖك چهاق ظكهث ایى ق٨حى بیى ال بكای و بگیكؾ ٘ال٪ و کًؿ الؾواز ؾیگكی هكؾ با
  :اوث اللم

 يمؾیکی شلى ال او با -2 باٌؿ. 6ٕٔهعْلل جىايؿ يمی بال٣يا يىشىاو و باٌؿ، بال٣ هكؾ -6
 یا ؼكیؿو با يه باٌؿ الؾواز با يمؾیکی ایى -9 ٌىؾ، واشب ٤ىل که ای گىيه به کًؿ

 هى٬ث. يه باٌؿ ؾائن الؾواز -4 کًیم، ؾاؾو ٬كاق اؼحیاق ؾق
 قوؾ هی بیى ال بىؾ آهؿه وشىؾ به ٘ال٪ وه با که ظكهحی ٗ،یٌكا ایى ٌؿو بكآوقؾه با
 اگك په >ٌىؾ ؼاقز ٌماقي ال يیم باق وه ال کمحك های ٘ال٪ ج١ؿاؾ ٌىؾ هی با٠د و

 وپه بگیكؾ، ٘ال٪ و کًؿ الؾواز ؾیگكی هكؾ با او و بؿهؿ ٘ال٪ باق یک قا لو
 ج١ؿاؾ ظکن و ؾهؿ ٘ال٪ قا او ؾیگك باق وه جىايؿ هی کًؿ الؾواز اول ٌىهك با ؾوباقه
 قوؾ. هی بیى ال ٬بل ؾ١٨ات

 الؾواز ياهىلماو هكؾ با ٠ؿه پایاو ال ب١ؿ و ؾهؿ ٘ال٪ باق وه قا کحاب اهل لو اگك
 ٘ال٪ باق ؾو اگك کًیم و ،ٌىؾ هی ظالل اولی ٌىهك بك ٌىؾ شؿا او ال وپه کًؿ
 و کًؿ، الؾواز ؾیگكی هكؾ با آيکه ال ب١ؿ هگك ،ٌىؾ هی ظكام ٌىهكي بك ٌىؾ ؾاؾه
 بك او با اقبابً يمؾیکی وویلۀ به و آلاؾ، یا باٌؿ بًؿه ٨كهاو جعث که کًؿ يمی ٨ك٬ی
 ؾاؾه ٘ال٪ باق ؾو قا او که اولی ٌىهك اگك همچًیى و ،ٌىؾ میي ظالل اول ٌىهك
 اوث، ظكام او بك کكؾو يمؾیکی ٌىؾ، او هالک اوثٔ ظكام او بك لو آو ٕو اوث
 اوث. ؾاٌحه وشىؾ او ٌؿو هالک ال پیً هكؾ بك لو بىؾو ظكام چىو
 کًؿ، قشىٞ او به یا الؾواز او با و ٌىؾ آلاؾ کًیم آو وپه ؾهؿ ٘ال٪ قا کًیم اگك
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 ؾو اول باق ال ٤یك قا او اگك په >ؾهؿ ٘ال٪ قا او جىايؿ هی ؾیگك باق ؾو ٘ال٪ آو با
 .ٌىؾ هی ظكام او بك کًؿ الؾواز ؾیگكی هكؾ با که و٬حی جا ؾهؿ ٘ال٪ ؾیگك باق

 ظالل جىايؿ هی باٌؿ، ٗیٌكاقا  وایك ؾاقای و کًؿ يمؾیکی اگك اوث اؼحه که هكؾی
 باٌؿ. ٘ال٬ه وه کًًؿۀ

 ٌىؾ هكجؿ يمؾیکی ال پیً ،ٌؿه ؾاؾه ٘ال٪ باق وه که ليی با الؾواز ال ب١ؿ هكؾ اگك
 اولً ٌىهك بك او ٌؿو ظالل با٠د کًؿ، يمؾیکی او با اوث هكجؿ که ظالی ؾق و
 .گكؾؾ هی با٘ل ٠٭ؿ او اقجؿاؾ با لیكا >ٌىؾ میي

  :نکته چند

 اي ٠ؿه و ٌؿه شؿا و کكؾه الؾواز که کًؿ اؾ٠ا لو و بگفقؾ هؿجی اگك :اول
 لو آو و باٌؿ پفیك اهکاو هؿت آو ؾق چیمی چًیى واوث  قویؿه پایاو به

 .ٌىؾ هی پفیك٨حه او ال باٌؿ، ا٘میًايی هىقؾ ٌؽُ
 ايؿالۀ به يمؾیکی که کًؿ اؾ٠ا لو و کًؿ يمؾیکی لو با ٕهعْللٔ هكؾ اگك :ؾوم

 ظالل اولً ٌىهك بك کًؿ، جّؿی٫ قا او يیم هكؾ و اوث ٌؿه ايصام ه١حبك
 بىؾو ؾقوث ال يٝكي به آيچه به اول ٌىهك کًؿ، جکفیب هكؾ اگك و ،ٌىؾ هی

 اظحمال اگك >کًؿ هی ٠مل باٌؿ ؾاٌحه بیٍحكی اظحمال هعلل یا لو گ٩حۀ
 کًؿ. هی ا٠حماؾ لو گ٩حۀ به يباٌؿ، بیٍحك کؿام هیچ قاوحگىیی

 قولۀ :هايًؿـ  اوث ظكام کكؾو يمؾیکی که لهايی ؾق ٕهعْللٔ هكؾ اگك :وىم
 ،ٌىؾ هی اول ٌىهك بك ٌؿو ظالل با٠د کًؿ يمؾیکی او با ـ اظكام ؾق یا واشب

 و هكؾ آو که چًؿ هك اوث، کكؾه يمؾیکی او با ِعیط ٠٭ؿ وویلۀ به لیكا
 ظكام يیم لو بك يمؾیکی که ظالی ؾق و او با همكاهی ِىقت ؾقـ  لو همچًیى
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 ايؿ. کكؾه گًاه ـ باٌؿ بىؾه

  (5)رجٌع :سٌم هجذث

 ه١ًای به که کاقی ايصام یا و کكؾمٔ قشىٞ :بگىیؿ ایًکه ٕهايًؿ گ٩حى با قشىٞ
 لمه ٌهىت با یا ببىوؿ قا او اگك .ٌىؾ هی هع٭٫ کكؾؤ يمؾیکی ٕهايًؿ باٌؿ قشىٞ

 ظالل ؼىؾي بك قا لو يیىث اللم قشىٞ ال پیً .ٌىؾ هی هعىىب قشىٞ کًؿ
 قشىٞ ،کًؿ ايکاق قا ٘ال٪ هكؾ اگك .ٌىؾ هی هعىىب او همىك لو آو لیكا 2ٕٔ،کًؿ

  اوث. الؾواز ٠٭ؿ ؾاٌحى اؾاهه ه١ًای به لیكا >ٌىؾ هی هعىىب
 اوث. هىحعب بلکه بگیكؾ، ٌاهؿ قشىٞ بكای يیىث اللم
 ِعیط کًؿ، قشىٞ آو ال ب١ؿ و ٌىؾ هكجؿ وپه ؾهؿ، قش١ی ٘ال٪ قا لو اگك

 ؾوباقه بایؿ کًؿٔ ليؿگی لو آو ٕبا بؽىاهؿ و 9ٌٕٔىؾ هىلماو آو ال ب١ؿ اگك و يیىث
  کًؿ. قشىٞ

  کًؿ. قشىٞ او به ٠ْؿه هؿت ؾق اوث شایم ؾهؿ ٘ال٪ قا ٤یكهىلماو لو اگك و
 کًؿ. ؾاللث آو بك که اوث ای اٌاقه با الل قشىٞ

 به ٕو اوث قویؿه پایاو به پاکی ؾوقۀ وه ٌؿو وپكی با ٠ْؿه که کًؿ اؾ٠ا لو اگك
 با همكاه لو گ٩حۀ کًؿ، ايکاق قا آو هكؾ اها باٌؿٔ گفٌحه ٠ْؿه هؿت ظؿا٬ل ايؿالۀ

                                                                                                              
 بالگٍث و هًّك٦ ٌؿو ال ٘ال٪. ٕهحكشنٔ -6

ی١ًی اللم يیىث ٬بل ال يمؾیکی و... ل٩ٛ قشىٞ قا به کاق ببكؾ، بلکه ؼىؾ آو ٠مل قشىٞ هعىىب  -2
 ٌىؾ. ٕهحكشنٔ هی

 آو قشى٠ی که ؾق لهاو اقجؿاؾي ٬كاق ؾاٌحه، با٘ل اوث. ٕهحكشنٔ -9
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 با همكاه او گ٩حۀ کًؿ، ظمل ؤٟ اؾ٠ای و باٌؿ ظاهله اگك و ،ٌىؾ هی پفیك٨حه ٬ىن
 و اوث ظاهله کًؿ اؾ٠ا لو اگك و ،ٌىؾ هی پفیك٨حه ٌك٠ی ؾلیل و گىاه وشىؾ

 يمایؿ، ايکاق قا لو ال ٨كليؿ آو جىلؿ هكؾ و بیاوقؾ قا ٨كليؿی لو و کًؿ ايکاق ٌىهكي
  بیاوقؾ. ٌك٠ی ؾلیل اؾ٠ایً اذبات بكای جىايؿ هی لو لیكا ،ٌىؾ هی پفیك٨حه هكؾ گ٩حۀ

 آو قویؿو پایاو ال به پیً کًؿ اؾ٠ا هكؾ و قویؿه پایاو به ٠ْؿه کًؿ اؾ٠ا لو اگك
 ال ب١ؿ لو و کًؿ قشىٞ هكؾ اگك  و ،ٌىؾ هی پفیك٨حه لو گ٩حۀ اوث، کكؾه قشىٞ
 .ٌىؾ هی پفیك٨حه هكؾ گ٩حۀ اوث، ٌؿه جمام آو ال ٬بل ٠ْؿه که کًؿ اؾ٠ا قشىٞ

 ىب عّذه :چيبرم هجذث

 :اوث ٨ّل چًؿ ٌاهل که

 :اًل فصل

 با٘ل با چه و ٌىيؿ شؿا ٘ال٪ با چهـ  يؿاقؾ ٠ْؿه اوث يٍؿه يمؾیکی او با که ليی
 واشب ٠ؿه ٌٕىهكٔ و٨ات که اوث هكؾه ٌىهكي که ليی شم هب ـ ٠٭ؿ ٌؿو

 باٌؿ. يکكؾه يمؾیکی او با اگك ظحی ،ٌىؾ هی
 ظحی و ،يگیكؾ ِىقت ايمال اگك ظحی ،باٌؿ هی گاه ؼحًه ٌؿو واقؾ ه١ًای به يمؾیکی

 اوث. ٌؿه ايصام ؾؼىل ،يمؾیکی ايصام با لیكا باٌؿ> اؼحه هكؾ اگك
 واشب ٠ْؿه باٌؿ، والن هایً بیٕه وٕؼىاشه باٌؿٔ  باٌؿ ٌؿه ٬ٟٙ آلحً هكؾ اگك
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 اي ٠ؿه باٌؿ ظاهله اگك و ٌىؾ ظاهله 6ٕٔهىاظ٭ه با لو ؾاقؾ اهکاو چىو ،ٌىؾ هی
 اوث. ظمل ؤٟ ٠ؿۀ

 ظاهله اظحمال که هعلی ؾق هًی ايمال یا هىاظ٭ه، يمؾیکی، با که کكؾيی ؼلىت با و
 ؾق ب١ؿ و کكؾيؿ ؼلىت اگك و ،ٌىؾ میي واشب ٠ْؿه يباٌؿ، همكاه ؾاقؾ وشىؾ ٌؿو
 گ٩حۀ ،کكؾ ٠مل آو به بٍىؾ که يباٌؿ ؾلیلی اگك ؼىقؾيؿ، اؼحال٦ به ؾؼىل ايصام

 .ٌىؾ هی پفیك٨حه ٬ىن با همكاه هكؾ

 ثینذ هی دیض هعوٌل طٌر ثو کو سًی :دًم فصل

 و ؾاقؾ، هی يگه ٠ؿه پاکی ؾوقۀ وه گفقايؿو با بیًؿ هی ظیٓ ه١مىل ٘ىق به که ليی
 باٌؿ آلاؾ ٌىهك که کًؿ يمی ٨ك٬ی و کًیم، يه اوث آلاؾ لو بكای پاکی ؾوقۀ وه ایى

 بًؿه. یا
 ؾوقۀ یک لعٝه ایى ببیًؿ، ظیٓ ای لعٝه ال ب١ؿ لو و ؾهؿ ٘ال٪ قا لو ٌىهك، اگك

 ؾیؿو با و کًؿ، وپكی قا ؾیگك پاکی ؾوقۀ ؾو بایؿ وپه ،ٌىؾ هی هعىىب پاکی
 ِىقجی ؾق ؼىؤ ؾیؿو با ٠ؿه ٕاجمام ایى >قوؿ هی پایاو به ٠ْؿه ظیٓ ؼىو وىهیى

 ظیٓ هؿت کمحكیى گفٌث جا بایؿ گكيهو  باٌؿ، هًٝن هاهايۀ ٠اؾت ؾاقای که اوث
 2ٕٔ.کًؿ ِبك قولٔ ٕوه

 ؾو و قول ًٌ و بیىث ٌىؾ، وپكی آو ؾق ٠ْؿه اوث همکى که لهايی کمحكیى
 ٌؿو جمام بك ؾاللث بلکه ،ٌىؾ میي هعىىب ٠ْؿه شمو ؾوم لعٝۀ که اوث، لعٝه

                                                                                                              
 . ٕهحكشنٔچىبايؿو و ٬كاق ؾاؾو هعل آلث بك ٨كز لو و يمول هًی -6

 جا ا٘میًاو ظاِل ٌىؾ که ؼىّو ظیٓ اوث. ٕهحكشنٔ -2
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 .يیىث ِعیط ؾهؿ ٘ال٪ ظیٓ ؾق قا لو اگك و ؾاقؾ، ٠ْؿه
 قویؿو پایاو به با بال٨اِله و ٌىؾ وا٬ٟ لو پاکی ؾوقۀ ؾق ٘ال٪ ِی٥ۀ جل٩ٛ اگك

 و ٘ال٪ ِی٥ۀ اجمام بیى ای ٨اِله هیچ که ای گىيه به ٌىؾ ظائٓ لو ٘ال٪ ِی٥ۀ
 ،ؾاٌحه ٬كاق لو پاکی ؾق ٘ال٪ چىو اوث> ِعیط ٘ال٪ باٌؿ، يؿاٌحه وشىؾ ظیٓ

 وا٬ٟ ٘ال٪ ال ب١ؿ پاکی ایى چىو ،ٌىؾ میي هعىىب اي ٠ؿه وشم  پاکی ایى ولی
 ؾاقؾ. يگه ٠ؿه ظیٓ آو ال ب١ؿ پاکی ؾوقۀ وه بایؿ و اوث يٍؿه

 :نکته

 ال ايؿکی :بگىیؿ لو و آهؿ وشىؾ هب اؼحال٦ هىئله ایى ؾق لو و هكؾ بیى اگك
 لیكا ،ٌىؾ هی پفیك٨حه لو گ٩حۀ کًؿ، ايکاق هكؾ و اوث بىؾه ٘ال٪ ال ب١ؿ پاکی

گاه هٙلب ایى به او  .ٌىؾ هی قشىٞ لو وؽى به پاکی و ظیٓ ؾق و اوث جك آ

 دارد هی ًگو عذه ىب هبه گذراًذى ثب کو سًی :سٌم فصل

 بایؿ ليی چًیى >بیًؿ يمی ظیٓ ولی ؾاقؾ ٬كاق ؾیؿو ظیٓ وى ؾق که اوث ليی
 ؾاقؾ، يگه ٠ؿه هاه وه باٌؿٔ ٌؿه يمؾیکی او با ٕاگك ٠٭ؿ ٌؿو با٘ل یا ٘ال٪ بكای
 باٌؿ. آلاؾ اگك البحه
 لياو بكای و والگی پًصاه به قویؿو یائىگی وى و ؿييؿاق  ٠ْؿه بال٣يا لو و یائىه لو
 اوث. والگی ٌّث به قویؿو ٍیی٬ك 

