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 13 ............................................................................... 3سيْة حضزخ دفِ ٍحو: سً٘ گفرار

 11 ................................................. 3کثزي سيْة حضزخ ٍزقذ سيارخ فضييد: چٖارً گفرار

 11 ................................................................ ٍصز در 3سيْة حضزخ ٍشار تزرسي: اٗه فصو 

 11 .................................................................................................................................. درآٍذ

 12 ....................................................... ٍصز تٔ 7عيي اٍاً ّسو فزسّذاُ ّطذُ ٗارد: اٗه گفرار

 14 ..................................................................... 3سيْة حضزخ قثز ٗ جٖاّگزداُ: دًٗ گفرار

 15 .................................................................................................................ٕزٗي سائح. 1

 15 .......................................................................................................... اّذىسي  جثيز اتِ. 5

 03 ......................................................................................................... ٍغزتي ط٘طٔت اتِ. 1

 03 ............................................................................................................ تغذادي حَ٘ي. 0



 3هاشن بني هعقيلآراهگاه /  6

 33021شاخه: ،  3/6/33تاريخ: عسکري، مجري: ، 3پرينت 

 01 ........................................................................................................ سإزي ضإيِ اتِ. 1
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 551 ........................................................................................................... سْد إو ٍطإيز
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 باچويد

زذو    3حًوط  ظيٷوة ٦ثوطي    ،ٲؿئٯٻ ٲح٭ زٞٵ ٸ ظياضت٫اٺ تاٶٹي تعض٪وٹرض 

ضٸظرٞوعٸٴ   تٹخوٻ ، ٲٹيٹٖي رؾ  ٦ٻ زض ٢وطٴ رذروط، زض ٶجردوٻ    7٪طرٲي رٲاٰ ٖٯي

ظرئطرٴ ٲؿٯٳاٴ تٻ ظياض  زٸ ٲط٢س ٲٷؿٹب تٻ ريكاٴ زض حٹٲٻ زٲك١ ٸ ٢اټطٺ، ٲوٹضز  

زض نوسز ٶٟوي   ٦ٻ ريوٵ پػٸټكو٫طرٴ    ،رؾ تٹخٻ خٳٗي رظ پػٸټك٫طرٴ ٢طرض ٪طٞجٻ 

ط ٸ رثثوا  ظياضت٫واٺ زي٫و    3رٶجؿاب ي٧ي رظ ريٵ زٸ ظياضت٫واٺ توٻ حًوط  ظيٷوة    

رٶس. زض ريٵ ٲراٴ، تح٣ر١ آ٢اي ٲحٳس حؿٷرٵ ؾات٣ي تٻ ظتاٴ ٖطتي، ٦ٻ ٶرؿجرٵ  تطآٲسٺ

ٲٷجكوط قوسٺ رؾو ،     ٰ(9979)٠ .  ټ9999زض ؾوا٬  « ٲط٢س رٮ٣ٗرٯٻ ظيٷة»تاض تا ٖٷٹرٴ 

 آيس. پػٸټف زض ريٵ ظٲرٷٻ تٻ قٳاض ٲيتطيٵ   ٪ؿجطزٺ

ٲوسٞٵ  زضتواضٺ  ضر  ٲٽٳوي  يټوا  ، ياٞجوٻ تح٣ر١ تؿراضٲإٮٝ ٲحجطٰ ريٵ ٦جاب تا ز٢  ٸ 

تا تٹخٻ توٻ رټٳرو  ٸ   ٦ٻ تالـ ريكاٴ ؾجٹزٶي رؾ . رؾ   ٦طزٺرضرئٻ  3حًط  ظيٷة

تطخٳٻ ٞاضؾي آٴ ضر زض ٢اٮة ٦جواب   ،رضظـ پػٸټكي ريٵ رثط، پػٸټك٧سٺ حح ٸ ظياض 

. زض ريٷدا رظ ٲجطخٱ ٲحجطٰ ريوٵ  ٦ٷس ٲيحايط، تٻ ذٹرٶٷس٪اٴ ٸ پػٸټك٫طرٴ ٲحجطٰ ت٣سيٱ 

ٸ قوٹز   ٲوي تك٧ط ٸ ٢وسضزرٶي   ،تٽرٻ ريٵ ٦جابزض زي٫ط ټٳ٧اضرٴ ٸ ٶرا  آ٢اي حؿرٵ َٻرثط 

 تطريكاٴ آضظٸي ٲٹ٣ٞر  زرضيٱ.
 ارتيپژٍّشکدُ حح ٍ ز

 گرٍُ تاريخ ٍ سيرُ
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 دااى

ټواي    حاٲو٭ ٲكو٣    ير ،9اٲثط رٖٓوٱ رتطرزض پ ير ،ارؾطٸض رٸن يٱ تٻ تٹ ريت٣س

٦ٻ ؾوٷس ٲحثو     ي. ٦جات٦ٷٱ ٲي ٻيضر تٻ تٹ ټس ٵ ٦جابير ؛رتارٮحؿٵ ير ،ي  ٦ثطيٸال

ٳوٻ توٹ ٸ قواذٻ    يرؾ  ٸ آٴ ضر زض ضرٺ پػٸټف ٲط٢س ٦ط ٲٵف يآال يتٲٵ ٸ ذسٲ  

 ي ٦ٻ پطٸضـ ياٞجٻ ح٧ٳ  ٸي. تاٶٹرٰ ٺآٸضزط زضيتٻ ضقجٻ تحط ،ٹٺ ٢ٯث رتٹؾجاٶ  ٸ ٲ

. آٴ ير ٵ ٶٳوٹزٺ يف ٲوع يذوٹ  يتا نٟا  تطخؿوجٻ رذال٢و  كاٴ ضر يٸ ر ؾ ٲسضؾٻ تٹ

 ي٪و٭ ظٶث٣و   تٹ ٪طٞ  ٸ ټٳچوٹٴ  يـ ضر رظ زٸضرٴ ٦ٹز٦ر يزٸضرٴ ٦ٹز٦ 3حًط 

 يـ ضر زٸضرٴ خوٹرٶ ر يزٸضرٴ خوٹرٶ ؾطٲكو١  كاٴ يس. ريتاضرٴ ٪طزط ٢ُطر  يضٸقٵ ظ

ٳواٴ  ي، ٢سض  رييپاضؾا ،ټٳچٹٴ قطرٞ  يرذال٢ يټاي نٟ ضٸ  رظريٵ ٢طرض زرز ٸقٳا 

زٸضرٴ  آٴ حًط  ٶرع ټٳچوٹٴ  ي. زٸضرٴ ٦ٽٷؿاٮخٳٕ قس يسٺ زض ٸر٣ٖ يرؾجٹرضٸ 

ظٴ ٢ٽطٲواٴ خٽواٴ   طرقو ، كاٴ ٲٷجكط٦ٷٷسٺ زرٶفيرقٳا تٹز ٦ٻ ؾثة ٪طزيس  ي٦ٽٷؿاٮ

 [3ٷوة يتعض٪ٹرض، حًط  ظ يتاٶٹ] .تاقس يق٧ٷٷسٺ ر٢جسرض ؾٯؿٯٻ رٲٹ ٸ زضټٱ رؾالٰ

ض ٸخٹز زٸ ٞطظٶس تعض٪وٹرض   ٦ٻ ز نٟاتيآٴ  يتٳاٲف تٹز ٦ٻ يآال يپا٤ ٸ ت ييتاٶٹ

 ٦ٷس ٲي س َٯٹٔر٦ٻ ذٹضق يٲازرٲتا ٲٷ٧ٗؽ قسٺ تٹز. ؾالٰ پطٸضز٪اض كاٴ يزض رتٹز، 

 دوستداران شما يک پاخا                 . [ضٸز ذسرٸٶس تا رتس تط قٳا تازز] .تط قٳا تاز

 يي ساتميهحود حسٌ
يساتم يعلعثدالهرحَم علّاهِ، فرزًد 
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  مقدمو

 ل ؼاسق، وقـ اما دج ؛عبقهته اـطو طرت يد اهلادحمؿّ ی الم طؾالة واـّس واـّص  ؛عاـعاد احلؿد هلل رّب 

 هنار ساصع. ازه

بى إز؛ ىٍٍى ٍ ٕالم ثَ هلوي يإز کِ دٍٍَىگبٍ ػْبً يٙکَ ٍ ٕذبٓ اُ آى هياًٍي

ِ افکٌيُ ٍ ٍٍُ ٍٍٙي يثَ ّوِ ػب ٕبٙت  يکيسبٍکِ  ي؛ هبىاه:هبًياى دبک٘ ٍ 9شگَيّيا

 .[ٚبى ثبىيثَ ا يٚگيىٍٍى ٍ ٕالم ّو] ثوٚي هي ييثِ ّوِ ػب ٌٍٍٙب

 ٺتواض ١ زضرو تح٣ ٻكو يرٶس ٶرؿ  و  پٷح ؾا٦٬ٻ ٲستف ٦ٳجط رظ  پرف و رظ چٷس ؾا٬ 

ٸ  3ظټوطر   ،9رٖٓٱ يتٵ ٶث ٺپاضضٸ  زٶثاٮٻٶثٹ  ٸ  ٸ يذاٶسرٴ ٸح ٻٯرٲعرض ٣ٖ

 توٵ  يٖٯو  ٲإٲٷواٴ  رٲروط زذجط ، 3يٷة ٦ثطيظ ، يذاٶسرٴ ضؾاٮ  ٸ ٸال ٻاٞجي  رتطت

 س. رتٻ شټٷٱ ضؾ 7َاٮة رتي

 )٦ٻ حدٱ آٴ حسٸز، 3آٴ حًط  ٻٷاٲرظٶس٪ ٺتاض٦جاتٱ زضزض تأٮرٝ ٦ٻ  يټٷ٫اٲ

ٲ٣اتو٭  ذٹز ضر زض  ،سٰرضؾ كاٴيرٲعرض  ٲٹيٹٔتٻ  9(تٹز نٟحٻ ٸ تٻ ظتاٴ رضزٸ پاٶهس

٦ٻ پػٸټك٫ط ري  ٪ٹٶٻ تٻ ؛اٞجٱيى ريس ٸ ٶ٣ يآضرٸ پطر٦ٷسٺ ا  يٶٓطٷا٤ رظ ټٹٮ يزرٲ

١ رو ز٢ ي٥ تطضؾو رظ يحان٭ ٸ س رٲٟ ،ٲثث ٪رطي  ٶجردٻ ٥ي تٹرٶؿ  تٻ ٲي يتٻ ؾرج
                                                           

 ايټ. ڃروعپڄ ٵوك يها ثڄ ٥وث 3تىيڂ  ٥ٲيٺڄ  ٍيوڃڃ ڇ ٍوّبه اى پژڇڅِ ڇ رؾٺيٸ كهثبه پوؽغټٽب ايڀ ٵزبة  .1
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آٴ  ٲوعرض ٲطتوٹٌ توٻ   ټواي    زيس٪اٺتأؾٝ ذٹضزٰ ٦ٻ  ٯٻئٲؿٵ يرظ ر .تطؾستاضٺ ٵ يزض ر

 ييتواٶٹ  ،٦ٻ ٢ٽطٲاٴ رؾالٰ تٹز يظٶطر؛ قرؾ  اض ٲجٟاٸ  ٸ ٪ٹٶا٪ٹٴرتؿ، 3حًط 

ريٵ تاٶٹ  .اٴ ضر تٻ ٮطظٺ رٶسرذ يرٲٹ ح٧ٹٲ ټاي   ٻيپاٸ  ت٧اٴ زرزتٻ قس  ا ضر رزٶ ٦ٻ

زض تطضؾوي   تٷاتطريٵ. زقٹ ٶٳي سررآٴ پ يتطر يطرد خٽاٴ ٶٓي٦ٻ زض تاضري رؾ   ٶٳٹٶٻ

حو١   ،رحجطر٫ٰط ٲٹ٦ٹ٬ ٦طزٰ تا تا ز٢  ٸ يز يط رٶسرذجٻ ٸ تٻ ظٲاٶرذأتٻ تٵ تاضٺ ضر ير

 .قٹزٲُٯة رزر 

 [يريٻ ٲكو٧ال  تواض  رو ت٣ټٳاٶٷوس  ]ٵ ٲٹيوٹٔ  يو توٻ ر  يچ پػٸټك٫طرؾٟاٶٻ ټأٲج

 ، رٲوا رٲوطٸظٺ  تٹزٺ٦ٻ تا ٖهط حايط ټٳٹرضٺ ٲثٽٱ  يريتاض يت٧الٲك ؛ٶپطزرذجٻ رؾ 

آؾاٴ ٶثٹز ٢سض  آٴ ،ٵ ٖٳ٭ ٲٽٱير تط ټٳ٫اٴ آق٧اض قسٺ رؾ .تؿراضي رظ آٶٽا ٢ؿٳ  

آٶ٧وٻ   ٬حوا  ؛تط زٸـ ت٧كوس تجٹرٶس آٴ ضر  ،چٹٴ ٲٵټٳ يٟريٗقرم ټاي   قاٶٻ٦ٻ 

ٸ  زرٶكٳٷسرٴ ؾطقٷاؼ رظٲجك٧٭  ،ي٥ ٦اض ٪طٸټيٲؿجٯعٰ  ،ٵ ٲٹيٹٔيپطزرذجٵ تٻ ر

ٶحوٹ  جوطيٵ  تٽتوعض٨ ضر توٻ    پػٸټف پطظحٳ  ٸٵ يرٶداٰ ر ييٶارٹ٦ٻ ت رؾ تاتدطتٻ 

  ٲٳ٧ٵ زرقجٻ تاقٷس.