 و ؾاقؾ هی يگه ٠ْؿه هاه وه بیًًؿ، هی ظیٓ او هايًؿ که اوث ا٨كاؾی شمله ال اگك
 پایاو به ال کؿام هك اگك په >کًؿ هی ق٠ایث هن قا ظیٓ ٌماقي ،هاه وه بك ٠الوه

 ٠ؿه و کًؿ هی ک٩ایث هماو ،باٌؿ لوؾجك هاه وه گفقايؿو یا پاکی ؾوقۀ وه قویؿو
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 اجمام با و کًؿ ِبك هاه هيُ  جا يیىث اللم ببیًؿ ظیٓ وىم هاه ؾق اگك قوؿ. هی پایاو به
 قوؿ. هی پایاو به اي ٠ؿه وىم هاه
 پایاو به قا ٠ؿه هاه ؾو گفقايؿو با ٌىؾ، یائىه آو ال ب١ؿ و ببیًؿ ؼىو ؾوقه یک اگك
 قوايؿ.  هی
 به يباٌؿ جٍؽیُ ٬ابل و ببیًؿ ؼىو هن وك پٍث ؾاقؾ هی يگه ٠ؿه که ليی اگك

 هًٝن ٠اؾت ؾاقای اگك و کًؿ، هی هكاش١هو١ٔیث  ایى ال ٬بل اي همیٍگی ٠اؾت
 و ؾاقؾ، هی يگه ٠ؿه پاکی ؾوقۀ وه و کًؿ هی هكاش١ه ؼىو اوِا٦ به اوث يبىؾه

 بىؾيؿ هؽحل٧ اگك و کًؿ، هی هكاش١ه ٬ىهً لياو ٠اؾت به يباٌؿ جٍؽیُ ٬ابل اگك
 ؾاقؾ. هی يگه ٠ؿه ها هاه گفقايؿو اوانبك 

 به ٕی١ًی ها هاه گفقايؿو اوانبك  بیًؿ هی ظیٓ باق یک هاه ًٌ یا پًس هك اگك
 ؾاقؾ. هی يگه ٠ؿه هاهٔ وه هؿت

 يگه ٠ؿه ٕکاهلٔ هاه وه گفقايؿو با ٌىؾ ؾاؾه ٘ال٪ ٬مكی هاه ابحؿای ؾق اگك
 هايؿۀ با٬ی وىم هاه ؾق و کاهل هاه ؾو ٌىؾ، ؾاؾه ٘ال٪ هاه ووٗ ؾق اگك و ؾاقؾ، هی
 ؾاقؾ. هی يگه ٠ؿه قا اول هاه

 :نکته

 ظاهله که کًؿ ٌک آو ال ب١ؿ و کًؿ الؾواز ٠ؿه کكؾو وپكی ال ب١ؿ لو اگك
 الؾواز ال ٬بل و ٠ؿه اجمام ال ب١ؿ اگك همچًیى و ،ٌىؾ میي با٘ل الؾواز اوث
 ٠ؿه اجمام ال پیً اگك ولی کًؿ، الؾواز اوث شایم اوث ظاهله که کًؿ ٌک
 هك ؾق و کًؿ، الؾواز يبایؿ ٠ْؿه اجمام ال ب١ؿ ظحی اوث، ظاهله که کًؿ ٌک
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 ؾق چىو ،باٌؿ هی با٘ل ؾوم الؾواز بىؾه، ظاهله که ٌؿ هٍؽُ اگك ِىقت
 اوث. بىؾه ٠ْؿه

 :هسئله
 و ٠ؿه اجمام ال ب١ؿ و باٌؿ ظاهله که ؾاقؾ اظحمال و ٌؿه ؾاؾه ٘ال٪ که ليی بك

 ؼىؾ يبىؾو ظاهله ال که اوث واشب ؾاقؾ الؾواز ٬ّؿ هاه يه گفٌث ال ٬بل
 هٙمئى يبىؾو ظاهله ال پمٌکی آلهایٍات با جىايؿ هی و کًؿ ظاِل ا٘میًاو

 ٌىؾ.

  دبهلو ثوهزثٌط  هجذث :چيبرم فصل

 ال ب١ؿ بال٨اِله اگك ظحی ،باٌؿ هی ظمل ؤٟ با ٘ال٪ ؾق اوث ظاهله که ليی ٠ؿۀ
 کًؿ و٭ٗ قا شًیى یا آوقؾ ؾيیا به قا کاهلی ٨كليؿ که کًؿ يمی ٨ك٬ی و باٌؿ ٘ال٪

 هٍکىک اگك و ،اوث بىؾه ظاهله ٌىؾ هٍؽُ اگك البحه ـ باٌؿ ٠ٕ6ٔل٭ه اگك ظحیـ 
 يؿاقؾ. ا٠حباقی باٌؿ

 ظاهلگی لهاو ظؿاکرك جا اوث ظاهله که کًؿ اؾ٠ا لو وپه ؾهؿ ٘ال٪ قا لو اگك 
 ؾاقای اگك و ،ٌىؾ میي پفیك٨حه اؾ٠ایً آو ال ب١ؿ و کًؿ هی ِبك ـ اوث هاه ؾه کهـ 

 .ٌىؾ هی ٌكوٞ ٠ؿه ٨كليؿاو جمام ٌؿو هحىلؿ ال ب١ؿ باٌؿ ٬لى چًؿ یا ٬لى ؾو
 ال بایؿ لو ،بمیكؾ ٠ْؿه ؾق وپه ؾهؿ قش١ی ٘ال٪ قا يیىث ظاهله که ليی اگك

 قا ٘ال٪ ٠ؿۀ جًها باٌؿ گك٨حه بائى ٘ال٪ اگك و ؾاقؾ، يگه و٨ات ٠ؿۀ او هكگ هًگام

                                                                                                              
 ؼىو بىحه ٌؿه ٕهكاظل ابحؿایی جٍکیل شًیىٔ. ٕهحكشنٔ -6
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 ؾاقؾ. هی يگه

  :نکته چند

 با بایؿ ؾهؿ، ٘ال٪ قا او ٌىهكي وپه و ٌىؾ ظاهله ليا ال لو اگك :اول
ٟ با يهـ  ؾاقؾ يگه ٠ؿه هاهٔ ٕوه ها هاه گفقايؿو  او با اٌحباها اگك و ـ ظمل ٔو

 آو به ٨كليؿ او، ال ٌىهك ؾوقی ؾلیل به ،ٌىؾ ظاهله و باٌؿ ٌؿه يمؾیکی
 ال ظمل ؤٟ با ؾهؿ، ٘ال٪ قا لو ٌىهك وپه ٌىؾ، ؾاؾه يىبث ٌؽُ

 ٠ؿۀ آو ال ب١ؿ و ؾاقؾ هی يگه ٠ؿه کكؾه يمؾیکی او با اٌحباها که ٌؽّی
 ؾاقؾ. هی يگه قا ٌىهكي ال ٘ال٪

 ؾق ولی ؾاٌحه يٝك اج٩ا٪ ٘ال٪ ٌؿو وا٬ٟ لهاو هىقؾ ؾق هكؾ و لو اگك :ؾوم
 ،ٌىؾ هی پفیك٨حه لو گ٩حۀ باًٌؿ، ؾاٌحه يٝك اؼحال٦ ظمل ؤٟ لهاو هىقؾ
 باًٌؿ هىا٫٨ ٨كليؿ جىلؿ لهاو هىقؾ ؾق اگك و ،اوث لو کاق ٨كليؿ جىلؿ چىو
 پفیك٨حه هكؾ گ٩حۀ باًٌؿ، ؾاٌحه يٝك اؼحال٦ ٘ال٪ ٌؿو وا٬ٟ لهاو ؾق ولی
 که اوث ٙییٌكا ؾق ایى و ٌىؾ هی ِاؾق هكؾ وىی ال ٘ال٪ لیكا ،ٌىؾ هی

 باٌؿ. يؿاٌحه وشىؾ ا٠حماؾی هىقؾ ؾلیل و بیًه یا ٌهىؾ
 ٕبیٍحكیى هاه ؾه جا ًٌ بیى وپه کًؿ ا٬كاق ٠ْؿه ٌؿو جمام به لو اگك :وىم

 ؾاؾه يىبث ٌىهكي به ٨كليؿ بیاوقؾ، ٨كليؿ ٘ال٪ لهاو ال ظاهلگیٔ هؿت
 .ٌىؾ هی

 ًفبت عذۀ :پنجن فصل

 ظاهله اگك بمیكؾ، ٌىهكي و باٌؿ ؾقآهؿه کىی الؾواز به ِعیط ٠٭ؿ با که ليی
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 بمقگ، یا باٌؿ کىچک لو يؿاقؾ ٨ك٬یـ  ؾاقؾ يگه ٠ؿه قول ؾه و هاه چهاق بایؿ يباٌؿ
 قول ٤كوب با و ـ يه یا باٌؿ کكؾه يمؾیکی او با بال٣، ٤یك یا باٌؿ بىؾه بال٣ ٌىهكي

 با باٌؿ، ظاهله لو اگك اوث. قول پایاو ٤كوب، که چكا ،ٌىؾ هی ؼاقز ٠ؿه ال ؾهن
 ٬بل اگك په >ؾاقؾ هی يگه ٠ؿه ظمل ؤٟ یا قول ؾه و هاه چهاق بیى لهاو ؾوقجكیى

ٟ قول ؾه و هاه چهاق اجمام ال  کًؿ. هی ِبك آو پایاو جا کًؿ، ظمل ٔو
 ،ٔباٌؿ ٠ٕماؾاقباٌؿ  ؾاٌحه :ّظؿاؾ; که اوث اللم ،کكؾه ٨ىت ٌىهكي که ليی

 آو ال که قو٤ًی یا لبان شمله ال کًؿ، جكک قا اوث لیًث آو ؾق چهآي هك ی١ًی
 بمقگ، و کىچک لو ظکن، ایى ؾق و باٌؿ، ؾاٌحه ؼىي بىی یا لیًث ٬ّؿ

 ٌؿه ؾاؾه ٘ال٪ که ليی ولی >هىحًؿ یکىاو کًیم و آلاؾ کحاب، اهل و هىلماو
 کًؿ. لیًث جكک يیىث اللم بائى، یا باٌؿ قش١ی ،اوثٔ ليؿه ٌىهكي ٕو اوث

 ٠ؿۀ لو بمیكؾ، هكؾ آو وپه کًؿ، يمؾیکی یلي با 6ٕٔاٌحباهی ٠٭ؿ با هكؾی اگك
 ٠ْؿهٔ ٕوشىب ظکن ایى و ـ يباٌؿ یا باٌؿ ظاهلهـ  و٨اتٔ ٠ؿۀ ٕيه ؾاقؾ هی يگه ٘ال٪
 .يیىث او همىك لو آو لیكا ٠٭ؿ يه اوث يمؾیکی بكای

  :نکته

 که ظالی ؾق بؿهؿ ٘ال٪ قا ليايً ال یکی و باٌؿ ؾاٌحه لو یک ال بیً اگك
 قا آو هكگً ال ٬بل اگك و ٌىؾ میي وا٬ٟ ٘ال٪ باٌؿ، يکكؾه هٍؽُ قا لو آو

 يگه ٠ؿه ٘ال٪ لهاو ال لو و ،ٌىؾ هی ؾاؾه ٘ال٪ لو آو کًؿ، هٍؽُ
 ٠ؿۀ او ٨ىت لهاو ال باٌؿ قش١ی ٘ال٪ اگك و او، ٨ىت لهاو ال يه ؾاقؾ هی

                                                                                                              
 هايًؿ ٠٭ؿی که به ؾلیل وشىؾ اٌکالی ؾق آو با٘ل بىؾه اوث. ٕهحكشنٔ -6
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 ؾاقؾ. هی يگه و٨ات

 ؼبكی اگك و يؿاقؾ، ٘ال٪ ظ٫ لو باًٌؿ هٙلٟ او ال اگك اوث، ٌؿه ه٩٭ىؾ که هكؾی
 اگك و ،هیچ که کًؿ ِبك لو اگك بؿهؿ، قا لو ي٩٭ۀ که يباٌؿ کىی و يباٌؿ او ال

 که هؿجی او به ظاکن ؾهؿ، قشاٞا اوث کكؾه هًّىب اهام که ظاکمی به قا کاقي
ث اوث وال چهاق ا٬لظؿ  او ظال ال اگك په کًؿ، هی شى و شىث و ؾهؿ هی ٨ِك

 ـ بپكؾالؾ قا او ي٩٭ۀ المال بیث ال که اوث واشب اهام بك وـ  کًؿ هی ِبك ٌؿيؿ هٙلٟ
 ؾاقؾ، يگه و٨ات ٠ؿۀ لو که کًؿ هی اهك ظاکن يیاهؿ، ؾوث به او ال ؼبكی اگك و

 ال وال یک گفٌث ال ٬بل ظاکن که يیىث شایم و کًؿ، الؾواز جىايؿ هی وپه
 ؾاقؾ. يگه و٨ات ٠ؿۀ لو که کًؿ اهك هكؾ، ٌؿو ه٩٭ىؾ

 واشب لو بك بپكؾالؾ قا لو ي٩٭ۀ هكؾ آو ولْی  اها باٌؿ يؿاٌحه وشىؾ ؼبكی هكؾ ال اگك
 به قا اهك یا کًؿ ِبك که ؾاقؾ ايحؽاب ظ٫ آو ال ب١ؿ و کًؿ ِبك وال یک که اوث

 با و قویؿه اجمام به لو ٠ؿۀ که گكؾؾبال  ظالی ؾق هكؾ اگك و ،ؾهؿ اقشاٞ ظاکن
 که گكؾؾبال  لهايی اگك و قؾ،يؿا او ؾق ظ٭ی هكؾ اوث کكؾه الؾواز ؾیگكی ٌؽُ

 ٌؿه ؼاقز ٠ْؿه ال اگك و ؾاقؾ، اولىیث لو آو بك اوث يكویؿه اجمام به ٠ْؿه هًىل
 يؿاقؾ. ظ٭ی او بك ٌىهك باٌؿ، يکكؾه الؾواز ولی

  :هسئله چند

 کكؾه ٨ىت اولً ٌىهك که ب٩همؿ وپه کًؿ الؾواز ٠ؿه ال ب١ؿ لو اگك :اول
 يؿاقؾ ٨ك٬ی و ؾاقؾ> يگه و٨ات ٠ؿۀ يیىث اللم و اوث ِعیط ؾوم ٠٭ؿ اوث،

 يٝك ال اول ٠٭ؿ لیكا >آو ال ب١ؿ یا لهاو هن یا باٌؿ، هكؾه ٠ْؿه اجمام ال ٬بل هكؾ
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 يؿاقؾ. ٨ك٬ی او بىؾو ليؿه یا هكؾو و اوث ق٨حه بیى ال ا٠حباقي ٌك٠ی
 ظحی ،يیىث واشب اوث ٤ایب که هكؾی بك ٠ْؿه لهاو ؾق ي٩٭ه پكؾاؼث :ؾوم
 بالگكؾؾ. آو پایاو ال ٬بل اگك

 ٕی ٠ؿه لهاو ؾق ٠مل ایى و کًؿ ٜهاق یا ؾهؿ ٘ال٪ قا ليً هكؾ اگك :وىم
 هًىل لیكا اوث، ِعیط ،ٌىؾ ايصام اوثٔ کكؾه شاقی ظاکن که ٘ال٬ی

 لوشیث لیكا ،ٌىؾ میي وا٬ٟ ،ٌىؾ ايصام ٠ؿه ال ب١ؿ اگك و اوث، با٬ی لوشیث
 اوث. ق٨حه بیى ال

ٌٕىهك  او به بیاوقؾ ٨كليؿ ؾوم ٌىهك ال هاه ًٌ گفٌث ال ب١ؿ لو اگك :چهاقم
 و وثا او آّو  ال ٨كليؿ که کًؿ اؾ٠ا اول ٌىهك اگك و ،ٌىؾ هی ؾاؾه يىبثؾومٔ 

 .ٌىؾ میي ا٠حًایی او اؾ٠ای به اوث، کكؾه يمؾیکی او با هؽ٩یايه بگىیؿ
 لو ِىقت همیى به و بكؾ، يمی اقخ او ال هكؾ بمیكؾ ٠ْؿه ال ب١ؿ لو اگك :پًصن

 او ال ؾیگكی بمیكؾ ٠ْؿه ؾق هاآي ال یک هك اگك و ،بكؾ يمی اقخ ٌىهكي ال يیم
 بكؾ. هی اقخ

 عّذه هلذقبت  :ششن فصل

 :اوث هىئله چًؿ ٌاهل که
 بیكوو ؼايه ال قا او اوث ؾاؾه قش١ی ٘ال٪ قا ليً که هكؾی يیىث شایم :اول هىئلۀ
 ٌىؾ با٠د که کاقی ی١ًی >باٌؿ ٌؿه هكجکب آٌکاقی ٩٠حی بی ایًکه هگك کًؿ،

 ظكام يیم لو بك و کًؿ، هی ؼاقز قا او ظْؿ  ا٬اهۀ بكای په گكؾؾ، واشب او بك ظْؿ 
 ؼاقز ؼايه ال ٌىؾ هصبىق اگك و ،أٙكاق ظالث ؾق هگك ٌىؾ ؼاقز ؼايه ال اوث
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 .ٌىؾ هی
 واشب ظس بكای ولی ٌىؾ، ؼاقز هىحعبی ظس بكای جىايؿ يمی هكؾ اشالۀ بؿوو لو

 شم قاهی و ٌىؾ هصبىق گاههك  همچًیى ٌىؾ. ؼاقز جىايؿ هی او اشالۀ بؿوو ظحی
 بؽىاهؿ و٬ث هك لو بائى ٘ال٪ ؾق ٌىؾ. ؼاقز ؼايه ال جىايؿ هی باٌؿ يؿاٌحه ؼكوز

 ٌىؾ. ؼاقز ؼايه ال جىايؿ هی
 هؿت ؾق اوث ٌؿه ؾاؾه قش١ی ٘ال٪ که ليی هىکى و پىٌاک و ي٩٭ه :ؾوم هىئلۀ

 ؾق اها .٤یكهىلماو یا باٌؿ هىلماو ،اوث هكؾ ٠هؿۀ بك قول به قول ِىقت به هؿ٠
 پكؾاؼث باٌؿ، ؾاؾه ٬كاق ٌىهكي اؼحیاق ؾق قول ٌبايه قا او هىالیً اگك ،کًیم هىقؾ
 اگك ولی اوث، ؾاٌحه جمکیى کاهل ٘ىق به لیكا >اوث واشب او بك هىکى و ي٩٭ه

 ،ٌىؾ میي ؾاؾه او هب ي٩٭ه ؾهؿ، ٬كاق ٌىهكي اؼحیاق ؾق قول یا ٌب جًها قا او هىالیً
     اوث. يؿاٌحه جمکیى کاهل ٘ىق به لیكا
 ظاهله ایًکه هگك يؿاقؾ، وکىيث ظ٫ و ي٩٭ه اوث ٌؿه ؾاؾه بائى ٘ال٪ که ليی

 اوث. هكؾ ٠هؿۀ كب اي ي٩٭ه و هىکى  ظمل ؤٟ لهاو جا که باٌؿ،
 اگك ظحی گیكؾ، يمی ج١ل٫ هكؾ به ي٩٭ه اها ؾاقؾ، يگه ٠ْؿه بایؿ لو اٌحباهی يمؾیکی با

 باٌؿ. ظاهله لو
 :ٌؿه ؾاؾه ٘ال٪ لو وکىيث ؾقباقۀ يکحه چًؿ

 به آو هؿت و باٌؿ ای اشاقه یا ٠اقیه یا و بكوؾ بیى ال وکىيث هعل اگك -6
 ٌىؾ، ؼاقز که اوث شایم لو بك و کًؿ، بیكوو قا لو جىايؿ هی هكؾبكوؿ  پایاو
 يیىث. پفیك اهکاو هعل آو ؾق هايؿو لیكا
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 هعل ؾق لو آو کًؿ، 6ٕٔهعصىق قا هكؾ ظاکن وپه بؿهؿ ٘ال٪ قا لو اگك -2
 وایك ظ٫ ال ٬بل هعل آو به يىبث او وکىيث ظ٫ لیكا هايؿ، هی با٬ی وکىيث

 اق  او ٌىؾ هعصىق ظاکن ٘ك٦ ال هكؾ ایًکه ال ب١ؿ اگك اها ،باٌؿ هی ٘لبکاقها
 .ؼىاهؿبىؾ هىاوی هاآي با و يؿاقؾ بكجكی ٘لبکاقها وایك به يىبث ؾهؿ ٘ال٪

 هكؾ ٠هؿۀ كب لو وکىيث ؾهؿ، ٘ال٪ ؾیگكی ٌؽُ هًمل ؾق قا لو اگك -9
 اشاقۀ ؾقیا٨ث بكای لو باٌؿ، ؾاٌحه هن ؾیگكی های٘لبکاق  اگك په ،باٌؿ هی

 په گیكؾ. هی ٬كاق ها٘لبکاق  وایك کًاق ؾق باٌؿ ٌأيً ؾق که وکىيحی هعل
 ٕبه اوث هٍؽُ آو ه٭ؿاق که ؾاقؾ هی يگه ٠ْؿه هاه وه کكؾو وپكی با اگك

 ؤٟ یا پاکی ؾوقۀ وه کكؾو وپكی با اگك و اوثٔ، ٘لبکاق هاه وه اشاقۀ هیماو
 کمحكیى یا و ظمل هیماو کمحكیى اشاقۀ هعاوبۀ با ؾاقؾ هی يگه ٠ْؿه ظمل
 وایك کًاق ؾق بكوايؿ اجمام به قا پاکی ؾوقه وه آو ؾق اوث همکى که لهايی

 پایاو به ٠ؿه لهاو هماو ؾق اگك ٠ؿه اجمام ال ب١ؿ و گیكؾ، هی ٬كاق ٘لبکاقاو
 قا أا٨ه هؿت آو ي٩٭ۀ لو ٌؿ، لهاو ایى ال بیٍحك اگك اها هیچ، که بىؾ قویؿه

 کًؿ. هی ؾقیا٨ث هكؾ ال
 که ای أا٨ه ه٭ؿاق لو ؾ،ى ٌ و٭ٗ هؿت آو ال پیً شًیى اگك همچًیى
 بالگكؾايؿ. هكؾ به بایؿ قا اوث کكؾه ؾقیا٨ث

 لهايی جا ببكيؿ اقخ به قا ؼايه آو ي٩ك چًؿ و بمیكؾ هكؾ و باٌؿ ظاهله لو اگك -4
 يؿاقيؿ. قا آو کكؾو ج٭ىین ظ٫ يکًؿ ظمل ؤٟ لو آو که

                                                                                                              
هایً قا  ؾاقاییی١ًی ظاکن هًّىب ٌؿه ال ٘ك٦ اهام او قا به ؾلیل وقٌکىحگی ال ه١اهله کكؾو هًٟ و  -6

 بیى ٘لبکاقايً ج٭ىین کًؿ. ٕهحكشنٔ
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 و اوباب لو و ؾهؿ ج٥ییك قا وکىيث هعل که کًؿ اهك ليً به هكؾ اگك -5
 لهاو همیى ؾق و باٌؿ يك٨حه ؾوم هکاو به ؼىؾي هًىل ولی ؾهؿ ايح٭ال قا اذاذً

 به لو اگك و ،ؾاقؾ هی يگه ٠ؿه اول هکاو هماو ؾق لو ؾهؿ ٘ال٪ قا او هكؾ
 ؾوم هکاو ؾق باٌؿ يؿاؾه ايح٭ال قا اذاذً و اوباب ولی باٌؿ ق٨حه ؾوم هکاو
 يیالي هىقؾ لىالم بكؾو بكای وپه بكوؾ ؾوم هکاو به اگك و ،ؾاقؾ هی يگه ٠ؿه

 يگه ٠ؿه ؾوم هکاو ؾق ٌىؾ ؾاؾه ٘ال٪ ظیى ایى ؾق و بالگكؾؾ اول هعل به
 ٬ّؿ به اول هکاو ال اگك و ،ـ اوث ٌؿه هًملً ؾوم هکاو آو چىوـ  ؾاقؾ هی

 ؾوم هکاو به قویؿو ال پیً وپه باٌؿ ٌؿه ؼاقز ؾوم هکاو ؾق وکىيث
 به که اوث بىؾه ٌؿه اهك چىو ؾاقؾ هی يگه ٠ؿه ؾوم هکاو ؾق ٌىؾ ؾاؾه ٘ال٪

 کًؿ. هکاو ي٭ل آيصا
 يگه ٠ؿه اوث ٌؿه ؾاؾه ٘ال٪ که هکايی هماو ؾق يٍیى کىچ لو -6

 ال جا قوؾ هی آياو همكاه يیم او کًًؿ کىچ هکاو آو ال همكاهايً اگك و ؾاقؾ، هی
 يیم او بمايًؿ هکاو آو ؾق اي ؼايىاؾه اگك و ،باٌؿ اهاو ؾق هايؿو جًها آویب
 و باٌؿ، يؿاٌحه جكوی بكایٍاو هايؿو آيصا ؾق که لهايی جا هايؿ هی آياو همكاه

 شایم هايؿيؿ، با٬ی ؾیگكی ا٨كاؾ ولی کكؾيؿ کىچ هکاو آو ال اي ؼايىاؾه اگك
 باٌؿ. اهاو ؾق بىؾو جًها جكن ال جا بكوؾ اي ؼايىاؾه همكاه که اوث

 لو يباٌؿ وکىيث بكای هعلی ؾاقای و ؾهؿ ٘ال٪ ٍحیکّ  ؾق قا ليً اگك -7
 بكای هکايی ؾاقای اگك و ؾهؿ، هی وکىيث بؽىاهؿ ٕهكؾٔ که هکايی هك ؾق قا

 ؾاقؾ. هی يگه ٠ؿه همايصا باٌؿ وکىيث
 هىکى که يکًؿ ؾقؼىاوث هكؾ ال و کًؿ وکىيث ؼىؾي هًمل ؾق لو اگك -8
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 ؼايۀ ؾق کكؾو ٕوکىيث لیكا ،بؽىاهؿ قا آو اشاقۀ يؿاقؾ ظ٫ کًؿ، جهیه قا او
 همچًیى و اوث، وکىيث هعل اشاقۀ بؽٍیؿو ه١ًای به ٜاهك ؾق ؼىؾئ

 قا اشاقه ؾقؼىاوث ظ٫ کًؿ وکىيث آو ؾق و کًؿ اشاقه قا ای ؼايه لو اگك
 يه ٌىؾ واکى کًؿ یاهه او بكای هكؾ کصا هك که اوث ایى لو ظ٫ لیكا يؿاقؾ،

 بؽىاهؿ. ؼىؾي که شا هك

 بؽىاهؿ که کصا هك و يؿاقؾ ای ي٩٭ه اوث هكؾه ٌىهكي که ليی :وىم هىئلۀ
 کًؿ. ليؿگی جىايؿ هی

 ٬ٟٙ اول ٌىهك ٠ؿۀ و يیىث ِعیط کًؿ الؾواز ٠ْؿه ؾق لو اگك :چهاقم هىئلۀ
 ٠لن با اگك و ،باٌؿ هی اولی ٠ؿۀ ؾق يکًؿ يمؾیکی او با ؾوم ٌىهك اگك و ،ٌىؾ میي

 چهـ  اوث اولی ٠ؿۀ ؾق هن بال باٌؿ، کكؾه يمؾیکی او با اوث ظكام کاق ایى کهایً به
 ظاهله لو و ؾهؿ ايصام قا کاق ایى يؿايىحه ؾوم ٌىهك اگك و ـ يٍىؾ چه و بٍىؾ ظاهله
 ب١ؿ و بىؾه، ؾوم ٌىهك ٠ؿۀ ال ٬بل ٠ؿه آو لیكا >قوايؿ هی پایاو به قا اول ٠ؿۀ يٍىؾ،

 باٌؿ ؾاٌحه وشىؾ ؾلیلی و باٌؿ ظاهله اگك و ،ؾاقؾ هی يگه ٠ؿه ؾوم ٌىهك ال آو ال
 ؾاقؾ هی يگه ٠ؿه اول ٌىهك ال ظمل ؤٟ با اوث، اول ٌىهك ال ٨كليؿ ؾهؿ يٍاو که

 اگك و ،ؾاقؾ هی يگه ٠ؿه ؾوم ٌىهك ال پاکی ؾوقۀ وه کكؾو وپكی با آو ال ب١ؿ و
 ال ظمل ؤٟ با اوث ؾوم ٌىهك ال ٨كليؿ ؾهؿ يٍاو که باٌؿ ؾاٌحه وشىؾ ؾلیلی
 اگك و کًؿ، هی کاهل آو ال ب١ؿ قا اول ٌىهك ٠ؿۀ و ؾاقؾ هی يگه ٠ؿه ؾوم ٌىهك
ٟ ال ب١ؿ يیىث ؾو آو ال کؿام هیچ آّو  ال ٨كليؿ ؾهؿ يٍاو که باٌؿ ؾلیلی  ظمل ٔو

 ؾاقؾ. هی يگه قا ؾوم ٌىهك ٠ؿۀ آو ال ب١ؿ و اول ٌىهك ال
 یا ٘ال٪ لعٝۀ ال  اوثٔ يك٨حه و٩ك ٕی١ًی اوث ظأك که هكؾی لّو  :پًصن هىئلۀ
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 و٬ىٞ لهاو ال ٘ال٪ بكای اوث و٩ك ؾق ٌىهكي که ليی و ؾاقؾ، هی يگه ٠ؿه و٨ات
 ظحی ؾاقؾ، هی يگه ٠ؿه بكوؿ او به ٌىهكي هكگ ؼبك که لهايی ال ٨ىت بكای و آو

 هكؾه هكؾ که ٌىؾ ذابث بایؿ کكؾو الؾواز بكای اها يباٌؿ، ٠اؾل ؾهًؿه ؼبك اگك
 هكؾه ٌىهكي ٌؿ هٙمئى گاههك  که اوث ایى ؾاٌحى يگه ٠ؿه ایى ٨ایؿۀ و اوث
 بؿايؿ اگك و ؾاقؾ، يگه ٠ؿه ؾوباقه يیىث يیالی ؾیگك و کًؿ الؾواز جىايؿ هی اوث

 قویؿه او به ؼبك که لهايی ال اوث بىؾه لهايی چه ؿييؿا و اوث ٌؿه ؾاؾه ٘ال٪
 ؾاقؾ. هی يگه ٠ؿه

 قشىٞ او به ٠ؿه ؾق وپه و ؾهؿ ٘ال٪ قا ليً يمؾیکی ال ب١ؿ اگك :ٌٍن هىئلۀ
 اول ٠ؿۀ لیكا ؾاقؾ، يگه ٠ؿه ؾوباقه بایؿ ؾهؿ ٘ال٪ قا او يمؾیکی ال ٬بل وپه کًؿ،

 همیى به يیم ٌىيؿ شؿا هن ال ؼلٟ با قشىٞ ال ب١ؿ اگك .اوث ٌؿه با٘ل قشىٞ با
 و کًؿ الؾواز او با ٠ؿه ؾق و ٌىيؿ شؿا ؼلٟ با يمؾیکی ال ب١ؿ اگك .اوث ِىقت