  ضر رٮئٹٵ ٲؿو يو ر يرٶپػٸټكو٫ط ٸ ٪اٴ ؿوٷس يرظ ٶٹ ينثط ٦طزٰ توا ٪طٸټو   تؿراض

٥ ي ي٧ٟطذٹق ،سرٴريتاض٥ ي سٺي٧ٞط ٸ ر يٸ زرضرتٹزٺ  سطتٳٷر٦ٚٻ  طٶسرتطٖٽسٺ ت٫

ٲُاٮٗٻ ټاي   يؾرج ،ٵ پػٸټفي٦ٻ زض ر ي٦ؿاٶ ؛تاقٷس ٥ پػٸټك٫طيپكج٧اض  ٸ ٲح١٣

ټواي   ايرظ زض يزض رٶثٹټ ٦ٷٷس ٸ٦اٲ٭ ضر تحٳ٭  يٶ٣س ؾاٮٱ ٸ تطضؾ ،١رتأٲ٭ ز٢ ،١رٖٳ

ٸ  يتٻ تطضؾو اٶف  يعرٶف ٲكرم رؾ  ٸ ٶٻ پار٦ٻ ٶٻ ٲ و  ٲٷاتٕ ٸ ٲهازض آٴ يَٹٞاٶ

  ١ تپطزرظٶس.رتح٣

ؾثة ٦ٻ  ٶثٹز يٶكسٶ ي٦اض ،فيټا يٸ تٯٷس يټا ٸ پؿج يزقٹرضٵ ٖٳ٭ تا ٸخٹز ير

 پرٹؾوجٻ،  يرٶداٰ آٴ ٲؿجٯعٰ تالقو چٻ ر٪ط ؛تٻ آٴ تٵ زض ٶسټس يچ پػٸټك٫طر٪طزز ټ

ذوٹز رذجهوال   ضر توٻ   يازي٦اٲ٭ رؾ  ٦ٻ ٲس  ظٲاٴ ظ يٸ پػٸټك يَٹالٶ ينثط
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 ،ٵ ٪صقوجٻ يرظ ر٥ ٲُٯة ٲٷدط ٪طزز. يا رثثا  ي يٵ پػٸټف تٻ ٶٟيدٻ ررتا ٶجزټس  ٲي

ٵ رؾو  ٦وٻ زرٶكوٳٷسرٴ ٸ    ر٥ ذسٲ  زضذٹض تحؿو ي٥ ٸ ر٥ ٖٳ٭ ٶي يٵ ٦اضرچٷ

 .ٷسيؾجا ٲي آٴ ضر ،:ٖهٳ  ٸ َٽاض تر   رټ٭ ٣  ٸ زٸؾجسرضرٴرَاٮثاٴ ح٣

 ي٢ٯثٱ ضري. تپطزرظٰ يا ذرطٵ تحث ٦اٲ٭ ٸ ٲٽٱ يرټٳٹرضٺ تطزيس زرقجٱ ٦ٻ تٻ ٲٵ 

 يؿوٷس٪ يٷوٻ ٶٹ رزض ظٲ رظ ؾوٹي زي٫وط  . ٦ٷٱط رظ آٴ تالـ رٚ يتاضٺ ٲٹيٹٖٶثٹز تا زض

ٷف رو چټٷوط  زض زضؾو  تؿوٯٍ ٶسرقوجٱ.    ٶرع رنٹ٬ پػٸټف ٸ ٶ٣س تٻ  ٸ تٹزٰ يٲثجس

ٸ زرٶكوٱ زض   ٦ٳي زرقجٱحط تث يٖطتزض ظتاٴ ٦ٯٳا  ٵ رت يداز ټٳاټٷ٫يرخٳال  ٸ 

ٸخوٹز زرقو    ضرٺ ٲٽوٱ  ريٵ ٦ٻ تط ؾط  يٲٹرٶٗ تٻ ټٳٹرضٺ   تٹز.ررټٳ ٦ٱټا  ٷٻرٵ ظٲير

رٶثاقوجٻ   ٦وطز،  ٲي ٵ ٲٹيٹٔ ٲٽٱ زٸضيٲطر رظ پطزرذجٵ تٻ رري ٦ٻ  ٲؿئٯٻ ٸ رٶسيكرسٰ ٲي

 تٹز. ١ زض ٦كٹضٰرتح٣ ياظ تطررٸ ٦ٳثٹز ٲٷاتٕ ٲٹضز ٶټا  قسٴ ٲكٛٯٻ

ٵ يو ٝ ررتوأٮ  ٲوٵ توطري   سٺيو ر رظ ٲحجطٰ،ٸ ٲإٲٵ  ،ؾطقٷاؼټاي    ررظ قره ي٪طٸټ

ٵ يو ر توا ٦طزٶس  ٲي رنطرض ٹؾجٻرپ ،ْٷكاٴ تٻ تٷسٺ سر ٦طزٶس ٸ تٻ ؾثة حؿٵرپ يآ٪اټ٦جاب 

ٲوطر   ،طيزؾو  ت٣وس   ؾطرٶداٰ. ٦ٷٱپط  ضر يطٺ ٸرٸ ؾ ٯٻ حٹضررد ٣ٖيزض تاضٲٹخٹز  ق٧اٜ

زض زٸتواضٺ   سٺيرٵ يٵ ټٷ٫اٰ ري. زض ر٦طزٶدٝ  ؿپاضضټ يٷيٖٯٹٰ ز  الرتحه٭ رت٧ٳ يتطر

ٸ توا ذوٹز   زرز توٻ ٲوٵ   ٵ آضظٸ ضر يو تح٣و١ ر  سيو ٶٹف آٲوسٺ،  رپ ٍيقطرشټٷٱ خط٢ٻ ظز ٸ 

   .تٹزذٹرټس ٦اض ٵ يزض رٶداٰ رٲٵ اٸض يجطيٵ ٵ ؾٟط ٲثاض٤، تٽيررٶسيكرسٰ ٦ٻ 

ټواي    ٵرزض ؾوطظٲ  ٗفرضٞو ٫واٺ  يذٹقحا٬ تٹزٰ؛ چطر ٦ٻ ٶدٝ ضر تا آٴ خا يٯرذ

طرٴ رق ٲط٦عتعض٨ ٸ ټاي  ٲسضؼ ٸ يٲٷثٕ ٞطټٷ٩ رؾالٲقٽط آٴ  .قٷاذجٱ ٲي يرؾالٲ

٦ٻ زرز  ٲي يزض ذٹز خاضر  يرضظقٳٷسټاي   ٦جاتراٶٻريٵ قٽط  .ٖٯٱ ٸ رزب تٹز ٻٖطن

ٝ  توٹز.  ٦جاب ٸ آثاض رضظقوٳٷس ټا  ٹٴرٯرٲ ٲكجٳ٭ تط توٹز ٦وٻ    يرٲوا٦ٷ يٵ تٽجوط  رظ ٶدو

 زؾ  تٻ ٦اض قسٰ ٸضٸ  رظريٵ ؛ٶكؿ  تٻ تاض ٲي تؿراضي ييق٧ٹٞاتا دا پػٸټف زض آٶ

 پوطزرذجٱ.  طٺرٸ ؾو  يريتواض ټواي   ٦جواب زض  ي١ ٸ تطضؾو رتٻ تح٣ ٵ ٲٹيٹٔيرتاضٺ زض
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ټوا   سٺيپطزرذجٱ، تٻ ٶ٧ا  زٸض ٲاٶسٺ رظ ز ٲي يتٻ تطضؾآٴ ٲٷاتٕ رٖٳا٠ زض ٦ٻ  ټٷ٫اٲي

ٲٷواتٕ   يزض التوال  ٦ٻ ياٞجٱضر  يرضخاٖاترقاضر  ٸ  ،ٶ٧ا ؾطرٶداٰ  ٦طزٰ.  سرررقطرٜ پ

ٹٶوس  رآٶٽوا ٸ پ ٦وطزٴ   ٧سؾو  ي يتطر يا حٯ٣ٻ رتهاٮيچ ٢اٖسٺ ررٲا ټ ؛تٹز قسٺ پطر٦ٷسٺ

 ٸخٹز ٶسرق .  ي٧سي٫طزرزٶكاٴ تٻ 

رؾو  ٦وٻ    يرضظقتاټاي   ٵ ٪ٹټطيٱ ريټا اٞجٻيحان٭  .ٵ ټٳٻ تٻ ضرٺ ذٹز رزرٲٻ زرزٰيتا ر

 ٻٯو ر٣ٖ ديتاضزض ضر ٦ٻ  يذاٮ يٵ خايتالـ ٦طزٰ ررؾ .  يٳجرٸ ٢ يٵ ٪طزٶثٷس ٶٹضرٶيزض ر

 ،ٲاٶوسٺ رؾو    ي، تٻ نٹض  ٶا٢م تا7٢يزذجط رٲاٰ ٖٯ ،3 يٷة ٦ثطيظ تاٶٹ ،ټاقٱ يتٷ

ط يو َاٮثواٴ آٴ زض ظ ف تٻ تاض ٶكؿو  توا   يټا ٹٺرٲٸ قس ٵ تاضٺ ٦اٲ٭ ي٣ٱ زض رر. تح٦٣ٷٱپط 

 .  ٮص  تثطٶس ـؾطؾثعټاي   تٹؾجاٴرظ ٸ  عـ رؾجطرح  ٦ٷٷسررٶ٫ ز٬ټاي   ٻيؾا

١ ي٦ٻ توا تكوٹ   ٦9ٷٱ ٲي ٱيت٣س يضر تٻ تعض٪ٹرضرٶٱ يرضعؾپاؾ٫ٲطرتة تطيٵ   اٶٻذاٮه

ٱ. يٶٳا ٲي تك٧طٰ ضر ٶثاضقاٴتطيٵ  ط ٸ پا٤يت٣ستطيٵ  ٦اٲ٭ .٦طزٶس ياضي طر، ٲذٹز ازيظ

تا پسض  ي  ټٳدٹرضٹٴ تط٦يسٲٵ ٲٽٱ ير٪ٳاٴ  تي، پصيطٞجٻ قسٺ تاقس پػٸټفٵ ير٪ط ر

چوطر   ؛زرٶٱ ٶٳي ٴرقجثاٺ ٲهٹذٹزٰ ضر رظ ذُا ٸ ٲٵ . رؾ  3ٷةيتعض٪ٹرض حًط  ظ

١ ٲٵ تٷٽا زض زؾ  پطٸضز٪اض رؾ ؛ رٵ قسٺ رؾ . تٹٞر٦ٻ ؾطق  رٶؿاٴ تا ذُا ٖد

ٵ يو . ررٸؾ  يع تٻ ؾٹرٸ تاظ٪كجٱ ٶ ٦ٷٱ ٲي تٹ٦٭تط رٸ ٩ ظزٺ ٸ ٷرٸ چ]ضيؿٳاٴ[ تٻ 

 .سٰراٲٶ« 3ةٷيظ ة ٖٵ ٲط٢س ٽر٦كٝ رٮٛ»ضر  پػٸټف

  يپاکستاً يي ساتميهحود حسٌ

 ًدف اشرف،هْواى 

 .ق ّ 4991سال  يع الثاًيرت22

                                                           
ٍهيل  اٹ٢٦پهي  اهلل  ذآيه ، رٲڈاپبهٍهب ڇ ثهب  ٭ٲيهڄ ڇ ٽوعه٤ كيڂهي     ،ٿگبڅپبّيـ ڇ پڂبڅ ،كه ٬ٕ ٽٲلٻ ايڀ ثيهگڈاهاٿ .1

ايْهبٿ څپهبٿ    ٽڂل گوكاځل( ٱهواه كاهك.  ٿ ها اى ٝڈٷ ٥پو ّوي٬ ايْبٿ ثچوڃ)فلاڇځل ٽَٺپبځب اثواڅيټ ىځغبځي ځغٮي

 .ځپبييټ ٽي رْکو ڇياى  څپڈاهڃٽب  هڇ ؛ اىايڀهٍبځلايڀ کزبة ثڄ ّکٺي ىيجب يبهي ڄ کڄ ٽب ها كه رچياٍذ کَي 
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 مباحث مقدماتی

  79يهام علاتي ُ پار يسًدگدرتارُ  يتأهلگفتار اٍل: 

 توطري قوسٺ   يعيو ض ٥ ضرٺ تطٶاٲوٻ يو ذٹرؾجاض ٸ  رٶس سٺرضؾ يٗر٦ٻ تٻ زضخا  ض٦ٞؿاٶي 

 يطٸرو پتعض٪واٴ ٪صقوجٻ   آٴ زؾوجٻ رظ  از ٸ ذواَطٺ  يرظ ټؿجٷس،  ي٦ٳا٬ ٸ تعض٪ سٴ تٻرضؾ

 ؛رٶوس  قوسٺ ع ي٫وطرٴ ٲجٳوا  يذوٹز رظ ز ؿوجٻ ٸ ذوسٲا  ٲاٶوس٪اض    يقاټاي  ٦ٻ تا ٦اض٦ٷٷس  ٲي

ټوا ٲاٶوس٪اض    كاٴ زض ز٬يازټاياٴ ٲطزٰ آق٧اض ٸ ر٦ٻ ذسٲا  آٴ تعض٪ٹرضرٴ زض ٲري  ٪ٹٶٻ تٻ