 يکكؾه کاهل قا اول ٠ؿۀ لیكا ؾاقؾ، يگه ٠ؿه اوث اللم ،ؾهؿ ٘ال٪ يمؾیکی ال ٬بل
 اوث.
 واشب ٠ْؿه اها ٌىؾ هی وا٬ٗ ظْؿ  ٌؿو شاقی اٌحباهی يمؾیکی ؾق :ه٩حن هىئلۀ
گاهی بىؾو ظكام به لو اگك و ،اوث  يىبث هكؾ به ٨كليؿ باٌؿ، شاهل هكؾ و ؾاٌحه آ
 ج١ل٫ او به ای ههكیه و ٌىؾ هی اشكا او بك ظؿ و ؾاقؾ يگه ٠ؿه بایؿ لو و ٌىؾ هی ؾاؾه
  گیكؾ. يمی

 ؾو کًؿ، يمؾیکی او با به اٌحباه آو ال ب١ؿ و ؾهؿ بائى ٘ال٪ قا لو اگك :هٍحن هىئلۀ
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 ال ؾو هك لیكا اٌحباهیٔ يمؾیکی ٠ؿۀ و ٘ال٪ ٠ؿۀٕ 6ًٕٔؿًک هی پیؿا جؿاؼل هن با ٠ؿه
 يباٌؿ. یا باٌؿ ظاهله چه اوث، ي٩ك یک

 ظاهله او ال و کًؿ الؾواز ؾیگكی هكؾ با قش١ی ٘ال٪ ٠ؿۀ ؾق لو اگك :يهن هىئلۀ
ٟ با ٌىؾ  ال ب١ؿ قا اول ٌىهك ٠ؿۀ و ؾاقؾ هی يگه ٠ؿه ؾوهً ٌىهك ال ظمل ٔو

 لهاو ؾق يه ؾاقؾ قشىٞ ظ٫ هؿت آو ؾق اول هكؾ و کًؿ هی کاهل ظمل ؤٟ
 ظمل. ؤٟ جا ظاهلگی

 

                                                                                                              
 شؿا ال هن ٠ؿه يگه ؾاقؾ. ٕهحكشنٔ هكجبۀؾاقؾ و اللم يیىث ؾو  ی١ًی ؾق یک لهاو هك ؾو ٠ؿه قا يگه هی -6



 (2)هجبرات ً (5)خلع کتبة

 .آو اظکام و ٗیٌكا ٨ؿیه، ِی٥ه، :اوث هبعد چهاق ؾاقای که

 صیغو :اًل هجذث

 هبل٣ ٨الو بكابك ٕؾق: کفا ٠لی ّک ١حُ لَ َؼ ; :بگىیؿ که اوثِىقت  ایىبه  ؼلٟ ِی٥ۀ
 ٌؿٔ ؼلٟ هبل٣ ٨الو پكؾاؼث با ٨ٕاليی: کفا ٠لی هؽحل١ة ٨الية; ای کكؾمٔ ؼلٟ قا جى
 ٘ال٪ آو ال ب١ؿ که يیىث اللم و ٌىيؿ هی شؿا هن الگ٩حى ایى ٠باقت،  هصكؾ به و

 لو ٘ك٦ ٕال هبل٥ی پكؾاؼث با همكاه که ی٘ال٬ >اوث 9ٕٔبائى ٘ال٪ ،ؼلٟ. بگیكيؿ
 .يكوؾ کاق به ؼلٟ ل٩ٛظحی اگك  يؿاقؾٔ، قشىٞ ظ٫ هكؾ ٕو اوث بائى باٌؿٔ

 :نکته چند

 قا او هكؾ و کًؿ ٘ال٪ ؾقؼىاوث هكؾ به چیمی پكؾاؼث ه٭ابل ؾق لو اگك :اول

                                                                                                              
 اؾاهۀکًؿ. ٕ ی١ًی ایًکه لو ؾقؼىاوث ٘ال٪ و شؿایی ال هكؾ قا ؾاقؾ و به الای آو ٨ؿیه پكؾاؼث هیؼلٟ  -6

 همیى هبعدٔ

ليؿگی قٔایث يؿاقيؿ و ال یکؿیگك شؿا  اؾاهۀهباقات ی١ًی ج٩ًك ؾو ٘ك٨ه که ؾق آو هك ؾو ٘ك٦ به  -2
 همیى هبعدٔ اؾاهۀٌىيؿ که جىٔیعات آو ؼىاهؿ آهؿ. ٕ هی

 و هكؾ ؾق آو ظ٫ قشىٞ يؿاقؾ. ٕهحكشنٔ -9
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بكابك  ؾق لو اگك اوث. ِعیط ،يبكؾ کاق به قا ٘ال٪ ل٩ٛ و 6ٕٔؾهؿ ُؼلٟ
 بائى ٘ال٪ ؾهؿ، ٘ال٪ قا او هكؾ و کًؿ ُؼلٟ ؾقؼىاوث هكؾ به چیمی پكؾاؼث
 بپكؾالؾ. قا آو بایؿ لو و گیكؾ هی ِىقت

 ی١ًی :ال٧ ک٠لی; یا :بال٧ ٘ال٫ ايّث ; :بگىیؿ و کًؿ آ٤ال ؾهك  گكا :ؾوم
 و اوث ِعیط قش١ی ِىقت به ال٪٘ ؾاؾمٔ ٘ال٪ ؾقهن هماقبكابك  ؾق قا جىٕ

 بپكؾالؾ، قا هبل٣ آو ؾاٌث چٍن بؿوو لو اگكو  بپكؾالؾ، قا هبل٣ لو يیىث اللم
 .ٌىؾ میيشاقی  بائى ٘ال٪ آو پكؾاؼث با و گكؾؾ هی هعىىب هؿیه

 بایؿ بؿهٔ ٘ال٪ ؾقهن هماقبكابك  قؾ اهك ٕ :بال٧ ٘ل٭ًی; :بگىیؿ لو كاگ :وىم
 و باٌؿ میي هبل٣ آو هىحع٫ ًؿالؾبی جأؼیك به اگك و بؿهؿ قا شىابً ٨ىقاً هكؾ 

 .ٌىؾ هی هعىىب قش١ی ٘ال٪

 (2)فذیو :دًم هجذث

 و گیكؾ ٬كاق ؼلٟ ٨ؿیۀجىايؿ به ٠ًىاو  هی، باٌؿ ههكیه اوث ِعیط که چیمی هك
 که باٌؿ قیه٭ؿا ال بیًظحی اگك  ،باٌؿ ه٭ؿاقی هكجىايؿ  و هی يؿاقؾ ؼاِی ه٭ؿاق

 اوث. قویؿه لو به ... و ههكیه ال ليؿگی ٘ىل ؾق
 و ه٭ؿاق و شًه لو بایؿ ٌىؾ، ج١ییى ٨ؿیه ٠ًىاوه ب يیىث آيها يمؾ که چیمی اگك

 کًؿ. هی ک٩ایث آو هٍاهؿۀ اوث، ظأك اگك و کًؿ بیاو قا آو٩ِات 

                                                                                                              
 ؼلٟ قا بگىیؿ. ٕهحكشنٔ ِی٥ۀ٘ال٪،  ِی٥ۀبه شای  -6
 ال ٌىهكي شؿا ٌىؾ. ٕهحكشنٔ کًؿ جا چیمی که لو پكؾاؼث هی -2
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يىٞ پىل  اگك و ،باٌؿ هیبه ٘ىق ه١مىل بیاو کكؾو هبل٣ به ه١ًی پىل قایس آو وكلهیى 
 بپكؾالؾ. قا هماو بایؿ کًؿ، هٍؽُ قا ؼاِی

 با٘ل ؼلٟ يکًؿ، بیاو قاهًٝىق و ٬ّؿ ال آو  و ؼلٟ هماق،ٕهبل٣ٔ  ه٭ابل ؾق قا لو اگك
 ٌكابٔ ٕهايًؿ ٌىؾ ًهالک جىايؿ يمی هىلماو که باٌؿ چیمهایی ال ٨ؿیه اگك اوث.

 قا او آو ال ب١ؿ ایًکه هگك ،ٌىؾ میي هع٭٫ قش١ی یا بائى ٘الّ٪  و اوث با٘ل ؼلٟ
 باٌؿ. ؾاؾه ٘ال٪

 اوث ِعیط ؼلٟ بىؾه، ٌكاب که ٌىؾ آٌکاق وپه کًؿ ؼلٟ وكکه ه٭ابل ؾق اگك
 بؿهؿ. او به وكکه هیماو هماو به بایؿ و

 يیىث. ِعیط کًؿ ؼلٟ کًیمی یا ظیىاو شًیىبكابك  ؾق اگك
 ِعیط ٌؿه، ٔاهى او اشالۀ با که ٌؽّی یا و وکیلً یا لو جىوٗ ٨ؿیه پكؾاؼث

 بپكؾالؾ. قا ٨ؿیه لو شایه ب هصايی کىی يیىث ِعیط و اوث
 بیً که هكچًؿ اوث، ِعیط کًؿ، ؼلٟ اوث هكگ هكْ ؾق که ظالی ؾق لو اگك

 بؿهؿ. قا هالً اِل وىم یک ال
 آو هؿت ایًکه به هٍكوٖ اوث، شایم ؾهؿ ٬كاق ٨كليؿي به ؾاؾو ٌیك قا ٨ؿیه اگك

 او يیال هىقؾ ه٭ؿاق و ؾهؿ ٬كاق بچه به ؾاؾو ي٩٭ه قا ٨ؿیه اگك همچًیى. باٌؿ ٍؽُه
 الپیً  بچه اگك و، اوث ِعیط کًؿ هٍؽُ قا آو هؿت و پىٌاک و ؼىقاک ال

 په >کًؿؾقؼىاوث  قا هايؿه با٬ی ه٭ؿاق جىايؿ هی هكؾ بمیكؾ هؿت آوبه پایاو قویؿو 
 ؼىاوث ؾق قا هايؿه با٬ی هؿت آو ؾاؾو ٌیك اشكت باٌؿ، ؾاؾو ٌیك٨ٕؿیهٔ  اگك
 با٬ی هؿت ؾق بچه بكای يیال هىقؾ ه٭ؿاق آو ٬یمث یا هرل ،باٌؿ ي٩٭ه اگك و کًؿ هی

 ٘ىل ؾق بلکه بپكؾالؾ شا یک قا هبل٣ لو يیىث واشب و ،کًؿ هی ٘لب قا هايؿه
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 کكؾ. هی پكؾاؼث هكوق به قا آو بىؾ ليؿه بچه اگك که همايٙىق پكؾالؾ، هی هؿت
 لو و باٌؿ هی آو هىحع٫همچًاو  هكؾ بكوؾ بیى ال هكؾ به جعىیل الپیً  ٨ؿیه اگك
 بپكؾالؾ. هكؾ به قا آو ٬یمث يبىؾ هرلی اگك و هرل بایؿ
 اگك اوث، ٌؿه بیاو ًهای ویژگی ٨٭ٗ ٔو يٍؿه ٕهٍاهؿه که باٌؿ چیمی ٨ؿیه اگك

 جىايؿ هی هكؾ وگكيه ،اوث ِعیط که باٌؿ ؾاٌحه وشىؾ آو ؾق ٌؿه ـکك های ویژگی
 .بؽىاهؿ قا ها ویژگی آو هٙاب٫ چیمی و بالگكؾايؿ قا آو
 قا آو اوث، ٠یب ؾاقای که ٌىؾ هٍؽُ ب١ؿ و باٌؿ ه١یًی چیم ٨ؿیه كاگ

 ج٩اوت ؾقیا٨ث با ،بؽىاهؿ اگك و ،کًؿ هی ٘لب قا ٬یمحً یا آو هايًؿ و گكؾايؿ بالهی
 ب١ؿ و ؾهؿ ٬كاق ظبٍی ای بكؾه قا ٨ؿیه اگك ؾاقؾ. هی يگه قا آو، ه١یىب با والن ٬یمث

 ب١ؿ و ؾهؿ ٬كاق ای ٌؿه قيگ لبان قا ٨ؿیه یا و يیىث ظبٍی که ٌىؾ هٍؽُ
 قا ٨ؿیه اگك اها 6ٕٔ.يیم ظکن به همیى ِىقت اوث يیىث ایًگىيه که ٌىؾ هٍؽُ

 و اوث ِعیط ؼلٟ اوث، کحاو که ٌىؾ هٍؽُ ب١ؿ و ؾهؿ ٬كاق ابكیٍمی لبان
 ًالح٩اوج به ها و ؾاقؾ يگه قا آو جىايؿ يمی هكؾ و بپكؾالؾ قا ابكیٍمی لبان ٬یمث بایؿ

 اوث. هح٩اوت آيها شًهلیكا  بگیكؾ، قا
 ِعیط ٨ؿیه ایى بؿه، ٘ال٪ هكا ؼىاوحی و٬ث هك بگىیؿ و بؿهؿ ؾقهن هماق لو اگك

 .باٌؿ هی لو به هح١ل٫ هبل٣ آو واوث  قش١ی ٘ال٪ بؿهؿ، ٘ال٪ هكؾ اگك و يیىث
 پكؾاؼث هىاوی ٘ىق به بایؿ و اوث، ِعیط کًؿ ؼلٟ ٨ؿیه یک با قا لو ؾو اگك

 2ٕٔ.کًًؿ
                                                                                                              

 به الح٩اوت يگه ؾاقؾ. ٕهحكشنٔ جىايؿ آو قا بالگكؾايؿ و یا با ؾقیا٨ث ها ی١ًی هی -6
هرال اگك هكؾ با ؾقیا٨ث هبل٣ یک هیلیىو جىهاو ؾو لو قا ٘ال٪ ؾهؿ، هك کؿام بایؿ يیمی ال آو قا  -2
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 بىؾه هكؾ ؼىؾ هال ال که ٌىؾ هٍؽُ و کًؿ ؼلٟ ه١یًی چیم ه٭ابل ؾق قا لو اگك
 .ٌىؾ هی با٘ل ؼلٟ اوث،

 خلع طیشزا :سٌم هجذث

 ٬ّؿ. و اؼحیاق، والن، ٠٭ل بلى٢، :باٌؿ ٌكٖ چهاق ؾاقای بایؿ کًًؿهٔ ٕؼلٟ هكؾ
 قا ٬ّؿ کهـ  ٤ٕب یا هىحی ظالث ؾق یا و اشباق به یا و باٌؿ ؾیىايه یا يابال٣ اگك په

 ؼلٟ چیمی ؾقیا٨ث ه٭ابل ؾق بچه ولْی  اگك ويیىث>  ِعیط کًؿ ؼلٟ ـ بكؾ هی بیى ال
 .يیىث ِعیط کًؿ

اگك با او  پاک باٌؿ و  :که اوث ٌكٖ ٌىؾ هی ؾاؾه ؼلٟ ٘ال٪ با که ليیهىقؾ  ؾق
 ؾوقۀ ، ؾقيباٌؿٔ ٕهىا٨كباٌؿ  او يمؾ ٌىهكي و ،يباٌؿ یائىهيمؾیکی ٌؿه باٌؿ، 

 الکكاهث و ايمشاق  ایًکه و ، پاکی ٬كاق ؾاٌحه باٌؿ که با او يمؾیکی يٍؿه اوث
 باٌؿ. لو ٘ك٦

 قا او يیىث واشب :آوقم هی وكت بكپىًؿی  يمی که قاآيچه  ١ٙ٬ا; :بگىیؿ لو اگك
 اوث. هىحعب بلکه کًؿ، ؼلٟ
 او ؾاؾو ٘ال٪ که همايٙىق اوث، ِعیط بیًؿ هی ؼىو که ای ظاهله لو کكؾو ؼلٟ

 اگك ظحیـ  اوث يٍؿه يمؾیکی او با که ليی کكؾو ؼلٟ همچًیى اوث. ِعیط
آو  ؾق که ؾاقؾ ٬كاق پاکی ؾق که ای یائىه لوؼلٟ کكؾو . اوث ِعیط ـ باٌؿ ظیٓ

                                                                                                              
 بپكؾاليؿ. ٕهحكشنٔ
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 .، ِعیط اوثٌؿه يمؾیکی او با
 شؿای اگك په >باًٌؿ ؾاٌحه ظٕىق لهاو هن ٌاهؿ ؾو :که اوث ٌكٖ ؼلٟ ٠٭ؿ ؾق
 باٌؿ. یٌ٘كبی هیچ  بایؿؼلٟ  .ٌىؾ میي هع٭٫ یابًؿ، ظٕىق هن ال

 ٘ك٦ ال کكؾو ؼكز بیهىؾه یا وقٌکىحگی ؼا٘كه ب که کىیوىی  ال کكؾو ؼلٟ
 اوث. ِعیط باٌؿ ٌؿه هعصىق ظاکن

 خلع ادکبم :چيبرم هجذث

 با اگك اها اوث، ٌؿه هكجکب ظكاهی کاق کًؿ هصبىق ؾاؾو ٨ؿیه به قا لو اگك :اول
 قشىٞ ظ٫ هكؾ و پكؾالؾ يمی قا ٨ؿیه لو و اوث ِعیط ؾهؿ ٘ال٪ قا او وشىؾ ایى

 ؾاقؾ.
 وشىؾ ؾو آو بیى کكاهحی ٕو يؿاقيؿ هٍکلی هن با که ظالی ؾق قا لو اگك :ؾوم

 با قا او ظال ایى ؾق اگك .ٌىؾ میي ٨ؿیه هالک هكؾ و يیىث ِعیط کًؿ ؼلٟ يؿاقؾٔ
 ؾاقؾ. قشىٞ ظ٫هكؾ  و اوث ِعیط ٘ال٪ ؾهؿ، ٘ال٪ چیمی ؾقیا٨ث

 او بك آي٭ؿق اوث شایم هكؾ بك ٌىؾ، ٬بیعی ٠مل هكجکب لو که هًگاهی :وىم
 کًؿ. ٘ال٪ ج٭أای ٨ؿیه پكؾاؼث با جا بگیكؾ وؽث
 هؿت ؾق جىايؿ هی لو ولی يؿاقؾ، قشىٞ ظ٫ هكؾ باٌؿ، ِعیط ؼلٟ هكگاه :چهاقم

 قشىٞ بؽىاهؿ اگك هكؾ ِىقت ایى ؾق و کًؿ هكاش١ه ٨ؿیه گك٨حى په بال بكای ٠ْؿه
 کًؿ. هی

 ؾق اگك و يیىث، ِعیط باٌؿ ؾاٌحه قشىٞ ظ٫ که کًؿ ٌكٖ و ؼلٟ هكؾ اگك :پًصن
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 .يیم به همیى ِىقت اوث بؿهؿ ٘ال٪ قا ليً چیمی ه٭ابل
 به يیالهًؿ ٘ال٪لیكا  ،ٌىؾ میي ؾاؾه ٘ال٪ آو ال ب١ؿ باٌؿ ٌؿه ؼلٟ که ليی :ٌٍن

 بپفیكؾ يیم هكؾ و باٌؿ کكؾه هكاش١ه ٨ؿیه گك٨حى په بكای لو اگك البحه اوث، قشىٞ
 بؿهؿ. ٘ال٪ قا او آو ال ب١ؿ اوث شایم

 پكؾاؼث قا ههكي يیىث اللم و بؿه ٘ال٪ قا او :بگىیؿ هكؾ به لو پؿق اگك :ه٩حن
 ال لو يیىث اللم و ،اوث ِعیط قش١ی ِىقت به ٘ال٪ بؿهؿ، ٘ال٪ هكؾ و کًی

 ٌىؾ. آو پكؾاؼث ٔاهى پؿقي یا و بگفقؾ اي ههكیه
 اوث ه١ًا آو به بگیكيؿ وکیل هبل٣ ـکك بؿوو کكؾو ؼلٟ بكای لو یا هكؾ اگك :هٍحن

 لو وکیّل  اگك په >کًؿ هی ؼلٟ قا او ٌهك قایس پىل به المرل ههك بكابك ؾق وکیل که
 ٔاهى وکیل واوث  قش١ی ٘ال٪ و با٘ل ٨ؿیه بپكؾالؾ، المرل ههك ال بیٍحك ؼلٟ بكای

 وبپفیكؾ  قا المرل ههك ال کمحك هبل٥ی هكؾ وکیل اگك همچًیى يیىث. آو پكؾاؼث
 بكایلیكا  ،اوث با٘ل ٘ال٪ بؿهؿ، ٘ال٪ آو ه٭ابل ؾق اگك و اوث با٘ل ،کًؿ ؼلٟ

 اوث. يؿاٌحه اشاله کاق آو ايصام

 (5):هجبرات

 ٕال :٘اّل٫ ٨أيّث  َکفا ٠َلی باَقئُحّک ; :بگىیؿ هكؾ که اوثِىقت  ایىبه  :هباقات;
 لهايی هباقات و ؾهنٔ هی ٘ال٪ قا جى و شىین هی بیماقی  هبل٣ ٨الو ه٭ابل ؾق جى

                                                                                                              
 ج٩ًك ؾو ٘ك٨ه. ٕهحكشنٔ -6
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 ـکك ٘ال٪ ِی٥ۀ آو ال ب١ؿ بایؿ و ،باٌؿ ٘ك٦ ؾو هكوىی  ال ج٩ًْك که ا٨حؿ هی اج٩ا٪
 ٌىيؿ. يمی شؿا یکؿیگك ال کًؿبىًؿه  هباقات ِی٥ۀبه گ٩حى  ٨٭ٗ اگك و ٌىؾ
 وپه ال٩اٚ، وایك یا :َاَبًُحک; یا :٨اوؽحک; بگىیؿ :باقئحک; کلمۀ شایه ب اگك

 ِی٥ه کًؿ هی ایصاؾ قا شؿایی که ل٩ٝی لیكاـ  اوث ِعیط کًؿ ـکك قا ٘ال٪ ِی٥ۀ
 هبل٣ ٨الو بكابك ؾق ٕجى :بکفا ٘ال٫ ايّث ; :بگىیؿ جًها اگك و ـ آو ٤یك يه اوث ٘ال٪
 ٠باقت هباقات چىو ،ٌىؾ هی هع٭٫ هباقات و اوث ِعیط ایٔ ٌؿه ؾاؾه ٘ال٪
 ٘ك٦. ؾو ج٩ًك با همكاه ٠ىْ ؾقیا٨ث بكابك ؾق ؾاؾو ٘ال٪ ال اوث

 وشىؾ کًًؿه ؼلٟ لو و هكؾ ؾق که ٌكایٙی هماو کًًؿ هی هباقات که ليی و هكؾ ؾق
هعىىب  بائى ٘الّ٪  ٠ىْ، ؾقیا٨ث بكابك ؾق ؾاؾو ٘ال٪ .باٌؿ هی ٌكٖ ؾاٌث،

 گك٨حىٔ ٘ال٪ ٕو ٨ؿیه ؾاؾو ال لو ایًکه هگك يؿاقؾ، قشىٞ ظ٫ هكؾؾق آو  و ٌىؾ هی
 جىايؿ هی هكؾ باٌؿ، يكویؿه پایاو به ٠ْؿه که لهايی جا ظالث ایى ؾق که ٌىؾ، هًّك٦

 هًّك٦ ٘ال٪ٔ ٕو ٨ؿیه پكؾاؼث ال که ؾاقؾ ٨كِث ٠ْؿه اجمام جا لو کًؿ. قشىٞ
 بگیكؾ. په قا آو و ٌىؾ

 ؾو هك ؾقو ايمشاق  کكاهث هباقات ؾق که ج٩اوت ایى با اوث ؼلٟ مايًؿه هباقات
 .باٌؿ هی لو ٘ك٦ ال جًها کكاهث ؼلٟ ؾق ولی ؾاقؾ وشىؾ ٘ك٦

 قویؿه لو بهال ٘ك٦ او  ليؿگیٔ ٘ىل ٕؾق آيچه هیماو به ظؿاکركهكؾ  هباقات ؾق
 ، اها ؾق ؼلٟ شایم اوثيیىث ظالل او بك آو ال بیً و کًؿ ؾقیا٨ث جىايؿ هی اوث

 کًؿٔ. ؾقیا٨ث يیم آو ال بیًکه ٕ
 يیىث.ایًگىيه  ؼلٟ ؾق ولی ،ٌىؾ هی شاقی ٘ال٪ ِی٥ۀ با شؿایی هباقات ؾق



 (5)کتبة ظيبر

 :اوث هبعدچهاق که ؾاقای 

 یغو: صهجذث اًل

َٝ  لْی ٠ ايّث ;بگىیؿ: اوث که  به ایى ِىقت ٕجى بكای هى همايًؿ پٍث : ْی هاُ ّك هک
ٕاؤ یا وایك : هفه;بگىیؿ: : ايّث ;و همچًیى ِعیط اوث به شای  2ٕٔهاؾقم هىحیٔ

ی;کًؿ که بگىیؿ:  که او قا هٍؽُ هی کًؿ، و ٨ك٬ی يمیال٩اٜی  ًْ ايّث ;یا : ايّث ه
 :.٠ًؿْی 

ا٠ی ـ ٌبیه کًؿ  هايًؿ هاؾق یا ؼىاهك اي ـ اگك او قا به پٍث یکی ال هعاقم يىبی یا ٔق
گیكؾ. اگك او قا به ؾوث، هى یا ٌکن هاؾقي جٍبیه کًؿ ٜهاق وا٬ٟ  ٜهاق ِىقت هی

ٕجى هايًؿ هاؾقم هىحیٔ بال : ايث هرل أْهی;یا : کأْهیايث ;ٌىؾ، و اگك بگىیؿ:  يمی
 ٌىؾ، ظحی اگك چًیى ٬ّؿی ؾاٌحه باٌؿ. هن ٜهاق وا٬ٟ يمی

هايًؿ  الؾواز به او ظكام ابؿی ٌؿه اوث ـ واوٙۀاگك ليً قا به یکی ال ا٨كاؾی که به 
ؿ ٜهاق جٍبیه کً ـ هاؾق لو یا ؾؼحّك ليی که با او يمؾیکی کكؾه اوث یا لّو پؿق یا پىك

ليً جٍبیه کًؿ ٜهاق  ؼالۀٌىؾ. همچًیى اگك ليً قا به ؼىاهك یا ٠مه یا  وا٬ٟ يمی
                                                                                                              

 ا به کاق بكؾو ل٩ٝی ؼاَ، يمؾیکی با همىكي قا بك ؼىؾ ظكام کًؿ. ٕهحكشنٔی١ًی هكؾ ب -6

 . ٕهحكشنٔکًن ؾیگك با جى يمؾیکی يمی -2 
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باٌؿ، و همچًیى اگك هكؾ بگىیؿ جى هايًؿ پٍث پؿقم یا بكاؾقم و یا ٠مىین  يمی
 هىحی، و یا لو بگىیؿ: جى بكای هى هايًؿ پٍث هاؾق و پؿقم هىحی، ا٠حباقی يؿاقؾ.

او قا بًٍىيؿ، و  گ٩حۀٖ اوث که ؾو ٌاهؿ ٠اؾل ایى بكای به و٬ىٞ پیىوحى ٜهاق ٌك 
 ٌىؾ. اگك آو قا به ِىقت ٬ىن بگىیؿ ٜهاق وا٬ٟ يمی

ٌىؾ که به ٘ىق کاهل ايصام ٌؿه باٌؿ و اگك آو قا هراًل به اجمام  ٜهاق لهايی وا٬ٟ هی
هاه یا قویؿو قول شم١ه هٍكوٖ کًؿ ِعیط يیىث، و ٜهاق ؾق ِىقت ٔكق 

 ٌىؾ. بك ٌٖك هع٭٫ هیقوايؿو و هحى٧٬ بىؾو 
 ٌىؾ. وا٬ٟ يمی 6ٕٔاگك ٜهاق قا به لهايی هايًؿ یک هاه یا یک وال ه٭ْیؿ کًؿ

 چند نکته:

ٕجى قا ٘ال٪ ؾاؾم و هايًؿ پٍث هاؾقم  : یهْ ايّث ٘اّل٫ َکٝهّك اُ ;اگك بگىیؿ : اول
ٌىؾ> چه ٬ّؿ ٜهاق ؾاٌحه باٌؿ یا يؿاٌحه  هىحیٔ ٘ال٪ وا٬ٟ و ٜهاق ل٥ى هی

 باٌؿ.
اگك با یکی ال ؾو ليً به ٌكٖ ٜهاق کكؾو با ؾیگكی ٜهاق کًؿ، وپه با  :ؾوم

 ٌىؾ. آو لو ؾیگك ٜهاق يمایؿ، ٜهاق با هك ؾو لو هع٭٫ هی
اگك هًٝىقي  2ٕٔای ٜهاق کًؿ، : اگك با ليً به ٌٖك ٜهاق با لو ٤كیبهوىم

ه١ًای ل٥حی ٜهاق بىؾه باٌؿ، هًگاهی که آو لو بیگايه قا ٜهاق کًؿ ٜهاق ليً 

                                                                                                              
 باٌؿ. ٕهحكشنٔ هرال بگىیؿ بكای یک هاه یا یک وال پٍث جى هايًؿ پٍث هاؾقم هی  -6

کًن.  هرال به ایى ٌکل که با ٬ّؿ ٜهاق بگىیؿ: اگك ٨الو لو بیگايه قا ٜهاق کكؾم، جى قا ٜهاق هی -2
 ٕهحكشنٔ
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 ٌىؾ. ٌىؾ و اگك ٬ّؿي ٜهاق ٌك٠ی بىؾه باٌؿ، ٜهاق وا٬ٟ يمی هع٭٫ هی

 ظيبر کننذه هجذث دًم: 

 بایؿ ؾاقای چًؿ ٌٖك باٌؿ: بلى٢، ٠٭ل والن، اؼحیاق و ٬ّؿ.
په ٜهاق کكؾو بچه، ؾیىايه، کىی که هصبىق ٌؿه، و کىی که ٬ّؿ ايصام ایى کاق 

 ـ ِعیط يیىث. هىي، یا ؼٍمگیى هايًؿ هىث، بی قا يؿاٌحه اوث ـ
چىو ل٩ٛ آو قا  ٌىؾ ـ اگك با ٬ّؿ ٘ال٪ ؾاؾو ل٩ٛ ٜهاق قا بگىیؿ، ٘ال٪ وا٬ٟ يمی

ـ و  چىو ٬ّؿ آو قا يؿاٌحه اوث ٌىؾ ـ و ٜهاق يیم هع٭٫ يمی ـ به کاق يبكؾه اوث
ٜهاق کكؾو کىی که اؼحه اوث، کىی آلحً ٬ٟٙ ٌؿه ٕؼىاشه اوثٔ، کا٨ك، و 

 بكؾه ِعیط اوث.