٦ٻ  ؛ چطررؾ رؾجٹرض از ٸ ذاَطٺ آٴ تعض٪اٴ ي ٻيتط پا ،خٽاٴټاي  ٲٯ  ٶٽً  ظٶسٺ. رؾ 

ٸ  يٸ تاٖوث تواضٸض  ٶٽٟجٻ قسٺ  يطيپصٸ پٷس ٯ رًٞ ،٦ؿة ٖٯٱ ،يذٹزؾاظ ،از آٶاٴيزض 

 ټٳچٷاٴ ؛كاٴ حّٟ قٹزيرٸ ضٸـ  ٺطررؾ  ٦ٻ ؾؿجٻ يقاضٸ  رظريٵ. قٹز ٲي ٣ٖ٭ة يتٽص

 زټس. ف ٢طرضيذٹ يظٶس٪ يٱ رؾ  ٦ٻ آٶاٴ ضر رٮ٫ٹررٶؿاٴ ح٥٧ ي ٻؿجيقا٦ٻ 

 ،ذاٶسرٴ ٶثٹ  ٻاٞجي  رتطت ،يٸح ٻٯر٣ٖ ،ٸ تعض٪ٹرضٝ يقطآٴ ٪صقج٫اٴ  ٻخٳٯ رظ

، 8ٵرحؿو  رٲواٰ حؿوٵ ٸ   ،كواٴ ير ي٪طرٲو  طٲطزرقو ذٹرټط زٸ ، 7يرٲاٰ ٖٯٻ حاٶيض

 ،تثواض توطيٵ    يٖواٮ  ،ٶؿوة تطيٵ ٝ يكاٴ قطي٦ٻ ر چطر .رؾ  3يٷة ٦ثطيحًط  ظ

                                                           
ثهبٹ٨ ثهو    ي ځگبّزڄ ّلڃ ڇثڄ ىثبٿ ٥وثکڄ كاهيټ  ٭وكي ٽڂؾٖوثڄ يٵزبث، 3ىيڂت، ثبځڈي فوكٽڂل  ٍيوڃهاع٤ ثڄ ٽب  .1

 .اٍذ ٕٮؾڄ ّْٖل
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 يټٳاٶٷس ْطٞكاٴ ي٦ٻ ر يي. ٪ٹضر زرضز ټٳ تطيٵ  رؾجٹرض ٸتطيٵ  ٢ٯة ٸ تاالتطيٵ  پا٤

توٻ ُٖوط   ٲُٗوط  ٸ ٢واٮثف   ٸخٹز زرقوجٻ زض آٴ   ٦ٳاال ر٢ؿاٰټؿجٷس ٦ٻ ټٳٻ َاليي 

ؾوٷث٭  خٽاز زض ضرٺ ذسرٸٶوس،   ٶٳازح١ ٸ ؾٷث٭ كاٴ ير .ټا قسٺ رؾ  ٭ ٸ ٦طرٲ يًٞا

ٶٳواز زض ټوٱ ق٧ؿوجٵ     ،٦والٰ  قداٖ  ٸ تالٚ  ٶكاٶٻسٺ، رٸ ٣ٖ رظ رنٹ٬  حاٞٓٲ

ْاٮٳاٴ  ٺ٦ٹتٷس ، زضټٱؾجٳ٫طټاي  ٢سض زض تطرتط  ٢ٯة ٢ٹ   ٸ ؿاضخ ؾٳث٭ ،تاَ٭

ٸ  تٯود  ٪ٟجواض حو١ ٸ  آٶواٴ توا    ٺ٦ٷٷوس  ؾوطزض٪ٱ ، ٸ نواز٢اٶٻ  ٱرٲٷ١ُ ؾوٯ  تا٢سضتٳٷس 

 .رؾ  ٸ ٦ٹتٷسٺ آٶاٴ تا رؾجسال٬ ٢إَ ٺ٦ٷٷس ٸ ضرٰ ٶاپصيطرٶ٧اض

ٖٟاٜ ٸ قٽاٲ   ،ٖٯٱ ،يع٦اضرپطټ ،ييپاضؾا يرٮ٫ٹ 3ٵ ٪صقجٻ آٴ حًط يرظ ر

ٸ َاٮة آظرزٺ ټاي  رٶؿاٴټاي  ٦ٻ خاٴرؾ   يي، ٶكاٶٻ ٸ رٮ٫ٹسرٲٵپا٦ ٳٻي٦طآٴ  .رؾ 

  يٶٹرض ټوسر رظ ر ضر ٲٗطٞ ټاي   ٺٹرٲ ٸ قٹٶس ٲي  يكاٴ ټسريٯٻ رر، تٻ ٸؾيرذال٠ رٮٽ

چوطر ٦وٻ    .سٶو طر٪ ٲي رٸ رٮٽاٰضر رظ  آٴ يٱ ٢سؾيح١ ٸ زٞأ رظ حط ياضي، ٸ سٺرچ يٸ

تٹز  يرظ خٳٯٻ رٞطرز٦ٻ  ري ٞاَٳٻ ؛رؾ  3ظټطرٞاَٳٻ ټاي   رظ خ٫ط٪ٹقٻ ي٧يكاٴ ير

توٻ   ٦ٍ٣ٞٻ  ٲٗطٞ ٵ ؾطچكٳٻ پا٤ يسٺ ٸ رظ ررضر ٲ٧ 9اٲثط رٖٓٱ رپ٦ٻ ظتاٴ ٲثاض٤ 

ټوٹر ٸ ټوٹؼ    ي٦وٻ رظ ضٸ ي ر ؾطچكوٳٻ  .رٶوس  ى تطزٺرقٹز، ٞ ٲي يرٲط ذسرٸٶس خاض

ٍ ـ ٪ٟجواض ٸ س يو ٪ٹ ٶٳي ؾرٵ آٴ ؾواٴ   ٵيتوس  9ؾو . ر يرٮٽو  يٸحو توط رؾواؼ    ٣ٞو

 يجو رتطت ،ٵ رٲطيدٻ ررزض ٶج ٻ ٶٳٹزٺ ٸيًٞ٭ ٸ ٦طرٲ  تٛصٖٯٱ ٸ  يٚصررظ  3حًط 

 اٞجٻ رؾ . ي ي٢سؾ يپطٸضقٸ  يضٸحاٶ

رٸ ضر  ،ٺف آٲوس سٶيو زتٻ  9اٲثطر، پسٺ تٻ خٽاٴ ٪كٹزيز 3ٷةيحًط  ظ٦ٻ  يټٷ٫اٲ

پا٤ ضر  ٶٹظرز٭ تٹٮس آٴ ر. خثطئ٦طز، رؾٳف ضر رٶجراب يٸح ١يَط ٸ رظ ٪طٞ  زض آٚٹـ

پا٤ ٲٷثٕ رظ  تٹز ٦ٻيي ظيثاٸ  يٶٹضرٶق٧ٹٞٻ  3حًط  آٴ يي٥ ٪ٟ . ٪ٹيكاٴ تثطيتٻ ر

                                                           
ٍَاَ) ٭وٽبيهل   ٽهي  ځڈيَڂلڃ ثڄ آيبد ٍڈٻ ڇ چچبهٻ ٍڈهڃ ځغټ اّبهڃ كاهك کهڄ  .1 ا ع َغاوق هَط ِق

ََيط ََ إقَّ  َويط   * یَو نا   ا ٌع قنط  إ
یح  .)ٽزوعټ( .(يَع
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ټاقوٱ توٻ    يتٷو ٲٷجكط قس.  7يرٲاٰ ٖٯ ذاٶٻ يذٹـ آٴ زض ًٞاٸ تٹي  طٸٴ آٲسرت يٸح

ٲكواټسٺ  ترو    رټ٭ ٵ ټٷ٫اٰيزض ر٪ٟجٷس.  ٲي ٥ي٫ط تثطيي٧ستط٦  تٻ ٵ ٸالز  پطيؾثة ر

ٵ يو رؽ قوس.  رٸ رٶوسٸٺ ذو   يتا رق٥ قاز 9ٲثاض٤ حًط  ضؾٹ٬ټاي   ٪ٹٶٻ ٦طزٶس ٦ٻ

ٵ يو تٹز ٦وٻ ر  يٳرث  ٖٓرآٴ حًط  رظ ٲه يٶ٫ط آ٪اټارت، 9اٲثط ذسرررٶسٸٺ پټاي  رق٥

٦ٷوس،   ٲي يؾر  ضر ٲجالقټاي   ٦ٻ ؾٷ٩ يثجرٲهتا آٴ ٲٹرخٻ ذٹرټس قس. ٷسٺ يزض آَٟ٭ 

 9س.يٶٳا ٲي تا آٴ ٲ٣اتٯٻ٦اٲ٭  يتا نثط ٸ تطزتاض، 3آٴ حًط  رٲا

ٵ رٸخوٹز چٷو  ضٸ  رظريوٵ ؛ ياٞو    رتطت ٦2ؿاءآ٬ پٷح تٵ زض زرٲٵ  3آٴ حًط 

ٵ ٲٹټث  ٸ رتٻ ؾثة ټٳرؾ .  يكاٴ ٦اٞي  ٸ آٲٹظـ ررتطت يتطر ياٴ ٸ ٲٗٯٳاٶرٲطت

                                                           
څڂگهبٽي ٵهڄ   »گڈيهل    يڇ ٽه  مٵهو ٵهوكڃ   يهڇايزه  11ٓ  «3اٹَيلڃ ىيڂت حؽيب» كه ٵزبثِ يّيـ ع٦ٮو ځٲل .1

آڇهك ڇ ٭وٽهڈك    7اٹپؤٽڂيڀ ايْبٿ ها ځيك پلهُ اٽيو، 3ٽبكهُ ؽٚود ىڅوا ،ڇالكد يب٭ذ 3ؽٚود ىيڂت

كه آٿ  9گيوٻ ڇ هٍهڈٷ فهلا   يځپ يپيْ 9ايْبٿ عڈاة كاكځل  ٽڀ اى هٍڈٷ فلا ٵڀ. يگناه ايڀ ٭وىځل ها ځبٻ

آٿ ٭وىځهل ها   يگهناه  اى ايْبٿ كهفڈاٍذ ځهبٻ  7يٵڄ اى ٍٮو ثوگْزڂل ڇ اٽبٻ ٥ٺ يڅڂگبٻ كه ٍٮو ثڈكځل ڇ څڂگبٽ

اٍهذ. ٍه ٌ فجهو    کهوكڃ    ځبٻ اڇ ها ىيڂت ثگناهيل ٵڄ فلاڇځل ايڀ اٍټ ها ثوايِ اځزقهبة  ځپڈك، ايْبٿ عڈاة كاك

گنّذ ها مٵو ځپڈك ڇ گويڄ ٵوك ڇ ٭وٽڈك  څو ٵٌ ثو ٽٖهيجذ ايهڀ كفزهو    فڈاڅل  3څبيي ٵڄ ثو ىيڂت  ٽٖيجذ

 «.ثگويل 8اٍذ ٵڄ ثو ٽٖيجذ كڇ ثواكهُ ؽَڀ ڇ ؽَيڀ يٽبځڂل ٵَ، ثگويل

عچذ اٝال٥بد ثيْزو كه ايڀ  ؽليش کَبء يکي اى اؽبكيش ٽزڈاروي اٍذ کڄ ّي٦ڄ ڇ ٍڂي ثڄ آٿ ٽ٦زو٫ څَزڂل. .1

ڇ  118 ٕٔه ، ٥الٽهڄ ؽٺهي  ، ځچظ اٹؾٰ ڇ کْه٬ اٹٖهلٯ    کڂيلٽواع٦ڄ ميٸ ثڄ ٽڂبث٤  ،كه ٽيبٿ ٽڂبث٤ ّي٦ڄ ،ثبهڃ

، اٹڂَبء إٹي اإلٽبٻ اٹغهڈاك( ٍيلح ؛ ٥ڈاٹټ اٹ٦ٺڈٻ ڇ اٹپ٦به٫ ڇاألؽڈاٷ ٽڀ اآليبد ڇ األفجبه ڇ األٱڈاٷ )ٽَزلهک 119

 هه  939ٔ ٕه ، 3٭بٝپڄ، 1ٱَټ ، 11ط ، ٽڈؽل اثٞؾي إٮچبځي ٽؾٲٰ ڇ ٽٖؾؼ  ٽؾپلثبٱو، ثؾواځي إٮچبځي

، ٽهناڅت اٹٞڈائه٬  ٽ٦و٭هخ  اٹٞوائ٬ ٭ي  ؛ 151ٓ ، 6ط ،  ٽ٢ٮو ځغٮي ٽؾپلؽَڀ، كالئٸ اٹٖلٯ ٹڂچظ اٹؾٰ  ؛934

 هه  137ٔ ٕه ، 15ط ، ٽغٺَهي ٥الٽهڄ  ، ؛ ثؾهبهاالځڈاه 113ٓ ، 1ط  ، ٥ٺي، ٽؾٲٰ ڇ ٽٖؾؼ  ٥بّڈه، اثڀ ٝبڇڇً

  .(ٽزوعټ) .149

، اؽپل ثڀ ؽڂجهٸ ، ٽَڂل  کوكرڈاٿ ثڄ کزت ميٸ اّبهڃ  ، ٽيکپب ايڂکڄ اى ٽيبٿ ٽڂبث٤ ٽ٦زجو اڅٸ ٍڂذ كه ايڀ ثبهڃ

؛ «االؽهياة  ٍهڈهح ٽهڀ  »ثهبة  ، ثڀ االٍٲ٤؛ ٍڂڀ اٹزوٽني ڇاصٺخٽَڂل ٥جلاهلل ثڀ اٹ٦جبً ڇ ثبة ؽليش  ثلايخثبة 

؛ ّڈاڅل اٹزڂييهٸ  195ٓ ، 11ط ، ٥ٺي، ٥ٞيخرؾٲيٰ  ٥جلاٹجبهي ، آٹڈٍي، هڇػ اٹپ٦بځي ٭ي رٮَيو اٹٲوآٿ اٹ٢٦يټ

 . (ٽزوعټ) .17ٓ، 1ط، ؽَکبځي، ٹٲڈا٥ل اٹزٮٚيٸ
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تثسي٭ قوس ٦وٻ رظ ؾوٹي     يزرٶكٳٷس يتٻ تاٶٹ 3ٷةيرٞجراض تعض٨ تٹز ٦ٻ حًط  ظ