 بر شًٌذهث سٌم: سى ظيهجذ

ملک هكؾ باٌؿ، و ٜهاق کكؾو لو هایٌىؾ بایؿ لو ؾائن یا هى٬ث و یا ليی که ٜهاق هی
 ٌىؾ. هع٭٫ يمی 6ٕٔبیگايه ظحی اگك هٍكوٖ به الؾواز باٌؿ

ای ال پاکی  بایؿ ؾق ؾوقه 2ٕٔاگك لو ؾق وى ظیٓ ؾیؿو اوث و ٌىهكي يمؾ او باٌؿ
اها اگك هكؾ ٤ایب باٌؿ و یا ظأك که با او يمؾیکی يٍؿه اوث، ٬كاق ؾاٌحه باٌؿ> 

 باٌؿ ولی لو یائىه یا ٤یكبال٣ باٌؿ، ٜهاق ِعیط اوث.
ٌىؾ، چه لو  ؾق ٜهاق کكؾو، يمؾیکی ٌكٖ اوث و با وشىؾ يمؾیکی، ٜهاق هع٭٫ هی

                                                                                                              
 کًن. ٕهحكشنٔ هايًؿ ایى که به ليی بگىیؿ: هكگاه جى قا ٠٭ؿ کكؾم با جى ٜهاق هی -6

 هىا٨ك يباٌؿ. ٕهحكشنٔ -2
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کىچک باٌؿ یا بمقگ، ؾیىايه باٌؿ یا ٠ا٬ل، و همچًیى ٜهاق بك ليی که ال ٠٭ب با 
 ٌىؾ. بیماقی اهکاو يمؾیکی قا يؿاٌحه باٌؿ، وا٬ٟ هیاو يمؾیکی ٌؿه اوث یا به ؾلیل 

 ظيبرکبم هجذث چيبرم: اد

 : ٜهاق ظكام اوث.اول
که هماو  ٌىؾ، بلکه با بالگٍث ال آو ـ : ک٩اقه با گ٩حى ل٩ٛ ٜهاق واشب يمیومؾ

واشب هی ٌىؾ، و يمؾیکی کكؾو ٬بل ال پكؾاؼث ک٩اقه،  ـ يمؾیکی کكؾو اوث اقاؾۀ
ظكام اوث و اگك ٬بل ال پكؾاؼث ک٩اقه يمؾیکی کًؿ بایؿ ؾو ک٩اقه پكؾاؼث يمایؿ، 

 ٌىؾ. و اگك يمؾیکی قا جکكاق کكؾ، ک٩اقه جکكاق هی
: اگك لو قا ب١ؿ ال ٜهاق ٘ال٪ قش١ی ؾهؿ، وپه ؾق ٠ؿه قشىٞ کًؿ جا لهايی وىم

ٌىؾ، و اگك ب١ؿ ال اجمام ٠ؿه ؾوباقه با او  ؾالؾ لو بك او ظالل يمیکه ک٩اقه قا يپك 
الؾواز کًؿ بكای يمؾیکی يیالی به ؾاؾو ک٩اقه يیىث. همچًیى اگك او قا ٘ال٪ بائى 
ؾهؿ و ؾق ٠ؿه با او الؾواز کًؿ، یا هك ؾو یا یکی ال آو ها بمیكؾ یا هك ؾو یا یکی ال 

 ىث.آيها هكجؿ ٌىؾ، پكؾاؼث ک٩اقه اللم يی
ٕجى بكای هى : لیِؿ  ٌاءَ  واّ  یهْ اُ  هكّ َٝ کَ  ٠لیَّ  ايّث ;: ؾق ِىقجی که هكؾ بگىیؿ چهاقم

ٜهاق وا٬ٟ : ؼىاهن هی;هايًؿ پٍث هاؾقم هىحی اگك لیؿ بؽىاهؿٔ و لیؿ بگىیؿ: 
ٕجى بكای هى هايًؿ : الله ٌاءَ  واّ  یهْ اُ  هكّ َٝ کَ  ٠لیَّ  ايّث ;ٌىؾ، ولی اگك هكؾ بگىیؿ:  هی

 ٌىؾ. هىحی اگك ؼؿا بؽىاهؿٔ ٜهاق وا٬ٟ يمیپٍث هاؾقم 
ها یک  : اگك با گ٩حى یک ل٩ٛ با چهاق لو ٜهاق کًؿ بایؿ بكای هك کؿام ال لوپًصن

ک٩اقه بؿهؿ، و اگك با یکی ال ليايً چًؿیى باق پٍث وك هن یا شؿا گايه ٜهاق کًؿ 
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به ؾيبال آيها چه ایى ٜهاق شؿاگايه باٌؿ و چه  بایؿ به الای هك باق یک ک٩اقه بؿهؿ ـ
ـ و اگك ٬بل ال پكؾاؼث ک٩اقه با او يمؾیکی کًؿ بكای هك باق يمؾیکی بایؿ یک  باٌؿ

 ک٩اقه بؿهؿ.
ی ٜهاق کًؿ جا ٬بل ال پكؾاؼث ک٩اقه، يمؾیکی ٌٍن : اگك بؿوو ٬كاق ؾاؾو ٌ٘ك

کكؾو بك او ظكام اوث، و اگك ٜهاق قا هٍكوٖ به چیمی کًؿ جا لهايی که ٌٖك 
ی کكؾو شایم اوث، و اگك ٬بل ال آو يمؾیکی کًؿ ک٩اقه واشب هع٭٫ يٍىؾ يمؾیک

، لو بك او ظكام ب١ؿ ال يمؾیکی 6ٌٕٔىؾ، و اگك يمؾیکی کكؾو قا ٌكٖ ٬كاق ؾهؿ يمی
 ٌىؾ جا ک٩اقه بؿهؿ. هی

چه ک٩اقه  : يمؾیکی کكؾو بكای ٜهاق کًًؿه ٬بل ال پكؾاؼث ک٩اقه ظكام اوث ـه٩حن
ـ و اگك ؾق بیى  گك٨حى قوله و یا ا١٘ام کكؾو باٌؿٌؿ یا ای با با آلاؾ کكؾو بًؿه

های ک٩اقه يمؾیکی کًؿ، بایؿ ال ابحؿا ٌكوٞ کًؿ و کمحك ال يمؾیکی هايًؿ  قوله
 بىویؿو و هال٠به يیم بك او ظكام اوث.

: اگك ٜهاقکًًؿه ال پكؾاؼث ک٩اقه یا شایگمیى آو به شم اوح٩٥اق ياجىاو باٌؿ، هٍحن
 کًؿ. هماو ک٩ایث هی

اگك ليی که ٜهاق ٌؿه اوث ِبك کًؿ که هیچ، و اگك هىٔىٞ قا به ظاکن  :يهن
اقشاٞ ؾهؿ، ظاکن به هكؾ بیى پكؾاؼث ک٩اقه و بالگٍث و یا ٘ال٪ ؾاؾو لو، ظ٫ 

ؾهؿ> په اگك هؿت به پایاو  ؾهؿ و ال آو لهاو به او وه هاه ههلث هی ايحؽاب هی
گیكيؿ جا  اي وؽث هی ىٌیؿيیقویؿ و یکی ال ؾو هىقؾ قا ايحؽاب يکكؾ، ؾق ٤فا و ي

                                                                                                              
 جى يمؾیکی کًن. ٕهحكشنٔهايًؿ ایًکه بگىیؿ جى هايًؿ پٍث هاؾق هى هىحی اگك با   -6
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جىايؿ ال  کًؿ و يمی گیكی او قا هصبىق به ٘ال٪ يمی یکی  قا ايحؽاب کًؿ و با وؽث
 ٘ك٦ او ٘ال٪ بؿهؿ.

 ىب پیٌست: کفبره

 باٌؿ: ؾاقای چهاق وك٨ّل هی

 ىب  اًل: تزتیت کفبره

 اظكام وؽى گ٩حین> په بایؿ وایك هىاقؾ قا بیاو کًین. ک٩اقۀ ؾقباقۀجك  پیً
 باًٌؿ: ها ٕال يٝك جكجیبٔ ؾاقای ا٬ىام هؽحل٧ هی ک٩اقه
جكجیبی ٕکه ؾق آو جكجیب وشىؾ ؾاقؾٔ، ک٩اقه ايحؽابی ٕکه ؾق آو ظ٫ ايحؽاب  ک٩اقۀ

 شمٟ. ک٩اقۀای که ؾق آو جكجیب و ايحؽاب با هن وشىؾ ؾاقؾ، و  ؾاقؾٔ، ک٩اقه

 تزتیجی:  کفبرۀالف: 

 ٌىؾ: ؾق وه هىقؾ واشب هی
 ٜهاق -6
٬حل ٤یك٠مؿ> که ؾق هك یک ال ایى ؾو هىقؾ بایؿ یک بًؿه آلاؾ کًؿ و اگك  -2

 . يحىايىث ؾو هاه قوله بگیكؾ و اگك يحىايىث ٌّث ٨٭یك قا ا١٘ام کًؿ
٬ٕای هاه قهٕاو قا ب١ؿ ال اـاو ٜهك ا٨ٙاق کًؿ، که بایؿ ؾه  قولۀکىی که  -9
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 بگیكؾ. ٨٭یك قا ا١٘ام کًؿ و اگك يحىايىث وه قول پٍث وك هن قوله

 اًتخبثی کفبرۀة: 

واشب هاه قهٕاو  قولۀکىی که ٕبا یکی ال اوباب وشىب ک٩اقهٔ  ک٩اقۀ -6
 قا با وشىؾ واشب بىؾو آو بٍکًؿ

 ای قا که يفق کكؾه اوث بٍکًؿ کىی که قوله ک٩اقۀ -2
 کىی که ٠هؿي قا بٍکًؿ ک٩اقۀ -9
ایى هىاقؾ واشب اوث: یک بًؿه آلاؾ کًؿ یا ؾو هاه پٍث وك هن قوله  همۀکه ؾق 

 بگیكؾ و یا ٌّث ٨٭یك قا ا١٘ام کًؿ.

 ای کو در آى تزتیت ً اًتخبة ًجٌد دارد: ج: کفبره

يفق ٕبه ٤یك ال قولهٔ که ؾق آو بایؿ یا یک بًؿه قا آلاؾ کًؿ، یا  ک٩اقۀ٬ىن و  ک٩اقۀ
یك قا لبان بپىٌايؿ، و اگك يحىايىث وه قول قوله ؾه ٨٭یك قا ا١٘ام ؾهؿ، و یا ؾه ٨٭

 گیكؾ. هی

 مجع:  کفبرۀد: 

هاه  قولۀبا٘ل کكؾو  ک٩اقۀهؤهى، و همچًیى  ٬حل ٠مؿی و ٜالمايۀ ک٩اقۀکه 
باٌؿ> که بایؿ یک بًؿه آلاؾ کًؿ، ؾو هاه پیاپی قوله بگیكؾ،  قهٕاو با کاق ظكام هی

 و ٌّث ٨٭یك قا ا١٘ام کًؿ.
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  هسئلودًم: ىفت 

ى یا ا پیاهبك یا یکی ال ائمه یا ههؿیی: کىی که به بیماقی شىحى ال ؼؿاويؿ هح١ال یاول
٬ىن بؽىقؾ، گًاه کكؾه اوث ولی ک٩اقه يؿاقؾ، و ایى ٠مل با ٬ىن  پیاهبكاو

 بكائث ٨ك٪ ؾاقؾ.

 قولۀ: بك ليی که ؾق هّیبث هىهایً قا ّبَکًؿ، آلاؾ کكؾو یک بًؿه، یا ؾو هاه ومؾ
 پیاپی، یا ا١٘ام ٌّث ٨٭یك واشب اوث.

: بك ليی که ؾق هّیبث هىهایً قا بکٍؿ و به ِىقجً ؼؿٌه واقؾ کًؿ، و بك وىم
٬ىن واشب  ک٩اقۀهكؾی که ؾق هّیبث ٨كليؿ یا همىكي لباوً قا پاقه کًؿ، هماو 

 گكؾؾ. هی
ؿ ؾق ِىقجی که ٠مؿی و با ٠لن به ظكام بىؾو باٌ يمؾیکی ؾق ظیٓ  ک٩اقۀ: چهاقم

 گكؾؾ. و ٌؽُ جىايایی پكؾاؼث ک٩اقه قا ؾاٌحه باٌؿ، واشب هی
ٌىؾ، و هىحعب اوث که  ؿه الؾواز کًؿ، ال او شؿا هی: کىی که با ليی ؾق ٠پًصن

 آقؾ ک٩اقه بؿهؿ. 6ٕٔپًس ِاٞ
: کىی که ٬بل ال ؼىايؿو يمال ٠ٍا بؽىابؿ جا ایًکه ال يیمه ٌب بگفقؾ، ٌٍن

 قوله بگیكؾ.هىحعب اوث که ٨كؾای آو قول قا 
: کىی که يفق کًؿ قولی قا قوله بگیكؾ وپه ال قوله گك٨حى ؾق آو قول ياجىاو ه٩حن

جىايؿ  کًؿ، و اگك يحىايىث هك چ٭ؿق که هی ا١٘ام هی 2ٌٕٔىؾ، ٨٭یكی قا با ؾو ُهْؿ 

                                                                                                              
 کیلىگكم آقؾ ک٩اقه بؿهؿ. ٕهحكشنٔ 65هك ِاٞ وه کیلى گكم اوث> ی١ًی هىحعب اوث  -6

 باٌؿ. ٕهحكشنٔ گكم هی 750هك ُهْؿ  -2
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 کًؿ. ؾهؿ، و اگك يحىايىث ال ؼؿاويؿ ؾقؼىاوث اوح٩٥اق ٕبؽًٍٔ هی ِؿ٬ه هی

 ىب سٌم: خصٌصیبت کفبره

 باٌؿ. ٌاهل آلاؾ کكؾو بًؿه، ا١٘ام کكؾو، و قوله هیکه 

 آساد کزدى ثنذه:

شمٟ بك کىی که جىايایی آو قا ؾاٌحه باٌؿ  ک٩اقۀجكجیبی و  ک٩اقۀآلاؾ کكؾو بًؿه ؾق 
ٌىؾ> و جىايایی به ایى ه١ًا اوث که یا بًؿه قا ؾق اؼحیاق ؾاٌحه باٌؿ و یا  واشب هی

پفیك باٌؿ. اگك جىايایی آو قا يؿاٌث، ؾق  اوهبل٣ آو قا ؾاٌحه و ؼكیؿ آو يیم اهک
شمٟ بایؿ ٬یمث آو قا ٕاگك  ک٩اقۀجكجیبی بایؿ به هىقؾ ب١ؿی ٠مل کًؿ و ؾق  ک٩اقۀ

آو ه٭ؿاق قا ؾاٌحه باٌؿٔ بپكؾالؾ، و هٍؽُ کكؾو ٬یمث بًؿه و بؽٍیؿو جمام یا 
 ٬ىمحی ال هبل٣ آو ؾق اؼحیاق اهام اوث.

 کفبره: رًسۀ

واشب  قولهجكجیبی اگك ٌؽُ جىايایی آلاؾ کكؾو بًؿه قا يؿاٌحه باٌؿ،  ک٩اقۀؾق 
ٌىؾ. ياجىايی ؾق آلاؾ کكؾو بًؿه یا به ؾلیل يبىؾو بًؿه اوث و یا يؿاٌحى هبل٣ آو و  هی

 یا ایًکه اهکاو ؼكیؿو آو وشىؾ يؿاٌحه يباٌؿ ٕگكچه هبل٣ آو هىشىؾ باٌؿٔ. 
بكای پكؾاؼث ک٩اقهٔ ٨كوؼحه پىٌايؿ ٕ هعل وکىيث و لباوی که شىن قا هی

 ٌىؾ. ٌىؾ> ولی آو ه٭ؿاق ال هعل وکىيث که بیً ال ظؿ يیال اوث ٨كوؼحه هی يمی
جىايؿ بكای پكؾاؼث  اگك بؿوو ؼؿهحکاق بحىايؿ ليؿگی کًؿ به آو يیالی يؿاقؾ ٕو هی
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ک٩اقه او قا ب٩كوٌؿٔ هگك با وشىؾ يى٠ی بیماقی که يیال به ؼؿهحکاق ؾاقؾ، و اگك 
ای که با ه٭ؿاقی ال ٬یمث آو بحىايؿ ؼؿهحکاق  باٌؿ به گىيه بها ؼؿهحکاقي گكاو

ك٦ هی يیال  کًؿ بؽكؾ، بایؿ چًیى کًؿ، لیكا ال او بی ؾیگكی که يیالي قا ب٘ك
باٌؿ. به همیى جكجیب ؾق هىقؾ هعل وکىيث، اگك گكاو باٌؿ و با ٬ىمحی ال  هی

کًؿ جهیه يمایؿ، بایؿ ایى کاق  ٘ك٦ هیای ؾیگك که يیالي قا بك  ٬یمث آو بحىايؿ ؼايه
 قا ايصام ؾهؿ.