 ٻيٸ زض ؾوا  يُٖٹٞو  ٸ ٲٽطتواٶ  رظ  ييًٞاكاٴ زض ير. سٺ تٹزيآٲٹظـ ٶس يچ ٲٗٯٳرټ

 يزض ٸ يرذال٢و  اظر رو ٲجٸ را يؾودا  ،دوٻ رزض ٶج پطٸضـ ياٞ ؛آٴ تعض٪ٹرضرٴ  ي٢سؾ

 ٸ تركوٷسٺ ٸ  اورو ٞ ،٦ٻ ٲثسأ ٲجٗوا٬ رؾو    ،يرن٭ ټؿج رظ آٶدا ٦ٻ .سر ٦طزرپ يتدٯ

توٻ ټٷ٫واٰ   ٦ٻ ري  ٻټٳچٹٴ ق٧ٹٞ ضر فپا٦ ٢ٯة 3ٷةي؛ حًط  ظرؾ  ٢9ات٭ ٲح٭

 ٸ رظ ٦وطز ى تاظ رٵ ٞياٞ  ريطـ ٸ زضيپص يتطر ،قٹز ٲي ق٧ٟجٻ يٱ ؾحطرٸظـ ٶؿ

 ياضي٢ٯة ٸ  ٢ٹ  ،يٲ٣اٲٸرال ،رذال٠ ،ٖٯٱ رظ آٴ ٶٹض٦ٻ  ٭ قسررٮجحه ٞاض٘ري  ٻٲسضؾ

 . تطرٸـ ٶٳٹزح١  سٴضؾاٶ

ضر ٦ؿة ٶٳٹز ٸ زض  ي٧ٹ٦اضرٸ ٶ يتعض٪ٹرضٸ  سرپٹق يتعض٪ٸ  ق٧ٹٺكاٴ ٮثاؼ ير

 .٦طزرَطرٞف ضر رحاَٻ  ،ٳاٴير س ٸيتٻ ٶٹضـ ٲٷٹض ٪طز خٽاٴاٞ  ٦ٻ يت٧اٲ٭ ري  ذاٶٻ

رـ  ي٢سؾو ذوٹـ  ټواي    حٻيا ضرضر ت ٸ آٴ سيتاض تط آٴ يرٮٽ ا ٹيرآؾٳاٴ ٶثٹ  تا ٞ

٦وٻ   سرضؾو  ري زضخوٻ توٻ   يپا٦سرٲٷحداب ٸ ٷٻ رزض ظٲ 3آٴ حًط  .٦طزٵ رُٖطآ٪

 يٶواٲحطٲ ٫اٶٻ ٸ رت قرمچ رټزض ضٸظ ٸ  ٶسسرقٷ ٶٳي ف ضرينسرټا  ٻيټٳؿا٪اٺ  چرټ

 س. يز ٶٳي كاٴ ضرير

ٞوطٸ  ٸ ٲوطزٰ توٻ ذوٹرب     ر٧ٞٷوس  ٲوي  ٻيخوا ؾوا   تط ټٳٻقة  ي٧يتاض٦ٻ  يټٷ٫اٲ

 يقس، زض حواٮ  ٲي ذاضجرظ ٲٷع٬  ٢9ثط ضؾٹ٬ رٖٓٱاض  يظ يتطر 3ٷةيظ ،ضٞجٷس يٲ

 حي٥ يوط يو ٶعزتوٻ  ٦وٻ   يظٲواٶ  ظزٶوس.  ٲوي  ٣وٻ ٯحف زض رَوطرٞف  رٶ٦ٻ پسض ٸ توطرزض 

٦طز،  ٲي ضر ذاٲٹـ آٶٽاٸ  ټا قجاٞجٻ ٻ تٻ ؾٳ  چطر٘رخٯٹتط رظ ت٣پسضـ  ،سٶسرضؾ ٲي
                                                           

ٞ  ،څټ كه ايڀ ٥بٹهټ ڇ څهټ كه ٥هبٹ ټ آفهود    :ائپڄ ٽ٦ٖڈٽيڀ ،اٍالٽيڅبي  ايڂکڄ  ثو اٍبً آٽڈىڃ رڈٙيؼ .1  ڄڇاٍه

ثهواي پهنيوُ ٭يڈٙهبد فلاڇځهلي ڇ      آځهبٿ چوا کڄ  څَزڂل؛ ثڄ فاليٰ لٿ ٭هيڈٙبد فلاڇځل رجبهک ڇ ر٦بٹيهٍي

. ّهڈك  ٽهي  ٍهبيو ٽڈعهڈكاد ا٭بٙهڄ   ڄ هؽپذ فلاڇځهل ثه  ، ٱبثٺيذ كاهځل ڇ ثڄ يپڀ ڇعڈك ايْبٿ ،څبي ٱلٍي هؽپذ

٘  ڃکڂڂهل  ڇ څټ ٽؾهٸ ٱجهڈٷ   هٍبځڂلڃ اٍذ ثَيبه ٭ي٘ ،څټ ٽجلؤ ٽز٦بٷّڈك  ٽي هڇ گٮزڄ ايڀاى  اٹچهي  ثيکهواٿ  ٭هي

  .)ٽزوعټ( .اٍذ
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 ٷس. رثتپا٦سرٲٵ ضر  ٻٳيآٴ ٦ط٭ ٲثاض٤ يقٳا ي٦ؿٲثازر تا 

ٰ توطيٵ    ٻرقوث ]تٻ ٣ٖرسٺ ٲإٮٝ[ ا٬ رټٳؿط ٸ ٖ يپؽ رظ ٲست  رظ 9اٲثطرو توٻ پ  ٲوطز

ټاقوٱ ٸ تعض٪واٴ    يرظ ؾطرٴ تٷ 3حًط  آٴ 9قٹټط. سي٪طز  نٹضٸ  ط رؾ ٮحاِ

رضٺ ٹٳو ٸ ٲٷوعٮف ټ  ٦وطز  ٲوي  ض٢ات  2رتط تاٸ تركف  رظ ٶٓط ٦طٰثطٸتٳٷس حداظ تٹز. 

 ٱ تٹز.رجيظٴ ٸ  ٹٺرٴ آتطٸٲٷس ٸ نسټا تاظٲٷسررٶٸ  ٺٲاٶس زضضرٺ طرٴر٣ٞپٷاټ٫اٺ 

 ظٴطرقو  ٥يو ٴ ٹچټٳكاٴ يرس ٪ٟ : يتا 3ٷةيحًط  ظ٢ٹ  ٢ٯة رٲا ضرخٕ تٻ 

كاٴ ضر ير .اٴ ْاٮٱ ضر تٻ ٮطظٺ زضآٸضزيرٲٹ يزؾج٫اٺ ح٧ٹٲج ،فيتا ٚطـ نسر ،يټاقٳ

زؾو    زضٖوطب ضر  ح٧ٹٲو   ظٲواٰ  ٦وٻ   يعيسي ؛آٸضزٶسذٹرض  قطربس يعيتٻ ٲدٯؽ 

ٻ ظزٺ توٹز ٸ  رو ترو  ت٧  ، توط سيعي٦طز.  ٲي ؾٯُٷ  يرؾالٲټاي  ٵر٪طٞجٻ ٸ تط ؾطظٲ

ع پط توٹز رظ  رٲدٯؽ ٶ حٯ٣ٻ ظزٺ تٹزٶس.زض رَطرٞف  ،اٴيٖطټاي  طرقٳكتا  فٲحاٞٓاٶ

 ٦ٹچٻ ٸ تاظرض. ٸ  يٖاٲٲطزٰ 

 كواٴ چٷواٴ  ي٦وطز. ر  يضر ٸرزرض تٻ ؾرٷطرٶ 3ٷةيحًط  ظف آٲس ٦ٻ رپ يُيقطر

ـ   ف٦ٯٳوات  يي٦ٻ ٪ٹ٦طز  يؾرٷطرٶ رظ  ٸ قوسٺ  يخواض  ،سض ٦وطرض رو ح ،رظ ظتواٴ پوسض

٣و  ضر  ررو . حو١ ٸ ح٣  يض ٲي طٸٴرتذطٸقاٴ ٞهاح  ٸ تالٚ  ټاي  ٭رؾاٶاتف رت
                                                           

اى کهڄ  ثهڈك   يځقَهزيڀ ځهڈىاك  ، ٥جهلاهلل  .كه ؽجْڄ ٽزڈٹهل ّهل   ثڈك کڄ ثڀ ع٦ٮو  ٥جلاهلل، 3ؽٚود ىيڂتّڈڅو  .1

، اٽهڀ  کهل پب، كٹيو، پوك، عڈاځڈاهٽوكي ثڈك ثيهگ ،. ٥جلاهللكه آٿ كيبه ثڄ كځيب آٽل، ٽَٺپبځبٿ ٽچبعو ثڄ ؽجْڄعبٽ٦ڄ 

كٍهذ    ثهڄ  ٶهڄ ٽهبٹِ اى ٽيهبٿ ثهوڇك يهب     ڇ اى آځ ٵوك څبي فڈك اٍوا٫ ٽي ٥جلاهلل كه ثقِْ .عڈك ڇ ٍقب ٍڂجٸڇ 

٥هڈٿ  ، ٽؾپهل ، آڇهك  ٥ٺهي ثڄ كځيب  چچبه پَو ،ثواي ٥جلاهلل ثڀ ع٦ٮو 3اثبيي ځلاّذ. ىيڂت ځيي كّپڂبځِ ثوٍل

 كهايهذ ٽ٦بڇيڄ ثهب   .ٵٺضڈٻ اٍذ  ٻؤ، ٵڄ يٶي اى آٿ كڇ ځيي ّلكفزو  اى ايْبٿ ٕبؽت كڇچڂبٿ ٵڄ څپ .٥جبً ڇ اٵجو

افزيهبه  ، بكڃ ٵڂل. ٥جهلاهلل څبّټ اٍزٮ رب اى پْزيجبځي ثڂي، كه آڇهك فڈاٍذ اڇ ها ثڄ څپَوي يييل ٍيبٍي فڈك ٽي

ثهڀ    ٱبٍهټ ، ٥پڈيِپَهو اىكڇاط ها ثهڄ   ڇيآٿ ؽٚهود څهټ    .كاك 7اٽهبٻ ؽَهيڀ  ، اڇ  كايهي   كٍهذ  كفزو ها ثڄ

  .)ٽزوعټ( .كه آڇهكٝبٹت  اثي  ثڀ ع٦ٮو  ثڀ ٽؾپل

ؽکهيټ  گڈځڄ کڄ كه اكثيبد ٭بهٍي ځيي چڂيڀ اٍذ. ثواي ځپڈځڄ  څپبٿ؛ اكثيبد ٥وة اثو ځپبك ثقِْ ڇ کوٻ اٍذ كه .1

 .«ٽوكي چڈ ّيو ڇ ثڄ ثقْهِ چهڈ اثهو   ڄ ث/  ثبىڇ ٍزجوڄ ثبال ثٺڂل ڇ ثڄ ث»گڈيل   ٽي اثڈاٹٲبٍټ ٭وكڇٍي كه ّبڅڂبٽڄ

 )ٽزوعټ(.
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 ٢وإَ ٸ ټواي    رؾوجسال٬ تا ضٸ  رظريٵ رظ ٢سض  زقٳٷاٶف تٽطرؾس.آٶ٧ٻ  تسٸٴ٦طز، اٴ رت

 يي٪وٹ  ط ٢طرض زرز.رتح  تأثتٻ چٷ٩ آٸضزٺ ٸ ضر  كاٴرحؿاؾات ،رـ ٦ٹتٷسٺټاي  ٴاټتط

ف ټٳچوٹٴ توط٠،   ينوسر  ٚطـ تا ظتاٴ آٶاٴ ضر تٷس آٸضزٺ ٸ ،ټٳچٹٴ ؾٷ٩ ف٦ٯٳات

آؾوٳاٴ   يرظ تٯٷوسر ٦وٻ  توٹز   يرٮٽ يٶسر آٴ حًط ، ينسر٪ٹيي آٶاٴ ضر ٪طٞجٻ تٹز. 

  تط تٷكاٴ پٹقاٶسٺ تٹز.ضر  يٞطٸز آٲسٺ ٸ ٮثاؼ ٲالٲ  ٸ تسترج

٦وٻ   رؾو   يكاٴ ٦واٞ ير يرٞجراض تطرٵ رټٳس ٪ٟ : يتا 3آٴ حًط ٖٯٱ تاضٺ زض

 ٲثاض٦ف حٳ٭ټاي   خاٲٗٻ ضر تط قاٶٻ يٷيز ټسري  ،7ٵرقٽاز  رٲاٰ حؿ رظ تٗس يٸ

 .زرق تط ٖٽسٺ ضر ٗٻ ر  قر، ٲطخٗياٞ قٟا  ٦7ٻ رٲاٰ ؾداز يٸ تا ظٲاٶ ٦طز

ٵ يو ٸ ر ٪صرقو  كاٴ يرتط زٸـ ضر  يتعض٪  رٲؿئٹٮچٻ ، 7حؿرٵرٲاٰ تطرزضـ 

  ضر تط زٸقف رٮئٹٵ ٲؿيچ٣سض تعض٪ٹرض ٸ ذطزٲٷس تٹز ٦ٻ ر ،9ٲٗٯٳٻطرٖاٮٳٻ ٚ يتاٶٹ

رظ ٦ٻ  زح١ زرض ،يزرٶكٳٷس رٲ  رؾالٲ ،ٖثسرهلل تٵ ٖثاؼټٳچٹٴ قرهي  ٦طز.حٳ٭ 

 ،ٷوة يذطزٲٷسٲاٴ، ظ يتاٶٹ» ؛2«ـب بـت طلظيؾتـا زقطؼ» ٪ٹٶٻ ٶاٰ تثطز: ٵير 3آٴ حًط 

 «.يزذجط ٖٯ

تالټوا  توطيٵ   ټا ٸ زضزٶا٤ ث رٲهتطيٵ  سيقس تٻٵ رچٷ ٵير 3ٷةيحًط  ظ ،يآض

 زض ضرٺ عرو چټٳوٻ  ٦وطزٴ   ٞوسر  ،ٸ ضرٺ رؾج٣اٲ  زض تطرتط تاَو٭  قسزض ضرٺ رؾالٰ زچاض 

آٴ ضٸ  رظريوٵ ٱ ٶٳوٹز.  رتطؾو  يرٲو  رؾوالٲ   يتوطر  ضرپطچٱ ح١  تطرٞطرقجٵذسرٸٶس ٸ 

 يټوط ٲؿوٯٳاٶ  ٵ رؾواؼ توط   يو رح١ زرضز. تط  يٲؿٯٳاٶرٶؿاٴ تط ٪طزٴ ټط  3حًط 

ٲطرؾوٱ   ييتطپوا  ٸ يسرقو  ٸ ٸ تعض٪ اٴكو ير ازيزرقجٵ  ٸرخة رؾ  ٦ٻ زض ظٶسٺ ٶ٫ٻ
                                                           

َؿلة »٭وٽڈك   3ىيڂت ؽٚودكهثبهڃ  7اٽبٻ ٍغبك كه ٽڂبث٤ ربهيقي آٽلڃ اٍذ کڄ  .1 َاْكِت بَِحؿِد اهللِ طادٌَِة َؼرَي ُمَعؾَّ

َؿلةَو َؽِفَؿٌة َؼرَي  څَزي کڄ اي  ڇ ثبځڈي ٭چپيلڃ، اي ّپب ثبځڈي كاځْپڂلي څَزي کڄ ر٦ٺيټ ځليلڃّکو فلا  » ؛«ُمَػفَّ

 ثٺکهڄ  ،ځجهڈكڃ  ياکزَهبث  آٿ ثبځڈي ثيهگڈاه٥ٺټ ٽٲٖڈك اى ايڀ هڇايذ ايڀ اٍذ کڄ  «.اٍذځکوكڃ ي رڈ ها رٮچيټ اؽل

  .)ٽزوعټ(. آٿ فلاڇځل اٍذؽٲيٲي ٵڄ ٽ٦ٺټ  ي٥ٺپ؛ اٍذ ياى ٥ٺټ ٹلځاي  ّبفڄ

 .06ٽٲبرٸ اٹٞبٹجييڀ، ٓ  .1
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رؾ  رټسرٜ  يٖاٮرټسرٞف تالـ ٦ٷس ٸ چٻ  زض٤ٶٹضـ ٸ رظ  ٲٷس قسٴ تٽطٺ كاٴ ٸير

ټوايي   ٪ٹقوٻ  ،آٶچٻ ش٦ط قسٴ رؾ . اٶاٲؿٯٳ يطٸظرٵ پجًٳٲ٦ٻ  يزض حاٮ ،3ٷةيظ

 ٥رو ٶ يايؾودا رظ  ؾطقواض ٦ٻ  يپطتط٦ج يظٶس٪اٶ ؛تٹز 3طٺ آٴ حًط رؾ ٦ٹچ٥ رظ

 يٸ تٹ ٸ ُٖطـ ټٳچٹٴ ُٖط ق٧ٹٞٻ كاٴ ُٖا ٶٳٹزٺيتٻ ر پطٸضز٪اض تٹزٺ ٸ يرذال٢

 .سي٪طزؾاح  حًطتف ٲٷجكط  زض ،ذٹـ ٖٹز

  3ٌةيس تشرگَار، حضزت يتاًَ ًاهِ يسًدگسٌدگاى يًَگفتار دٍم: 

 توا ٦طز ٹ١ٞ ٲ ضرٴ اٲؿٯٳرظ تعض٪اٴ زرٶكٳٷسرٴ  ياضرتؿرؾ  ٦ٻ  ي٣ا  رٮٽررظ تٹٞ

تٻ ٶ٫اضـ زض  3ٷةيحًط  ظزضتاضٺ  ضر يؾٷ٫ ٞطز ٸ ٪طرٴ تٻ ٲٷحهطټاي   ٶاٲٻ يظٶس٪

ٲٗٯٹٲا  ٶا٢م رؾاؼ  ٲا تط .رؾ  3آٴ حًط   رقره٦ٷٷسٺ  يٲٗطٞآٸضزٶس ٦ٻ 

ر٪وط  رؾ  ٦ٻ  يٽي. تس٦ٷرٱ ٲي ٱيت٣س ذٹرٶٷسٺك٫اٺ رتٻ پضر آٶٽا  رظٲٗطٞي رٶس٦ي  ،ذٹز

 ،زټٷسٺ رحجطرٰ ٞوطرٸرٴ  تٷٽا ٶكاٴ ،تاقٷس يٲٹيٹٖاٶ٫ط ر، تټا ٦جابٵ ير يتٳاٲتٷا تاقس 

پوازرـ ضر توٻ   يٵ تٽجوط  ذسرٸٶس تٻ آٶواٴ  رؾ . ؿٷس٪اٴيٸ خٯة تٹخٻ ٶٹ يط ٖاٮيت٣س

 .سيٵ ذسٲ  رضظٶسٺ ُٖا ٞطٲايذاَط ر

 رٸ :(٠.  ټ 909 )ٰ يٵ ٲحٳس تٵ ٖثسرٮطحٳٵ ؾوراٸ يرٮس ط قٳؽررٮرحاّٞ رتٹ .9

 رؾ . زرزٺرذجهال  3ٷةيظحًط  ٶاٲٻ  يظٶس٪ ضر تٻ ي٦جات

 ضر تٻ ي٦جاتكاٴ ير :(٠.  ټ 959 )ٰ يٵ ٲحٳس تٵ َٹٮٹٴ زٲك٣يرٮس حاّٞ قٳؽ .2

 ؛يتعض٪وٹرض رثثوا   ٷوٻ  ر٦ٻ زض ظٲ رؾ  رذجهال زرزٺ 3ي٦ثط ٷةيطٺ حًط  ظرؾ

 .رؾ  كاٴيٸ ٦طرٲا  ر ،٭يًٞا

 يٞو  رٮٗداخوٻ  »تٻ ٶواٰ   ي٦جات يٸ :(٠.  ټ 999 )ٰ يٹَرٵ ؾيرٮس خال٬ .9

 چاج قسٺ رؾ . ٦ٻ زض ٞاؼ ٸ ٲهط زرضز «

ٖوطٜ  » ٖٷٹرٴتا  ي٦جاترٸ  :(٠.  ټ 9962 )ٰ ي٭ تٵ ٲحٳس ٖدٯٹٶرحاّٞ رؾٳاٖ .4
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 . زرضز «3ٷة يظ  9رٮعضٶة

 كواٴ ير :9ٹرٴيو ناحة ز :(٠.  ټ 9940 )ٰ؛ 2يٲؿجٹٖٞثاؼ  ،ظتاٴ يٞاضؾ ٲٹضخ .5

 ٺزضتواض رؾو  ٦وٻ   ټوايي   ٦جواب توطيٵ    ٹررزرضز ٦ٻ رظ ق« رٮُطرظ رٮٳصټة»تٻ ٶاٰ  ي٦جات

  4ٶٹقجٻ قسٺ رؾ . 3ٷةيٶاٲٻ حًط  ظ يظٶس٪

زض ٶدوٝ  زرضز ٦وٻ  « رٮرهائم »تٻ ٶاٰ  ي٦جاتكاٴ ير :يطيٵ خعريرٮسٶٹض .6

 رقطٜ چاج قسٺ رؾ .

توٻ ٶواٰ    ي٦جات يٸ :(٠.  ټ 9969 )ٰ ،يد خٟٗط تٵ ٲحٳس ٶ٣سرق ،ٖالٲٻ ٲح١٣ .7
                                                           

ىهك ڇ  څبي كهّهذ ٽبيهٸ ثهڄ     يک ځڈ٣ گيبڃ كاهڇيي ثب ثوگ ،ځيي ٽ٦وڇ٫ اٍذکڄ ثڄ ٍوڇ روکَزبځي ڇ ٍوفلاه  ىهځت .1

 گڈيڂهل.  ٽهي  )پبي ٽٺـ( ځيي «هعٸ اٹغواك». كه ىثبٿ ٥وثي ثڄ آٿ اٍذ ٽٲڈي ڇ کڄ فڈّجڈ څبي ىهك هځگ اٍذ گٸ

  .)ٽزوعټ(

ڇ ها ثهو ٥چهلڃ كاّهذ    اٹپبٷ  ٽٖبٹؼ ثيذ ؽٮب١ذ اىٽبٹي ڇ څبي  رڂ٢يټ ٍيبٍذ ،«ٽَزڈ٭ي» ،كه كهثبه پيِ اى ايڀ .1

  .)ٽزوعټ(ّل.  ٽي ايڀ ٽٲبٻ ثَيبه ٽچټ ّپوكڃ

كاك. ٽزهڈٹي ثهڄ    ٽهي  پوكافذ يب ٙهپبځذ اٽهڈاٷ ها اځغهبٻ   ، اٹپبٷ ثڈك ڇ اٽبځذ ځب١و ثو ٽ٦بٽالد ثيذ ،«ٽزڈٹي كيڈاٿ» .3

  .)ٽزوعټ(. اّزچبه پيلا کوك« ٕبؽت كيڈاٿ»ثڄ ، ٽوڇه ىٽبٿ

ثهڀ  ا فهبٿ ٽَهزڈ٭ي   ٽيهوىا ٥جهبً ٱٺهي    ،ثهوك  ٽي الىٻ ثڄ مکو اٍذ کڄ ٽڈهفي کڄ ځڈيَڂلڃ کزبة ؽبٙو اى آٿ ځبٻ .4

اٍذ. ٹٲت ٍه چو صهبځي ثهڄ عچهذ ٥هلٻ       هؿ ٥ٖو ٱبعبهڈّب٥و ڇ ٽ ،اڇ ٽؤٹ٬. اٍذ صبځي يٽؾپل رٲي ٍ چو ٵبّبځ

څب  اى ٵزبة ، ثوفياٍذ. ٥جبً ٱٺي يځيي ٽٺٲت ثڄ ٍ چو ٵبّبځ يرٲاځل؛ ىيوا پلهُ ٽؾپل ايغبك اٹزجبً ثڄ اڇ كاكڃ

. اصهو اڇ كهثهبهڃ   اٍهذ  فٺٶهبٿ  اثڀ« ڇ٭يبد األ٥يبٿ» رويڀ آځچب ٵزبة کڄ ٽچټ کوكروعپڄ اى ىثبٿ ٥وثي ثڄ ٭بهٍي ها 

ځهبٻ كاهك.  « بئت ىيڂتاٹٞواى اٹپنڅت ٭ي ؤؽڈاٷ ؤّٻ اٹپٖ»، ربٹي٬ ّلڃ اٍذ ؛ کڄ ثڄ ىثبٿ ٭بهٍي3ؽٚود ىيڂت

ـ » ايڀ کزبة اى ٽٺؾٲبد ٵزهبة  . اى ٱواه ٽ٦ٺڈٻاٍذ «ٝواى اٹپنڅت ٽ٢ٮوي» ځبٻ كيگو ايڀ کزبة ـ  ځبٍه  ،«اٹزهڈاهي

ايهڀ کزهبة اى    .ٵزهبة پهلهُ ځگبّهذ   رٶپيٸ  کڄ ڇي ايڀ ٵزبة ها كه هاٍزبياي  گڈځڄ ثڄ، اٍذ ٹي٬ پله ايْبٿإر

ځڈّهزڄ ّهلڃ    7ٝبٹهت  اثهي  ىيڂت ثڂذ ٥ٺهي ثهڀ   هاع٤ ثڄکڄ ثڄ ٕڈهد رقٖٖي  څبيي اٍذ رويڀ ٵزبة ٱليپي

گڈيهل    ٽهي  اهىُثڄ ايڀ اصو ٱليپي ٽَزٲٸ ڇ ثهب فبٝو آگبڅي ځلاّزڀ ثڄ ، ٹ٬ کزبة ؽبٙوؤٽزبٍٮبځڄ ٽڇٹي اٍذ؛ 

 3ثهبځڈ ىيڂهت   ځبٽهڄ  ىځهلگي څهبيي کهڄ كهثهبهڃ     رويڀ کزبة اى ٍبكڃ» ؛«3روعپخ اٹَيلحٽڀ ؤثَٜ ٽب ؤٹ٬ ٭ي »
اهىُ هاع٤ ثڄ ايڀ اصهو ثهب   ،ع٦ٮو اٹڂٲلي اى ځڈيَڂلگبٿ رڈاځپڂل ٽ٦بٕو ٥وةٽوؽڈٻ ؽبٷ آځکڄ  .«ځڈّزڄ ّلڃ اٍذ

اىڃ اځهل   کڄ ثهڄ اٻ  کزبثي ځليلڃ»گڈيل   ، ٽي17 ٓ ،«يىيڂت اٹٶجو» ٥ڂڈاٿ ثب٥جبً ٽَزڈ٭ي كه ٽٲلٽڄ کزبة فڈك 

وڇه ڇ ٍه  ،اٱلاٻ ثڄ ثيبٿ عيئيهبد ىځهلگي ٽ٦ٖهڈٽي ٕه٪وي     ،ثڄ ٕڈهد رقٖٖي ،«اٹٞواى اٹپنڅت»ٵزبة ٭بهٍي 

 .)ٽزوعټ( .«پوكافزڄ ثبّل، 3ٽڈاليپبٿ ىيڂت ٵجوي
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ع تطخٳٻ رٶ يرقطٜ چاج قسٺ ٸ تٻ ٞاضؾچٽاض تاض زض ٶدٝ زرضز ٦ٻ  «ي٧ثطرٮٷة يظ»

 رؾ . سٺي٪طز

 توواضٺزض رٸ :(٠.  ټ 9999 )ٰ ؛رٮطظر٠ ٲ٣ووطٰس ٖثووسرٖالٲووٻ ٲح٣وو١ تووعض٨، ؾوو  .8

 ٞطز زرضز. ؽ ٸ ٲٷحهطتٻيٶٹ زؾ  ي٦جات ،3ٷةيٶاٲٻ حًط  ظ يظٶس٪

 يٖوواٲٯ يٵ ٲٹؾووٹيرٮووس ٵ قووطٜررٮحؿووس ٖثسرٲهووٯح تووعض٨ ٸ ٖالٲووٻ ؾوو  .9

 ٞوطز  ٲٷحهوطتٻ ز ٦ٻ زرض 9«يٹحرٮ »قسٺ تٻ ٶاٰ  چاج ٻضؾاٮ٥ ي :(٠.  ټ 9977 )ٰ

 .رؾ 

زضتواضٺ   يؿو رتوٻ ظتواٴ رٶ٫ٯ   يكواٴ ٦جوات  ير :يٵ ټٷسرٲح١٣ حاج ٲحٳس ؾاٮٳ .90

 ز.زرض 3ٷةيحًط  ظ يظٶس٪

« 3ٷوة يظ » ٖٷوٹرٴ توا   ي٦جاتكاٴ ير :يحؿٵ ٲحٳس ٢اؾٱ ٲهط رؾجاز .99

ٸ زض ٲهوط چواج    ٦طزٺٹؾ  رتٻ آٴ پع رٶضر  يسٮرٖث «ا رٷثيعرٮرذثاض » ٦جاب٦ٻ زرضز 

 قسٺ رؾ .