و بك  ؾق ٜهاق و ٬حل ٤یك٠مؿ، اگك يحىايؿ بًؿه آلاؾ کًؿ بایؿ ؾو هاه پیاپی قوله بگیكؾ ـ
ـ و اگك ؾق هاه اول بؿوو ٠فق قوله قا  ٤الم یا کًیم واشب اوث یک هاه قوله بگیكؾ

ؾهؿ. اگك ال هاه  اٌؿ اؾاهه هیکًؿ، و اگك ٠فق ؾاٌحه ب با٘ل کًؿ، ال اول ٌكوٞ هی
ها قا پٍث وك هن بگیكؾ،  ؾوم جًها یک قول قا قوله بگیكؾ، ؾیگك اللم يیىث ب٭یه قول

 و با اؾاهه يؿاؾو ٕپیاپیٔ گًاه يکكؾه اوث.
ًؿالؾ ٠باقجًؿ ال: های هاه اول ٨اِله بی جىايؿ بیى قوله ٠فقهایی که با وشىؾ آيها هی

 ظیٓ، ي٩ان، بیماقی، بیهىٌی و ؾیىايگی. 
ٌىؾ، وگكيه ٕبؿوو  اها ؾق هىقؾ و٩ك، اگك هصبىق به آو ٌؿه باٌؿ ٠فق هعىىب هی

 ٌىؾ ٕو بایؿ ال اول ٌكوٞ کًؿٔ. ها ٬ٟٙ هی اشباقٔ پیاپی بىؾو قوله
پی بىؾو اگك لو ظاهله یا ٌیكؾه ال جكن بك شاو ؼىؾ یا ٨كليؿي قوله يگیكؾ، پیا

ك٦ ٌؿو ٠فق اؾاهه هی ها به هن يمی قوله  ؾهؿٔ. ؼىقؾ ٕو ب١ؿ ال ب٘ك
ؼىقؾ، چه  ها به هن يمی اگك ٨كؾی هصبىق به ٌکىحى قوله ٌىؾ پیاپی بىؾو قوله

ليًؿ جا  قیميؿ یا هايًؿ کىی باٌؿ که او قا هی هايًؿ کىی باٌؿ که آب ؾق ظل٭ً هی
 بؽىقؾ.
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ک٩اقه گك٨حى ؾق آو ِعیط يیىث  قولۀقؾ کًؿ که اگك ؾق بیى هاه اول به لهايی بكؼى 
 ؼىقؾ. ها به هن هی ٕهايًؿ هاه قهٕاو یا ٠یؿ ٬كباؤ پیاپی بىؾو قوله

 اطعبم:

ٌىؾ، و بایؿ آو ج١ؿاؾ ٨٭یكی  جكجیبی اگك يحىايؿ قوله بگیكؾ ا١٘ام واشب هی ک٩اقۀؾق 
کؿام ؾو هؿ که اللم اوث قا با ؾاؾو یک هْؿ ١٘ام ٤فا ؾهؿ، و بهحك اوث به هك 

١٘ام بؿهؿ. اگك کمحك ال آو ج١ؿاؾ ٨٭یكی که اللم اوث قا ا١٘ام کًؿ، ک٩ایث 
کًؿ، ظحی اگك ه٭ؿاق ٤فایی که به آياو ؾاؾه اوث به هماو هیماو ٕیا بیٍحكٔ  يمی

بیٍحك به یک  ؾاگك بحىايؿ به آو ج١ؿاؾ اللم ٨٭یك ٤فا بؿهؿ ٤فا ؾاؾو به ج١ؿا 6ٕٔباٌؿ.
 ولی با وشىؾ ٠فق شایم اوث. 2ٕٔم يیىث،٨٭یك ؾق یک ک٩اقه شای

ؾهؿ ا١٘ام کًؿ، و  اي هی واشب اوث ٨٭كا قا با ظؿ ووٗ آو ٤فایی که به ؼايىاؾه
 شایم اوث با چیمی که ٤فای ه١مىل اهل ٌهك اوث ا١٘ام کًؿ.

که بهحكیى آو گىٌث و ظؿ هحىوٗ  هىحعب اوث که به آو ؼىقي يیم أا٨ه کًؿ ـ
ـ و شایم اوث که آو ج١ؿاؾ ٨٭كا قا با هن یا  يمک اوث جكیى آو آو وكکه و پاییى

 شؿاگايه به ِك٦ ٤فا ؾ٠ىت کًؿ و یا ٤فا قا به آيها بؿهؿ.
 جىايؿ گًؿم، شى، آقؾ یا ياو به آيها بؿهؿ. هی

                                                                                                              
 کًؿ. ٕهحكشنٔ هرال اگك ٌّث هؿ ١٘ام قا به پًصاه ٨٭یك بؿهؿ ک٩ایث يمی -6

جىايؿ به یک ٨٭یك ٌّث هؿ  چًیى کًؿ و يمی هرال اگك بحىايؿ به ٌّث ٨٭یك ؾق ٌهك ٤فا بؿهؿ بایؿ -2
١٘ام بؿهؿ> ولی اگك به آو ج١ؿاؾ ٨٭یك هىشىؾ يباٌؿ یا با آيها ؾوحكوی يؿاٌحه باٌؿ شایم اوث به ج١ؿاؾ 

 کمحكی ال ٨٭كا آو ٌّث هْؿ ١٘ام قا بؿهؿ. ٕهحكشنٔ
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ولی اگك همكاه با کىی باٌؿ  6ٕٔکًؿ، کىچک به جًهایی ک٩ایث يمی ا١٘ام کكؾو بچۀ
 ها باًٌؿ هك ؾو بچه یک ي٩ك به ظىاب هی آیؿ. شایم اوث، و اگك ٨٭ٗ بچه

قا  ـ هايًؿ ٨كليؿايٍاو هىحعب اوث که هؤهًاو و کىی که ؾق ظکن هؤهى اوث ـ
 ا١٘ام کًؿ.

ا١٘ام هىلماّو ٨او٫ شایم اوث، ولی ا١٘ام کا٨ك و ياِبی که با ائمه یا ههؿییى یا 
 وقلؾ شایم يیىث. او به شهث یاقی آياو ؾٌمًی هیپیكوايٍ

 : گايهق چها هىائل

ـ اگك  که بیى آلاؾ کكؾو بًؿه یا ا١٘ام یا پىٌايؿو اؼحیاق ؾاقؾ ٬ىن ـ ک٩اقۀ: اول
بؽىاهؿ ٨٭یك قا لبان بپىٌايؿ ؾاؾو یک لبان ٕبه اؼحیاق ؼىؾئ کا٨ی اوث، ولی 

 بهحك اوث که ؾق ِىقت جىاو ؾو لبان بپىٌايؿ.
٬ىن یک هْؿ ٤فا بكای هك ٨٭یك اوث، اگك بحىايؿ ؾو هْؿ بؿهؿ،  ک٩اقۀ: ا١٘ام ؾق ؾوم

 و البحه بهحك اوث ؾو هؿ بؿهؿ.
 ٬ىن اوث. ک٩اقۀایالء هايًؿ  ک٩اقۀ: وىم

اي قا بیً ال ظؿ بميؿ هىحعب اوث با آلاؾ کكؾيً ک٩اقه  : کىی که بًؿهچهاقم
 بؿهؿ.

 ىب : ادکبم کفبرهچيبرم

 اوث: که ٌاهل چًؿ هىأله
                                                                                                              

 ٌىؾ. ٕهحكشنٔ ی١ًی یک ي٩ك هعىىب يمی -6
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ؾو هاه پٍث وك هن واشب اوث، اگك ؾو هالل هاه قا  قولۀ: کىی که بك او اول
قولهٔ باٌؿ، و اگك بؽٍی ال  29، ظحی اگك هاه يا٬ُ ٕکًؿ قوله بگیكؾ، ک٩ایث هی

هاه قا قوله بگیكؾ و ؾق هاه ؾوم آو قا کاهل کًؿ ِعیط اوث، ظحی اگك هاه يا٬ُ 
 6ٕٔکًؿ. هی هاه اول قا وی قول کاهل ظىابو باٌؿ، 

ها بكاوان لهاو به شا آوقؾو آو اوث يه هًگام واشب ٌؿو>  : جكجیب ؾق ک٩اقهؾوم
په اگك هًگام واشب ٌؿو آو جىايایی آلاؾ کكؾو بًؿه قا ؾاٌحه ولی هى٬ٟ پكؾاؼث 

 اي يؽىاهؿ بىؾ. آو ياجىاو ٌؿه اوث، بایؿ قوله بگیكؾ و آلاؾ کكؾو بًؿه بك ٠هؿه
 ک٩اقۀقوؿ،  باٌؿ که به اظحمال لیاؾ جا هؿجی ب١ؿ به او هی: اگك ؾاقای هالی وىم

بلکه واشب اوث ِبك کًؿ، و اگك ال اهىقی باٌؿ که ِبك  2ٕٔکًؿ واشب ج٥ییك يمی
ٌىؾ ٕهايًؿ ٜهاقٔ وشىب آو بكؾاٌحه و به هىقؾ ب١ؿی هًح٭ل  کكؾو با٠د هٍ٭ث هی

 ٌىؾ. هی
ه قوله گك٨حى کًؿ، وپه ؾاقای : اگك ال آلاؾ کكؾو بًؿه ياجىاو باٌؿ و ٌكوٞ بچهاقم

ای بٍىؾ که بحىايؿ آو قا آلاؾ کًؿ، اللم يیىث قوله قا جكک و بًؿه قا آلاؾ کًؿ  بًؿه
ـ و به همیى جكجیب اگك ال قوله گك٨حى ياجىاو ٌىؾ و  اگك چه بهحك اوث چًیى کًؿـ 

ك٦ ٌىؾ، ظکن به همیى ِىقت اوث.  ٌكوٞ به ا١٘ام کًؿ، وپه ٠فقي ب٘ك
هاق کًؿ و بؿوو ایًکه ٬ّؿ بالگٍث ؾاٌحه باٌؿ بًؿه قا آلاؾ کًؿ، : اگك ٜپًصن

                                                                                                              
قول ال هاه ب١ؿ قا قوله  25قوله باٌؿٔ،  29هرال اگك پًس قول هايؿه به آؼك هاه قوله بگیكؾ ٕظحی اگك هاه  -6

 گیكؾ جا وی قولي کاهل ٌىؾ. ٕهحكشنٔ هی
کًؿ اها ؾق  واشب، به قوله ج٥ییك هی ک٩اقۀهرال ؾق ک٩اقه جكجیبی با يبىؾ بًؿه به ا١٘ام و با ياجىايی ال ا١٘ام  -2

 و ٬كاق اوث به لوؾی هالی به او بكوؿ بایؿ ِبك کًؿ. ٕهحكشنٔایى هىقؾ چى 
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 کًؿ، چىو ک٩اقه قا ٬بل ال واشب ٌؿو آو پكؾاؼحه اوث. ک٩ایث يمی

ٌىؾ چىو او ٌایىحگی ؾقیا٨ث آو قا يؿاقؾ، بلکه به  : ک٩اقه به بچه ؾاؾه يمیٌٍن
 ٌىؾ. ولْی او ؾاؾه هی

اي بك او واشب اوث بپكؾالؾ  پكؾاؼث ي٩٭هجىايؿ ک٩اقه قا به کىی که  : يمیه٩حن
يیال هعىىب  ـ چىو آيها با وشىؾ او بی هايًؿ پؿق و هاؾق و ٨كليؿ و همىك و بًؿهـ 

 جىايؿ به ٤یّك آيها بپكؾالؾ، ظحی اگك يمؾیکايً باًٌؿ. ٌىيؿ و ٨٭یك يیىحًؿ، و هی هی
مؾیکی بپكؾالؾ> ٌىؾ بایؿ آو قا ٬بل ال ي : هًگاهی که ؾق ٜهاق ک٩اقه واشب هیهٍحن

 چه ک٩اقه آلاؾ کكؾو بًؿه باٌؿ یا قوله و یا ا١٘ام.
ايحؽابی بك او واشب ٌىؾ، بایؿ یکی ال آيها قا ايحؽاب کًؿ و  ک٩اقۀ: هًگاهی که هني

 6ٕٔی قا ال یک يىٞ و ٬ىمحی قا ال يىٞ ؾیگك بپكؾالؾ.حمجىايؿ ٬ى يمی
جىايؿ به شای پكؾاؼث ک٩اقه، ٬یمث آو قا بپكؾالؾ، هگك ؾق ياجىايی ال آلاؾ  : يمیؾهن

شمٟ، که ٬یمث آو قا به اهام یا کىی که اهام هًّىبً کكؾه  ک٩اقۀکكؾو بًؿه ؾق 
 پكؾالؾ. اوث هی

های ظكام هؤهًی قا به ٬حل بكوايؿ واشب اوث ؾو هاه  : بك کىی که ؾق هاهیالؾهن
 ه بگیكؾ، گكچه ؾق آو ٠یؿ یا ایام جٍكی٫ باٌؿ.های ظكام قول  پیاپی ؾق هاه

: هك که که بك او واشب اوث ؾو هاه پیاپی قوله بگیكؾ و يحىايؿ، هصؿه ؾوالؾهن
ؾهؿ، و اگك  گیكؾ، و اگك يحىايىث بكای هك قول یک هؿ ١٘ام ِؿ٬ه هی قول قوله هی

بك کًؿ و ؾیگك چیمی  يحىايىث ال ؼؿاويؿ ٘لب اوح٩٥اق ٕؾقؼىاوث بؽٍایًٔ هی

                                                                                                              
 جىايؿ وی ٨٭یك قا ا١٘ام کًؿ و وی قول قوله بگیكؾ. ٕهحكشنٔ هرال يمی -6
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 6ٕٔاي يیىث. ٠هؿه

                                                                                                              
 ظحی اگك ب١ؿا جىايا ٌىؾ. ٕهحكشنٔ -6





 

 (5)کتبة ایالء

 ٌىؾ: چهاق هىقؾ به ایى هبعد هكبىٖ هی

 : صیغواًل

اگك همكاه با  ٌىؾ، و با هك لبايی ـ های ؼؿاويؿ هح١ال ه١ً٭ؿ هی ایالء جًها با بكؾو يام
ال أؾَؼلث باٌؿ: ٕوالله  گكؾؾ. ل٩ٛ ِكیط آو ایًگىيه هی ـ هع٭٫ هی ٬ّؿ باٌؿ

ؾهنٔ یا ل٩ٝی قا بیاوقؾ  ٨َكشي ٨ي ٨َكّشکٔ ٕبه ؼؿا ٬ىن ٨كشن قا ؾق ٨كشث ٬كاق يمی
 که هؽحُ ایى ١٨ل باٌؿ، یا به ٘ىق وأط به آو ؾاللث کًؿ.