 زرضز ٦وٻ « ٦طتالء ٲٕ » تٻ ٶاٰ ي٦جاتكاٴ ير :خٹرز  د ٲحٳسرٖالٲٻ ق .92

 سٺ رؾ .رتٻ چاج ضؾ

٦ٻ  زرضز« ء٦طتال »تٻ ٶاٰ  ي٦جاترٸ  :يكٻ تٷ  رٮكاَئ ٲهطيٖا ذاٶٱ ز٦جط .99

 سٺ رؾ .قچاج 

ٶاٲوٻ   يزضتواضٺ ظٶوس٪   ي٦جوات كواٴ  ير :يتٽؿٹز يى ٦اتٯرس ٲحٳس ٞرٖالٲٻ ؾ .94

 سٺ رؾ .رزض ٶدٝ تٻ چاج ضؾزرضز ٦ٻ  يتٻ ظتاٴ ٞاضؾ 3ٷةيحًط  ظ

 ٶاٲوٻ  ظٶوس٪ي رضظـ زضتاضٺ تا ي٦جاترٸ  :يٵ رنٟٽاٶيرٮسس ٖٳازرؾ ،رؾجاز ٲح١٣ .95

 طرٴ چاج قسٺ رؾ .يز ٦ٻ زٸ تاض زض رزرض 3ٷةيحًط  ظ

زرضز  3ٷوة  يحًط  ظ ٶاٲٻ ظٶس٪يزضتاضٺ  يكاٴ ٦جاتير :يالٸرؾجاز ٲحٳٹز ت .96
                                                           

  .)ٽزوعټ(«. اٹڈؽيٽٮوكح »ځڄ ، ځبٻ كاهك« ىيڂت اٹکجوي»، ٥بٽٺيکزبة ٥الٽڄ  .1
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 سٺ رؾ .رٲهط تٻ چاج ضؾ ٦ٻ زض

 «7يٷة تٷ  ٖٯو يظ» ٖٷٹرٴتا  ي٦جات يٸ :يس رألټ٭ ٲهطرع ؾيرٮٗعرؾجاز ٖثس .97

 سٺ رؾ .رطٸ  ٸ ٢اټطٺ تٻ چاج ضؾر٦ٻ زٸ تاض زض تزرضز 

٦ٻ تٻ  زرضز «» تٻ ٶاٰ ي٦جاترٸ  :يٲحٳس ٲهط يرؾجاز أحٳس ٞٽٳ .98

 سٺ رؾ .رچاج ضؾ

٦ٻ تٻ  زرضز«  9رٮطؾٹ٬ »تٻ ٶاٰ ي٦جات يٸ :يأظټط يرؾجاز أحٳس قطتان .99

 سٺ رؾ .رچاج ضؾ

 «ټاقٱ يتٷ »تٻ ٶاٰ  ي٦جاتكاٴ ير :يټاقٳ ٵرحؿ يس ٖٯرة ؾرٖالٲٻ ذُ .20

 سٺ رؾ .ر٦ٻ تٻ چاج ضؾ زرضز

٦وٻ زض   زرضز «3ٷةيظ»تٻ ٶاٰ ي٦جاتكاٴ ير :يٲهط يتٹقازأ يرؾجاز أحٳس ظ٦ .29

 سٺ رؾ .رزض ٲهط تٻ چاج ضؾ .٠  ټ 9949ؾا٬ 

ؾووجاض٪اٴ » ٦ووٻكوواٴ ي٦جوواب ر رظ يترووف رٖٓٳوو :يخٹرز ٶدٟوورؾووجاز ٲحٳووس .22

توٻ چواج    ٸ اٞجوٻ يرذجهوال   3ٷوة يحًوط  ظ  ٶاٲٻ ظٶس٪يتٻ  ،زرضزٶاٰ  «زضذكاٴ

 سٺ رؾ .رضؾ

 رظ ي٢ؿوٳ  رٖٓٳو   :يٵ أحٳوس ٲؿوجٷثٍ ٶدٟو   يرٮوس  يس ضيرٖالٲٻ ؾٲطحٹٰ  .29

 يظٶوس٪  ي، توٻ تطضؾو  449و  255 منو  رظ« يرٮطثواء ٸرألؾو  »كواٴ توٻ ٶواٰ    ي٦جواب ر 

 ٵ تواضٺ توٻ حؿواب   يزض رټا  ٶاٲٻ ظٶس٪ييٵ تٽجط رظ٦ٻ رؾ  پطزرذجٻ  3ٷةيحًط  ظ

 .سيآ ٲي

 3ٷوة يزضتاضٺ حًط  ظ ري ضؾاٮٻكاٴ ير :يية ٦طتاليٵ أزررؾجاز ٲحٳس حؿ .24

 سٺ رؾ .رزرضٶس ٦ٻ تٻ چاج ضؾ

 زرضز« 3ٷوة  يٸٞوا  ظ »تٻ ٶاٰ  ي٦جات ي: ٸيٟرد ٞطج آ٬ ٖٳطرٴ ٢ُرٖالٲٻ ق .25

 سٺ رؾ .رٸ تٻ چاج ضؾ ضر زض تط ٪طٞجٻ 3ٷةي٦اٲ٭ حًط  ظ ٶاٲٻ ظٶس٪ي٦ٻ 
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 يحدٳو پط٦جواب   كواٴ ي: ريٵ ؾوات٣ رٷحؿو  د ٲحٳسرق ٦جاب حايط، ٲإٮٝ .26

زض زؾو    يزرضز ٦وٻ توٻ زٸ ظتواٴ رضزٸ ٸ ٖطتو     3ٷةيحًط  ظ ٶاٲٻ ظٶس٪يزضتاضٺ 

 .تاقس ٲي نٟحٻ پاٶهس تاٮٙ تط ٶ٫اضـ ٸ چاج رؾ  ٸ

ٰ  زرضٶس ي٦جات يؿٷس٪اٴ ټٷسيٶٹ رظ يتطذ .27  أذثواض  يرٮوصټة ٞو   » تٻ ٶوا

  9.آٸضٰ ٶٳي ازيضر تٻ  كاٴر٦ٻ رؾاٲ سٺ رؾ ر٦ٻ تٻ ظتاٴ رضزٸ تٻ چاج ضؾ «ٷةيظ

٦ٻ زض الټٹض  زرضز« ةٷيظ  طرؾ»تٻ ٶاٰ ي٦جاتكاٴ ير :يٵ تطٲصررحٳسحؿ سرؾ .28

 سٺ رؾ .رتٻ چاج ضؾ

ٰ   ي٦جاترٸ  :يسټٷ يع حؿٵ ت٣ائيس ٖعرؾ .29 ٻ زض زرضز ٦و « ٷوة يظ » توٻ ٶوا

 سٺ رؾ .رتٻ چاج ضؾ يزټٯ

 .زرضز« ٷةيظ» تٻ ٶاٰ ي٦جاتكاٴ ير :يپا٦ؿجاٶ يس ٖثسرهلل ٲكٽسرؾ .90

 2«.ٷةيظ » .99

ٶواٰ آٶٽوا ٸ ٶواٰ    ٴ رآل٦جاب توٻ ظتواٴ رضزٸ ٸخوٹز زرضز ٦وٻ      ټا ٺف رظ زرٵ ترټٳچٷ

ټواي    ٶٳٹٶوٻ  ،ٞوٹ٠  ٟوا  رٮأت رؾو  ٦وٻ   يٽيتوس  .آٸضٰ ٶٳي ذاَطضر تٻ  كاٴؿٷس٪اٶيٶٹ

ټاي  ٦جاب زضقسٺ  ٲُطحسٺ رچرپٲٹيٹٖا  ټا ٸ  ٞه٭ ،رتٹربټٳٻ ٦ٻ رؾ   ي٦ٹچ٧

ٵ يو . رقٹز ٶٳي قاٲ٭ زضتاضٺ آٴ ذاٶٱ تعض٪ٹرضضر د ٸ ٲ٣ات٭ يتاض ،طٺرؾ ،رٶؿاب ،ضخا٬

ط، رو ٥ ٢وطٴ رذ يو  يَزرضز ٸ زالٮ   3ٷةيحًط  ظٕ ر٫اٺ ضٞيتط خا ،تٽا آثاض ٪طرٴ

                                                           
اٽب کزهبة   ؛ځيب٭زټ« اٹنڅت ٭ي ؤفجبه ىيڂت ٍٺَٺخ»کزبثي ثب ٥ڂڈاٿ   ،ايڀ ٽڈٙڈ٣ كه ٽڈهكٍٮبځڄ پٌ اى رؾٲيٰ إٽز .1

ځهبٻ كاهك. ايهڀ کزهبة اصهو ٍهيل      « اٹّنڅت ٭ي ٍڈاځؼ ٍيلرڂب ىيڂت ٍٺَٺخ»كاهك کڄ كه ايڀ ىٽيڂڄ ڇعڈك  ٽْبثچي

 ،ٹکچڂهڈ  كه .ٯ څ1349/  ٻ1917څڂلي اٍذ کڄ كه ٍهبٷ  ٽؾّپل ٽ٢ّٮو ٥ٺي فبٿ ثڀ فڈهّيل ٥ٺي فبٿ عبځَزڄ 

  .)ٽزوعټ(ثڄ چبپ هٍيلڃ اٍذ. ، چبپقبځڄ ځڈٹکْڈه

هڇ ّڂبٍهڂبٽڄ آٿ   اځهل؛ اىايهڀ   اٝال٥بد ثيْزوي هاع٤ ثڄ ايڀ اصو مکو ځکهوكڃ  ،ٍٮبځڄ ځڈيَڂلڃ ٽؾزوٻ کزبة ؽبٙوإٽز .1

کزهبة كيگهو فهڈك رؾهذ ٥ڂهڈاٿ       ، ّبيل ٽواك ايْبٿ اى ايڀ کزهبة  ،ٽغچڈٷ ڇ ځبٽْقٔ اٍذ. ٹکڀ ثڄ ى٥ټ ؽٲيو

  .)ٽزوعټ(. ثبّل« 3ىيڂت، ّٻ کٺضڈٻؤ ؽڈاٷؤ ياٹ٦ٲل اٹپڂ٢ڈٻ ٭»
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آٴ طٺ رؾو  توٻ رٶوسرظٺ   ،رؾوالٰ  آٸرظٺ خٽواٴ تواٶٹرٴ پوط  ٦وسرٰ رظ   چرټٶاٲٻ  يظٶس٪زضتاضٺ 

 ٶكسٺ رؾ . ٝرٮأت ٦جاب 3حًط 

  3ٌةيس هحل دفي حضزتگفتار سَم: 

 :رؾ  ٲٷحهط زض ؾٻ ٲ٧اٴ ،3ٷةيظحًط  ٲح٭ زٞٵ ٲطتٹٌ تٻ ټاي   زيس٪اٺ

ټٳوطرٺ ذواٶٹرزٺ   ، تٻ ٕرت٣ ٢ثطؾجاٴكاٴ زض يس ٦ٻ رتاٸض ټؿجٷ ٵيرتط  ي٪طٸټ: ًخست

ٵ ر٦ٻ ر٪ط چٷو  ٪ٳاٴ رؾ ؛ چطر ْٵ ٸ تط يٷجث، ٲسٺر٣ٖٵ ير .رٶس قسٺ تعض٪ٹرضقاٴ زٞٵ

 ٷٻيٲسټاي  ٲعرض ضٺتازض پركرٵټاي  زض ٦جابټٱ  ،تٻ نطرح  ،ٵ ٲُٯةير٪ٳاٴ  تي ،تٹز

آٴ تر   رټ٭ تٻ خع ،دي٦ٻ تاض ټٳچٷاٴ ٲٗانط.ټاي  ټٱ زض ٦جاب قس ٸ ٲي ش٦ط ٲٷٹضٺ

زض ٲ٣واٰ   ،٫واٺ يخا٦وٻ رظ ٶٓوط    ؾرٵ ٪ٟجٻ رؾو   يرٞطرزټاي  رظ ٲعرض ،تعض٪ٹرض يتاٶٹ

  .رٶس زرقجٻكاٴ ير ات يزٸؾجٹٶس رپٷ٧ٻ يا ريٶس ٢طرض زرض 3رظ آٴ حًط  يتط ٵريپا

 ،س٪اٺيو ٵ زيو ر .رؾو   ٴٹسٞٲو كاٴ زض ٲهط ي٦ٻ ر سٺ ټؿجٷسرٵ ٣ٖيتط ر يطذت :دٍم

 ،ؾطٖ  رٶؿاٴ تٻرؾ  ٸ شټٵ  تاٶٹرٴرظ  ياضرتؿ اٴرٲزض  «ٷةيظ»رقجطر٤ رؾٱ  رظ ٶاقي

 يٲثاحث تٗس زض يذٹرٶٷسٺ ٪طرٲ. رؾ  تط ٦ٻ ٦اٲ٭قٹز  ٲي يآٴ رؾٳ ٲجٹخٻ ناحة

٦وٻ رظ ٶؿو٭ آٴ    7ٲإٲٷواٴ  رٲرط ٞطظٶسرٴرظ  ٦سرٰ ټرچ٦ٻ ٵ ٲٽٱ ذٹرټس قس يرٲجٹخٻ 

 . رٶس آٶدا ٸٞا  ٶٳٹزٺ زض ٶٻ ٸ رٶس قسٺ ٸرضز ٲهط تاقٷس، ٶٻ ٲي 7حًط 

 زض، «ٻيو ضرٸ» يضٸؾوجا  زض 3آٴ حًوط  ٦وٻ  سٺ ټؿوجٷس  رٵ ٣ٖيتط ر يتًٗ: سَم

ټواي    ٪صقوجٻ ٸ رظ  زرضز يٲؿجٷسر  ٞطرٸرٶو  ،ٻيٵ ٶٓطير .رؾ زٞٵ قسٺ زٲك١  9ٚٹَٻ

 ټواي  ٦جواب تطذوٹضزرض رؾو .    يازيو قوٽط  ظ رظ  2ٵ قاٰرٵ ؾا٦ٷاٴ ؾطظٲرزٸض زض ت
                                                           

  .)ٽزوعټ(. ّڈك ٽي كٽْٰ اٝالٯ څبي ؽبٕٺقيي ثقِ عڂڈثي ثڄ ٍوىٽيڀ ٩ڈٝڄ .1

اٝهالٯ   فبڇهٽيبځهڄ اي اى  ثهڄ ٽڂٞٲهڄ ځَهجزبس گَهزوكڃ     کڄ پيِ اى ايڀ ع٪وا٭يبيي اٍذ -إٞالػ ربهيقي يک ّبٻ  .1

ّهوٱي   کواځهڄ کڂهبه  ڇ كه  اٹڂچهويڀ   ٩وة ثيڀ ،ّپبٷ ٕؾواي ٥وةكه  رڈهڇًڅبي  کڈڃ  عڂڈة هّزڄکڄ كه ّل  ٽي

ِ  ڇ ٭ٺَهٞيڀ ، ٹجڂبٿ، اهكٿ، ٍڈهيڄ. ايڀ ٽڂٞٲڄ کْڈهڅبي کڂڈځي ّذٱواه كا كهيبي ٽليزواځڄ څهبيي اى ٩هوة     ثقه

  .)ٽزوعټ(. ّل ٽي ّبٽٸها  ٥واٯ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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ٟوا   رٮأزض ٲهوط ٦وٻ رظ ت   (.٠  ټ 908 )ٰ 3ؿوٻ رتاٶٹ ٶٟ ٶاٲٻ ظٶس٪يقسٺ زضتاضٺ  ٶٹقجٻ

 ،تعض٪وٹرض  يرظ آٴ رؾ  ٦ٻ آٴ تواٶٹ  يتاقس، حا٦ ٲي اؾطقٷاؼ ٢طٸٴ ٸؾُټاي   چٽطٺ

 اض  ٦طزٺ رؾ . يظ .٠  ټ 999ضر زض ؾا٬  3ٷةيٲط٢س حًط  ظ

 ريٱ ٶٳٹزٺ يخسټاي  پػٸټف ،س٪اٺ تطتطيٸ رٶجراب ز ٪ٟجٻ پرفٻ يؾٻ ٶٓطزضتاضٺ  ٲا

ٵ يو ر يتٗسټاي  ٸ زض ترف ٷثٕ تٹزٺنسټا ٲ١ زض رآ٦ٷسٺ رظ ْطرٞ  ٸ ز٢  ٸ تح٣ ٦ٻ

ٵ يو ر زضتواضٺ ٲحجوطٰ  ذٹرٶٷوسٺ  آٶ٧وٻ   رظ اٴ ذٹرټس آٲس. پؽرآٴ نحث  تٻ ٲ ٦جاب رظ

 ٵ تاضٺيتط زض ر س٪اٺ زضؾ يرٶجراب ز ،سر ٦طزرتثحط ٸ ٲٽاض  پ ،٦ٷٷسٺ ٢اٶٕټاي   يتطضؾ

  تٷوس٪اٴ زض زؾو  ذسرٸٶوس    يو ١ )ٖٷارو رٮجٹٞ يٸرهلل ٸٮو  .٪صرضيٱ ٲي يٸٖٽسٺ ضر تٻ 

 رؾ (.

  3يٌة کثزيسحضزت  ارت هزقديلت سيفضگفتار چْارم: 

  :ٞطٲٹزٵ تاضٺ يزض ر 9رٖٓٱ  اٲثطرپ

َسنِ أا ي ـَّل یاِنَّ اهللَ هَتَعاـَ  ؛َبا احْلَ ََْ ـِْدك بَِؼاطلا  ِملْن ا ك َو َؾْْبَ ُو ِملْن  ة  َو َطرَصل ،ةِ َجَعَل َؾْْبَ

ا َو اِنَّ اهللَ َجَعَل ُؾُؾوَب ُكَجباِء ِمنْ  لن  ِملْن ِطبلاِدِه  ةِ َصْػوَ  وَ  ؛َخْؾِؼهِ  َطَرَصاِِتَ
ـَل ََتِ َو  ؛ُؽمْ قاِ

َـّ  َتِؿُل ادََْذ َذَ وَ  ةََتْ ْٓ با  ِمـُْفمْ يؽثِروَن زِ ي وَ  ْعُؿُروَن ُؾُبوَرؿمْ قؽَ  ،ُؽمقؽِ  یا ا هَتَؼر  ـَ  اَرَِتَ اهللِ َو  یاِ

ة  ِمـُْفْم  ـَئِكأ .ـَِرُسوـِهِ َمودَّ ـْواِردُوَن َحْوِض  ي؛ادَْْخُصوصوَن بَِشػاَطتِ  ا َطظّ ي و َو ُهْم  ،ا

ـَّهِ  َؼدا  دِم  يُزّوار ََ امَن ْبلَن قكَّام َاَطلاَن ُسلؾَ لَؽؽل ؛َر ُؾُبوَرُؿْم َو هَتَعاَهَدهاَطؿَّ  ! َمنْ ا َطِظ ي. ا

ِس،قبَ  بِـاءِ  یداُوَد َطؾَ  ـَ  ِت ادَُؼدَّ ة  عَ ه َثواَب َسْبعَو َمْن زاَر ُؾُبوَرُؿْم َطَدَل  ةِ بعد   َحجَّ  َحجَّ

  .سالمِ اإل

ّ ٍا  َس قجَ سَ ٍ فًَُياى هشٮبلهياًٍي  قشبًيكق !اثباللٖي يا اُ  يّوـَى هٌِلگاب

کاِ   يثاِ ىٍٕاش   .آى قاَاٍ ىاىُ إاز  ّابي   ٕاَا اُ  ييٕاَا ٍ  يثْٚشّبي  هٌِلگبُ

ٍ ىٍ  يُيا گَىاًٙاوب   ٍا هٚاشب  اٗ  يُيثَگِ ف ٍيٌيگبى َٙثّبي  تهياًٍي، قل

ؼاِ  يىٍ ًش ؛کٌي هي سلولٍا  [ىٙوٌبًشبى] َيآُاٍ ٍ سلق ،ٙوب يٍ ىٍٕش هلجزٍاُ 
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ٚابى ثاب   يثاِ هياًٍاي ٍ ىٍٕش   يکا يٙاوب ٍا آثابى ًواَىُ ٍ ثاِ هاب٥َ ًِى     ّابي   قجَ

ِ ى آًاب  !ي٭لا  ياکٌٌاي.   هي بٍريبٍ ُيآًْب ٍا ثٖ اٗ،ُ فَٕشبى يُ ٍ يا اُ افاَاى ثَگ

 هاي ٍاٍى  [کَطَ] ٍ ثَ كَّٟٖشٌي کِ هٚوَل ٙفب٭ز هي هَاٌّي ٙي  يهبٝ

هَاٌّااي کٌٌايگبى هااي   بٍريااُػاِ   ىٍ ثْٚااز  بهاازيق يىٍ فاَىا ٙااًَي ٍ  هاي 

 ،ييا هلبف٪از ًوب آًْاب   ٍ اُ کٌاي  ٙوب ٍا آثبىّبي َ کِ قج يکٖ !ي٭ل يا .ييگَى

ُ  يبٍيالوقيٓ  زيٍا ىٍ ٕبهشي ث 7ٍىٍوبى ثي ىايکِ ٕلگَيي   يکٖا  ٍ ًواَى

ّفشابى كاغ   اياي ُيابٍر ثاَاي اٍ ثَاثاَ طاَاة      بٍر کٌاي،  يٙوب ٍا ُّبي َ کِ قج

 9إز. ٍاػتكغ اًؼبم ثٮي اُ  ،هٖشلت

                                                           
 .77ٓ، اٹکويټ ثڀ ٝبڇًاٹليڀ ٥جل ځٲيت ٩يبس ،اٹ٪وي فرحة .1
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 مصر در 3نبيزحضرت  مسار يبررسفصل اًل: 

 درآهد

ٱ ٦وٻ  رذٹرٶ ٲي ټا ٦جابرظ ري  ٲدٳٹٖٻٸ زض  ٱيٹقٷ ٲي زرٶكٳٷسرٴتطذي  رظ ټٳٹرضٺ

زض  ،7َاٮوة  رتي تٵ يٖٯ ٲإٲٷاٴ رٲرطزذجط  3يٷة ٦ثطيذاٶٱ ظ ،تعض٪ٹرض يتاٶٹ٢ثط 

ټٷ٫واٰ   ،ؿٷس٪اٴ ٖهوط ٲوا  يكجط ٶٹرت يحج .٢طرض زرضز ٲهط جر  ٦كٹضيپا ،٢اټطٺ قٽط

ع رٶ 1يٶدٟ يد خٟٗط ٶ٣سرٖالٲٻ ق ٦ٷٷس. ٲي ضر ٶ٣٭ٵ ٲُٯة يرٵ ٲٹيٹٔ، ير يتطضؾ

 ٵ ذهوٹل يزض ر يتحث ٸ تطضؾٷ٧ٻ تٻ يرع ٢ث٭ رظ رٲا ٶ ف زرق .ي٪طر ٻيٶٓطٵ يتٻ ر

تحوث ٸ   حا٬ آٶ٧ٻ .ٱرزرقجسٺ ضر رٵ ٣ٖر، ټٳ1يد ٶ٣سرق س٪اٺيٻ تط زرتا ت٧ ،ٱيتپطزرظ

 ؛ٲٷهطٜ ؾاذ ؾطرٶداٰ ٸ ٦طز ٲطزز ري  ٺ سرٵ ٣ٖرٲا ضر زض زرقجٵ چٷ، ١رٖٳ يتطضؾ

٥ ٪ٟوجٵ آٴ  رو ٮثر٢واٲجف زض ٲهوط ٸ    ٸتعض٪وٹرض   يآٴ تواٶٹ   ٞطاؿو ٲٻ رچطر ٦ٻ ٢ً

رؾ  ٦ٻ ټوط   يٲؿائٯتطيٵ  رظ ٲٽٱ ،ٸ زٞٵ قسٶف زض آٶدا تٻ زٖٹ  ح١ 3حًط 

 ٲاٶس. ٶٳي آٴ ٚاٞ٭ ش٦ط رظ ،طٺرا  ٸ ؾيضٸر تط ٲؿٯٍٸ  اضرټٹقٶ٫اض  ديتاض

ػٺ يو تٻ نٹض  ٸ ، تايسٶسٲهط تٹز اٞجٻي  رقسٺ ٸ تطت تعض٨ ٦ٻ يٲٹضذاٶ٦ٱ  زؾ 

 يچ ٲوٹضذ رټحا٬ آٶ٧ٻ  ؛آٸضزٶس ٲي اٴرتٻ ٲ ؾرٵحًط  زض ٲهط، آٴ زض٪صق  رظ 

 .رؾ ٶ٧طزٺ ٵ يرتٻ  ري ٺ  رقاضتطيٵ  ٦ٹچ٥
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 توط  رحاَوٻ اٴ توٻ  ي٦وٻ تٹخوٻ ٲهوط   قٹز  ٲي ٲا ضٸقٵ يتطر يټٷ٫اٲ ،٣ رح٣ٵ ير

دواز  يرزض  كواٴ رذٹرټ رٞوعٸٴ ٸ ثث  ٸ يثٍ حٹرزث ٲطتٹٌ تٻ ٦كٹضقواٴ ٸ   ا يضٸر

 يخوا ٦وٻ  ري  ٪ٹٶوٻ  توٻ  ؛ٱرٷرت ٲي ضر ثايتا ٖثاضر  ظ آٶٽا ٵيرع تعرٶٸ ٵ آٶٽا رت يټٳاټٷ٫