کًنٔ  کًن یا يمؾیکی يمی ؾهًؿ ٕهايًؿ با جى شماٞ يمی ال٩اٜی که اظحمال آو قا هی
اگك ٬ّؿ آو قا يؿاٌحه باٌؿ، ایالء  اگك همكاه با ٬ّؿ ایالء باٌؿ ِعیط اوث، و

 ٌىؾ. وا٬ٟ يمی
ٌىؾ، یا با جى لیك یک و٭٧  اگك بگىیؿ: وك هى و جى ؾق یک ؼايه یا بالً شمٟ يمی

ٌىؾ، و اگك بگىیؿ: ؾیگك ال  هاين، اگك همكاه با ٬ّؿ باٌؿ، ایالء هعىىب هی يمی
 ٌىؾ. کًن، ایالء هع٭٫ يمی ٠٭ب با جى يمؾیکی يمی

                                                                                                              
 ٕهحكشنٔ ی١ًی هكؾ ٬ىن بؽىقؾ که با همىكي يمؾیکی يکًؿ. -6
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قوؾ هٍكوٖ  و ٌكٖ باٌؿ> په اگك به ٌكٖ یا لهايی که ايحٝاق آو هیایالء بایؿ بؿو 
 ٌىؾٔ. ٌؿه باٌؿ، با٘ل اوث ٕایالء وا٬ٟ يمی

ای يمؾیکی يکًؿ، یا ِؿ٬ه بؿهؿ یا لو بك  اگك هكؾ ٬ىن بؽىقؾ که با آلاؾ کكؾو بًؿه
 ٌىؾ، ظحی اگك ٬ّؿ آو قا ؾاٌحه باٌؿ. او ظكام ٌىؾ، ایالء وا٬ٟ يمی

 ٌىؾ. با جى يمؾیکی کكؾم بك هى ٨الو چیم اوث، ایالء هعىىب يمی اگك بگىیؿ: اگك
اگك با ليً ایالء کًؿ و به لو ؾیگك بگىیؿ: جى قا يیم با او ٌكیک کكؾم، ایالء لو 

ٌىؾ هگك  ٌىؾ، ظحی اگك ٬ّؿ آو قا ؾاٌحه باٌؿ> لیكا ایالء هع٭٫ يمی ؾوم وا٬ٟ يمی
 با بكؾو يام ؼؿاويؿ.

ٌىؾ> په اگك ٬ىن بؽىقؾ  قوايیؿو به لو باٌؿ، وا٬ٟ هی ایالء اگك ٨٭ٗ بكای آویب
کًن، یا بكای ؼىب ٌؿو ال هكیٕی  ؾهی با جى شماٞ يمی که چىو جى بچه ٌیك هی

 باٌؿ. کًن، ظکن ایالء قا يؿاقؾ و هايًؿ ٬ىن هی با جى يمؾیکی يمی

 دًم: ایالء کننذه

ا ٬ّؿ و يیث باٌؿ. ایالء اللم اوث ایالء کًًؿه: بال٣، ؾاقای ٠٭ل والن، و اؼحیاق و ب
ـ ِعیط اوث. همچًیى ایالء کًًؿه  چه ليً آلاؾ باٌؿ و چه بًؿه کكؾو ٤الم ـ

 جىايؿ اهل کحاب، یا هكؾ اؼحه یا ؼىاشه، باٌؿ. هی

 سٌم: سًی کو ایالء شذه است

جىايؿ کًیم ؼىؾ قا  اللم اوث با ٠٭ؿ ٕؾائن یا هى٬ثٔ همىك او باٌؿ، و ٌؽُ يمی
جىايؿ همىك هى٬ث ؼىؾ قا  بایؿ با آو لو يمؾیکی کكؾه باٌؿ. هكؾ هیایالء کًؿ، و 
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 باٌؿ. 6ٕٔجىايؿ آلاؾ یا کًیم ایالء کًؿ، و لو هی
لو ظ٫ ؾاقؾ به ظاکن قشىٞ کًؿ جا هؿجی قا بكای او ه١یى کًؿ و ب١ؿ ال اجمام آو 

ْ ـ و ِاظبً ظ٫ ا٠حكا ظحی اگك کًیم باٌؿ جىايؿ بالگٍث هكؾ قا ؼىاوحاق ٌىؾ ـ هی
ٌىؾ، به هماو  جىايؿ به ٠٭ؿ ؾقآیؿ يیم وا٬ٟ هی يؿاقؾ. ایالء بك لو ٤یكهىلمايی که هی

 ٌىؾ. ِىقت که بك لو هىلماو وا٬ٟ هی

 : ادکبم ایالءچيبرم

 که ٌاهل چًؿ هىئله اوث:
ٌىؾ که لو قا بؿوو ـکك لهاو یا به ٘ىق  : ایالء جًها ؾق ِىقجی وا٬ٟ هیاول هىئلۀ

بیً ال چهاق هاه بك ؼىؾ ظكام کًؿ، و یا آو قا به کاقی که ؾائن و یا بكای هؿجی 
کٍؿ، ه٭ْیؿ يمایؿ> هايًؿ ایًکه کىی که ؾق  ه١مىاًل یا ظحمًا بیً ال چهاق هاه ٘ىل هی

٠كا٪ اوث بگىیؿ: ٕجا لهايی که به وكلهیى ُجكک بكوم و بكگكؾمٔ و یا بگىیؿ: ٕجا 
کًؿ چهاق هاه یا کمحك ال آو باٌؿ،  امٔ... اگك هؿت لهايی که بیاو هی لهايی که ليؿه
ٌىؾ و همچًیى اوث اگك ه٭یؿ به کاقی ٌؿه باٌؿ که ی٭یًًا یا ٤البًا یا  ایالء وا٬ٟ يمی

 ٌىؾ. %ٔ ٬بل ال ایى هؿت جمام هی50اظحمااًل ٕبه اظحمال 

کًن، ایالء هعىىب  اگك بگىیؿ: به ؼؿا ٬ىن جا واقؾ ؼايه يٍىم با جى يمؾیکی يمی
جىايؿ با وقوؾ به ؼايه ؼىؾ قا ال ک٩اقه ؾاؾو بكای يمؾیکی ؼالَ  یٌىؾ> لیكا ه يمی

 کًؿ، و ایى با ایالء هًا٨ات ؾاقؾ.

                                                                                                              
 ؾقآوقؾه باٌؿ. ٕهحكشنٔهرال هًگاهی که کًیمی قا به ٠٭ؿ ؼىؾ  -6
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ؾق لو آلاؾ یا کًیم چهاق هاه اوث> چه هكؾ آلاؾ باٌؿ یا  6ٕٔ: هؿت ايحٝاقؾوم هىئلۀ
 ٤الم. 

هؿت ظ٫ هكؾ اوث و لو ظ٫ يؿاقؾ ال او ٘لب قشىٞ کًؿ و هًگاهی که هؿت 
جىايؿ او  ٌىؾ، و ظاکن يمی ؾاؾه هعىىب يمی اجمام هؿت، آو لو ٘ال٪وپكی ٌؿ با 

قا ٘ال٪ ؾهؿ، و اگك لو اهك قا به ظاکن قشىٞ ؾهؿ، هكؾ بیى ايحؽاب ٘ال٪ یا 
بالگٍث ظ٫ ايحؽاب ؾاقؾ> په اگك هكؾ ٘ال٪ بؿهؿ لو ؾیگك ظ٭ی يؿاقؾ و ٘ال٪ 

کًؿٔ. اگك هكؾ  ٌىؾ، و به همیى جكجیب اگك قشىٞ کًؿ ٕلو قشىٞ قش١ی وا٬ٟ هی
ٌىؾ جا ایًکه بیى  ٌىؾ و بك او وؽث گك٨حه هی هیچ کؿام قا ايحؽاب يکًؿ ظبه هی

بالگٍث و ٘ال٪ یکی قا ايحؽاب کًؿ، و ظاکن او قا بك ايحؽاب یکی ال ؾو هىقؾ 
 کًؿ. هصبىق يمی

اگك هؿت هٍؽّی قا ایالء کًؿ و ب١ؿ ال ایًکه لو به ظاکن قشىٞ کكؾ بال هن 
ٌىؾ و اللم يیىث بكای  هؿت به پایاو بكوؿ، ظکن ایالء وا٬ٗ هی ه٭اوهث کكؾ جا

 2ٕٔيمؾیکی کكؾو ک٩اقه بؿهؿ.
اگك لو ظ٫ ؼىؾ ال ؾقؼىاوث بالگٍث هكؾ قا وا٬ٗ کًؿ اِل هٙالبه ال بیى 

جىايؿ ظ٫ ؼىؾ قا ٘لب کًؿٔ چىو آو ظ٫  قوؾ ٕی١ًی هك لهاو که بؽىاهؿ هی يمی

                                                                                                              
 ظؿاکرك هؿجی که شایم اوث هكؾ يمؾیکی قا جكک کًؿ.ٕهحكشنٔ -6
هرال اگك ٬ىن بؽىقؾ که به هؿت پًس هاه با همىكي يمؾیکی يکًؿ و ب١ؿ ال اجمام چهاق هاه لو به ظاکن  -2

به هؿت یک قشىٞ کًؿ و ظاکن به او ظ٫ ايحؽاب بیى بالگٍث ٕبا پكؾاؼث ک٩اقهٔ و ٘ال٪ قا بؿهؿ و او 
گكؾؾ> گكچه  ٌىؾ و بالهی هاه ه٭اوهث کًؿ جا هؿت به پایاو بكوؿ بؿوو پكؾاؼث ک٩اقه ظکن ایالء با٘ل هی

 ٕهحكشنٔ ؾق ایى هؿت گًاه کكؾه اوث.
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ٌىؾ يه آو چه به وشىؾ  ٌحه اوث وا٬ٗ هیاوحمكاق ؾاقؾ، و با بؽٍیؿو، آيچه گف
 آیؿ. هی
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 چًؿ يکحه:
کىی که با٬ی  قویؿو هؿت به اؼحال٦ ؼىقؾيؿ، گ٩حۀاگك ؾق به پایاو  -1

و و٬ىٞ ایالء ٌىؾ. همچًیى اگك ؾق لها بىؾو آو قا اؾ٠ا کكؾه اوث پفیك٨حه هی
 آو قا ؾاقؾ پفیك٨حه هی ٌىؾ. 6ٕٔجأؼیكکىی که اؾ٠ای  اؼحال٦ ؾاٌحًؿ، گ٩حۀ

اگك هؿت ايحٝاق به پایاو بكوؿ لو ظ٫ ؾاقؾ بالگٍث هكؾ قا هٙالبه کًؿ،  -2
وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ، و اگك ؾق  ـ هايًؿ ظیٓ یا بیماقی گكچه هاي١ی بكای يمؾیکی ـ

 2ٌٕٔىؾ، بیى هؿت بكای لو ٠فقی به وشىؾ آیؿ با٠د ٬ٟٙ ٌؿو هؿت يمی
ٌىؾ، چه ایى ٠فق ال ابحؿا ؾق  ٌحى هكؾ ٬ٟٙ يمیهمايٙىق که هؿت با ٠فق ؾا

هكؾ بىؾه و یا ؾق ٘ی آو چهاق هاه به وشىؾ آهؿه باٌؿ، و همچًیى ٠فقی که 
 گكؾؾ. ؾق پایاو ایى هؿت به وشىؾ آهؿه باٌؿ هايٟ قشىٞ لو به ظاکن يمی

اگك ب١ؿ ال ٌكوٞ هؿت شًىو بك هكؾ ٠اقْ ٌىؾ، هؿت بكای او هعاوبه  -3
که ؾیىايه باٌؿ، و اگك هؿت به پایاو قویؿ و شًىو با٬ی بىؾ جا ٌىؾ، هكچًؿ  هی

 لهايی که بهبىؾ یابؿ ههلث ؾاقؾ.
اگك هؿت ؾق ظالی به پایاو بكوؿ که هكؾ ُهعكم باٌؿ و یا قوله ؾاٌحه باٌؿ  -4

بایؿ هايًؿ کىايی که ٠فق ؾاقيؿ قشىٞ کًؿ، و اگك يمؾیکی کًؿ قشىٞ هع٭٫ 

                                                                                                              
٬بل، که ؾق ایى ِىقت  ه٩حۀگىیؿ  گىیؿ یک هاه ٬بل ایالء ايصام ٌؿه اوث و لو هی هرال ٌىهك هی -6

 ٌىؾ. ٕهحكشنٔ اؾ٠ای لو پفیك٨حه هی
هرال ؾق هؿت چهاق هاه چًؿ و٬ث بكای لو ٠فق ٌك٠ی پیً آهؿه اوث و هصمى٠ا بیىث قول به ٘ىل  -2

ايصاهیؿه، که ؾق ایى ظالث ایى هؿت که اهکاو بهكه بكؾو هكؾ وشىؾ يؿاٌحه اوث با٠د ا٨مایً هؿت 
 ٌىؾ. ٕهحكشنٔ يمی ـ بیىث قول هرال به چهاق هاه و ايحٝاق ـ
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 قولۀهايًؿ ظیٓ و  های ظكام ـ ق جمام يمؾیکیٌؿه، هكچًؿ گًاه کكؾه اوث. ؾ
 يیم ظکن به همیى ِىقت اوث. ـ واشب

ٌىؾ، و هكؾ ب١ؿ ال  اگك ب١ؿ ال ٜهاق کكؾو، ایالء هن يمایؿ، هك ؾو وا٬ٟ هی -5
کًؿ، اگك ٘ال٪ ؾاؾ که چیمی بك گكؾيً يیىث،  اجمام هؿت ٜهاق، جى٧٬ هی

ؿ> لیكا با ٜهاق کكؾو ظ٫ و اگك ٘ال٪ يؿهؿ بایؿ ک٩اقه بؿهؿ و يمؾیکی کً
ایالء بك او واشب  ک٩اقۀؼىؾ ال ايحٝاق ٕبكای ایالءٔ قا ال بیى بكؾه اوث و 

 ٌىؾ. هی
اگك ب١ؿ ال ایالء کكؾو هكجؿ ٌىؾ هؿت اقجؿاؾي هن شمو هؿت ايحٝاق  -6

 ٌىؾ. ظىاب هی
 : اگك ؾق هؿت ايحٝاق یا ب١ؿ ال آو يمؾیکی کًؿ بایؿ ک٩اقه بپكؾالؾ. وىم هىئلۀ
: اگك هكؾ ال قوی وهى یا شًىو یا اٌحباه گك٨حى ليً با ؾیگك ليايً با چهاقم ۀهىئل

 ٌىؾ و ک٩اقه واشب يیىث. او يمؾیکی کًؿ، ظکن ایالء با٘ل هی
: اگك هكؾ اؾ٠ا کًؿ که يمؾیکی ِىقت گك٨حه اوث و لو ايکاق کًؿ، پًصن هىئلۀ
 ٌىؾ. هكؾ همكاه با ٬ىن پفیك٨حه هی گ٩حۀ

 باٌؿ. ؾهؿ ال لهاو و٬ىٞ ایالء هی که ظاکن ٬كاق هی : هؿجیٌٍن هىئلۀ
: قشىٞ کىی که جىايایی يمؾیکی قا ؾاقؾ با يمؾیکی ال شلى ِىقت ه٩حن هىئلۀ

اللم اوث يٍاو ؾهؿ که  6ٕٔجىايؿ يمؾیکی کًؿ پفیكؾ، و کىی که به ؾلیلی يمی هی
 کكؾ. اگك اهکايً بىؾ يمؾیکی هی

                                                                                                              
 هايًؿ ظیٓ بىؾو لو یا بیماقی هكؾ و... ٕهحكشنٔ -6
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ای که  يمؾیکیٔ ؾقؼىاوث ههلث کًؿ به ايؿاله اگك هكؾ با وشىؾ جىايایی ٕظكام يبىؾو
ٌىؾ، هايًؿ وبک ٌؿو ه١ؿه اگك ؼیلی ؼىقؾه  ه١مىل اوث به او ههلث ؾاؾه هی

 اوث و یا ٤فا ؼىقؾو اگك گكوًه باٌؿ، و یا اوحكاظث کكؾو ؾق ِىقت ؼىحگی.
: اگك با ليی که ٘ال٪ قش١ی ؾاؾه اوث ایالء کًؿ ِعیط اوث و لهاو هٍحن هىئلۀ

ٌىؾ. همچًیى اگك او قا ب١ؿ ال ایالء ٘ال٪  هؿت ايحٝاق هعىىب هی ٠ؿه شمو
 قش١ی ؾهؿ وپه قشىٞ کًؿ ِعیط اوث.

چه ٬ّؿ جاکیؿ  ٌىؾ،  : با جکكاق ٬ىن ؾق یک لهاو واظؿ ک٩اقه جکكاق يمیيهن هىئلۀ
 ، و یا با ٬ىن ؾوم ایالء ؾیگكی قا ٬ّؿ کكؾه باٌؿ. ؾاٌحه باٌؿ یا يؿاٌحه باٌؿ