  .زرضزٵ رٸ تحؿ يق٫ٟج

 يد رؾووالٰ، ٖثووسرٮطحٳاٴ تووٵ ٖثووسرٮح٧ٱ ٲهووط يٵ ٲووٹضخ ٲهووط زض توواضررٸٮوو

ٲوٷٽح  » زرضز ٦وٻ آٴ ضر  د ٲهوط يتواض  تاضٺزض يپطحدٳ ٦جاب . رٸرؾ  (.٠  ټ 257 )ٰ

ٶؿرٻ  ٵ ٦جاب تٻ نٹض ي. رٺ رؾ سراٲٶ «ٸ رٮٳٳاٮ٥ يأذثاض ٲهط ٸ رٮ٣ط يرٮؿاٮ٥ ٞ

 نحابر رظ ياضرتؿ ٶاٲٻ ظٶس٪ي ،ٵ ٦جابيزض ر .زض ٲٹظٺ رٶ٫ٯؿجاٴ ٲٹخٹز رؾ  يذُ

 .قسٺ رؾ  آٸضزٺ ،رٶس ٦ٻ ٸرضز ٲهط قسٺ، 9اٲثطرپ

ٖثسرٮطحٳٵ توٵ  رظ ٷٻ رٵ ظٲي، زض ر(.٠  ټ 954 )ٰ يٹؾٝ ٦ٷسيرتٹٖٳطٸ ٲحٳس تٵ 

د ٲهوط  يزضتاضٺ تواض  يٞطرٸرٶ ٟا رتأٮ ،رتٹٖٳطٸرؾ . پرطٸي ٦طزٺ  يح٧ٱ ٲهطٖثسرٮ

 سٺ رؾ . قطٸ  چاج رزض ت «ٲهط » ٖٷٹرٴتا رٸ  رظ ي٦جاتتٻ تاظ٪ي زرضز ٸ 

ٵ يزض تسٸ (.٠  ټ 987 )ٰ يٲهط يثرظٸال٠ ٮٱ تٵ رٲحٳس حؿٵ تٵ رتطرټؾپؽ رتٹ

ـ  ٦وطز سر رتثحط پ ،ٲهط ٕيٸ٢ا طت رحاَٻذثاض ٸ ر  ثثو  ٸ  يضرؾوجا رٸ زض ټواي   ٸ توال

ـ  رظ، ٶٳٹزٴ آٴ حٹرزث ٭ر٧ٳتٲٽاض  ٸ  ،رظ ٶٓط ز٢ ، ٕيٵ ٸ٢اير ٵيتسٸ ټواي   توال

س: يو ٪ٹ ٲي ضر ٶٹقجٻ ٸ ضرخٕ تٻ رٸ ٸي ٶاٲٻ ظٶس٪يذٯ٧اٴ  رتٵ .رؾ ع ياٳٲج اٶفرٷركرپ

ٸ  «د ٲهوط يتواض » ،«ذُوٍ ٲهوط  »ټواي   ٦جواب  تٹز.اض آ٪اٺ رتؿ، يٶ٫اض ديتاض زض يٸ»

  9«.ؾ رٸ رظ آثاض «ًٞائ٭ ٲهط»

 يٲؿد يحطرٶرٮٳٯ٥ ٲحٳس تٵ ٖثسرهلل تٵ رحٳس  ٖع ٲحٳس ٶٹت رتٹؾپؽ تٗس رظ 

د يتواض » ٦جواب  ٸ ٦وطزٺ  ش٦وط ضر  ٻ ٸيٶاٲو  ظٶس٪يرتٵ ذٯ٧اٴ  ٦ٻ رؾ ( .٠  ټ 420 )ٰ

                                                           
  .168ٓ ، 1ط ، فٺٶبٿ ربهيـ اثڀ .1
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  9رؾ . آٸضزٺ يتٻ ٖٷٹرٴ رثط ٸ ،تاقس ٲي نٟحٻټعرض  عزٺر٦ٻ تاٮٙ تط ؾ ضر« ٲهط

ٖ  ٻٖثوسرهلل ٲحٳوس توٵ ؾوالٲ    رتٹ يؾپؽ ٲوٹضخ ٸ پػٸټكو٫ط، ٢ايو    ٗ  ي٢ًوا  يقواٞ

٣ٍٞ ٲٷحهط توٻ  ضر تالقف  رٸ .پرطٸي ٦طزٷٻ رظ ٲٹضذاٴ ٲص٦ٹض رٵ ظٲي، زض ر(.٠  ټ459 )ٰ

 ذاؾوج٫اٺ ٦وٻ  ٸ ٲجثط٦وٻ   ياضتيو ٹز، تٯ٧ٻ زضتاضٺ رٲا٦ٵ ظٷٳٶ يريحٹرزث تاضيثٍ  ثث  ٸ

ٰ  ي٦جاتٷٻ رٵ ظٲيرٸ زض ر .رؾ ، تأٮرٟاتي زرضز ظرئطرٴ  ٦وٻ زض آٴ  زرضز «ٵيأٶوؽ رٮعرئوط  » تٻ ٶوا

 ضر ٲكرم ٶٳٹزٺ رؾ .كاٴ يٸ ٲح٭ زٞٵ ر ضر ش٦ط ٦طزٺ 3ؿٻرٶٟ تاٶٹ ٶاٲٻ ظٶس٪ي ،٦جاب

 .ٶسرضزٸخٹز  3يٷة ٦ثطيظحًط  رظ ٢ثط  ييٸ ضزپا چ أثطرټ ،حا٬ آٶ٧ٻ زض آٴ ٦جاب

ٲحٳوس توٵ    ،رٶوس  زرقوجٻ ٷٻ رٵ ظٲيضر زض ر يزرض زرٲٷٻٟا  ر٦ٻ تأٮ يٷيخٳٯٻ ٲجأذط رظ

ـ  ،ديتواض ٷٻ رظٲكاٴ زض ير .( رؾ .٠  ټ 9069 )ٰ يؾطٸض ت٧ط ٸ  ؾوجٹزٶي ټواي   توال

ـ رظ خٳٯٻ  .زرضز يرضظقٳٷسټاي  ٦جاب  ٹٴ رألذثواض ٸ  رو ٖ»٦جواب   ،ټوا  آٴ توال

رظ ظٲواٴ  ضر، ٫ط يٲطتٹٌ تٻ ٲهط ٸ ٶ٣اٌ ز ضذسرزټاي، ػٺي٦ٻ تٻ َٹض ٸ رؾ  «رألتهاض

ضذوسرزټاي  رٸ زض ٦جواب ذوٹز    ،ٵيو رؾ . ٖالٸٺ تط ر٦طزٺ ذٯ٣  ثث  ٸ يثٍ  آٚاظ

٭ رو ح٧ٹٲو  ذٯ  زض زٸضٺ ذوٹز، تا ظٲاٴ ضر ٲهط  ٴٳا٦احټاي   زٸضٺ يٲطتٹٌ تٻ تٳاٲ

 رؾ .ٶٹقجٻ  ٪ؿجطزٺاض را  ٦اٲ٭ ٸ تٻ ق٧٭ تؿرتا خعئ، .٠  ټ 9049 ؾا٬تٻ پاقا 

ٜ ٫طرٴ يٸ ز ي٢ٯ٣كٷس ،يٹَرؾ ،يعيٲ٣طتٻ تٹخٻ ذٹز ضر زض رزرٲٻ   ٸ٦ٷورٱ   ٲوي  ٲُٗوٹ

تٻ ٲهوط ٸ ٲحو٭    3يٷة ٦ثطيظ زضتاضٺ ٸضٸز حًط  ،آٶاٴ رظ ٦سرٰ ټرچ٦ٻ ذٹرټرٱ زيس 

 يٴ ٲهوط اٲٹضذو  رظ ي٪طٸټو  ،٫طيز يرظ ؾٹ .رٶس اٸضزٺراٴ ٶرتٻ ٲ ينحثج ،زض آٶدا زٞٷف

توٻ ٶ٫واضـ    ،٢ثوٹض ٸ ٲؿواخس   ،ٲعرضټوا زضتاضٺ  ضر يٞطز ٲٷحهطتٻټاي  ټؿجٷس ٦ٻ پػٸټف

رتوٵ   (،«ٳعرضر  رٮ»٦جاب ناحة ) ي٢طق ،يٹٶؽ ټجٷاٶيرتٵ  اٶٷسټٳ ؛رٶس آٸضزٺزض

، ٱي٧طٖثوسرٮ رتوٵ   ،يحٳوٹ  ،ايو رتٵ ُٖا (،«ٲعرضر  رألقطرٜ»٦جاب ناحة ) ؾٗس ٶؿابر
                                                           

ثڄ څپهواڃ عيئيهبد کبٽهٸ كه کزهبة      څبي ايڀ ٽڈهفبٿ ځبٽڄ . څپچڂيڀ كهثبهڃ ايڀ ٽڈٙڈ٣ ثڄ ىځلگي653ٓ ، څپبٿ .1

 .کڂيلرإٹي٬ ڇ روعپڄ كه ٱبڅوڃ ٽواع٦ڄ  يچبپ ّڈاه، اصو اٍزبك ٽؾپل ٥جلاهلل ٥ڂبٿ ،«اإلٍالٽيخ ٽؤهفڈا ٽٖو»
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خوٹټط   ،يا  أٶهواض يو رتوٵ ظ  ،ٵ ٲٯ٣وٵ يرٮس ؾطرج ،ي٧ٲ ،رتٵ تٯٯٹٺ ، ،يحاّٞ ؾٯٟ

نواحة  )َٯحوٻ   يرتوٵ أتو   ،ٶاؾود تٵ  ٵيرٮسٲدس ،رتٵ  ،رتٵ ٖٷجط ،يؾراٸ ،يؾ٧ط

٦وٻ تٗوسرزي رظ   ( «رٮوعٸرض  ٲطقوس »٦جواب  ناحة )ٵ يرٮس ٸ ٲٹ١ٞ («ٵررٮطرٚث يټاز»٦جاب 

 .  رٶس ټاي ٲهط ضر ش٦ط ٦طزٺ ٲعرض

ٰ ؾطقوٷاؼ ټاي   چٽطٺ٦ٻ  ٦ٷس ٲي ٲكاټسٺ يذٹرٶٷسٺ ٪طرٲ ٲكوٽٹض  رقورال   ، ٶوا

 ،٫وطرٴ ياٴ ٸ زيو ٲٷؿوٹب توٻ ٖٯٹ   يؾواذج٫ ٸ  ي٣رح٣ټاي  ٲعرضٵ رٶٹقجٻ ٸ ت ٲجٹٞا ضر

ٰ  ټرچٵ حا٬ يتا ر ؛9رٶس ٢ائ٭ قسٺ ٟاٸ ت  ذطزٲٷوس  يتواٶٹ ٦وٻ   رٶوس  آٶواٴ ٶ٫ٟجوٻ   رظ ٦وسر

زض ذٹرٶٷوسٺ ٲحجوطٰ    .رؾو   تٻ ذا٤ ؾپطزٺ قسٺزض ٲهط  ،3يٷة ٦ثطيظ ،ټاقٱ تٷي

 .٦طز سذٹرټٲكاټسٺ ضر  يؾٹزٲٷس ٸ ٲٟهٯٲثاحث ٵ ٦جاب، ير يتٗسټاي  ترف

 تِ هصز 7فزسًداى ًسل اهام علي ٍارد ًطدىگفتار اٍل: 

ٸضٸز  ،آ٪واټي ز٢رو١ زرضٶوس    ،د ٲهوط يرظ تواض  ي ٦وٻ ٸ پػٸټك٫طرٶتعض٨  اٴٲٹضذ

 ٲهوط  ضر توٻ  و تاقٷس ٦7ٻ رظ ٶؿ٭ آٴ حًط  و 7ٲإٲٷاٴ رٲرط ٞطظٶسرٴرظ  ٦سرٰ ټرچ

 .رٶس ٻرٶؿجسح ٶرنح

س: يو ٪ٹ ٲوي  ٵ ضرتُٻيزض ر 9(.٠  ټ 576 )ٰ يتٵ ٲحٳس ؾٯٟتٹَاټط رحٳس ر 2حاّٞ 

زض ٲهوط  ، ټؿوجٷس  ٦7وٻ رظ ٶؿو٭ آٴ حًوط     7ٲإٲٷاٴ رٲرط ٞطظٶسرٴرظ  ٦سرٰ ټرچ»

                                                           
 .4ٓ  اٹٶڈاٵت اٹَيبهح ٭ي روريت اٹييبهح، .1

ثهڄ  « ؽب٭٠» .كه ٽيبٿ ٽؾلصبٿ اځغبٽيل «ؽب٭٠» ٹٲت گيوي  ثڄ ّکٸ، ؽليش اڅزپبٻ ثڄ ؽٮ٠ ،ٱوٿ كڇٻ څغوي كه .1

ؽٮه٠   ٍهڂلڅب، ڇ آگبڅي اى ڇ٤ٙ هاڇيبٿ ڇ ؽٮ٠  ،ٝجٲبد ّيڈؿ اى. آگبڅي اٍذ «ٽؾلس»اى  رو فبٓ، ٥ڂڈاٿ ٹٲت

  .)ٽزوعټ(. ثڈكڃ اٍذ« ؽب٭٠»څبي  اى ڇيژگي، ؽليضيڇ ّڂبفذ ٽزڈٿ 

ىٽبٿ فهڈيِ كه    يگبځڄ٭وىځل ٽبڅو ڇ ي اٽبٻ ڇ ؽب٭٢، ياٹليڀ اؽپل ثڀ ٽؾپل ثڀ اؽپل إٮچبځ  ٝبڅو ٥پبك ؽب٭٠ اثڈ .3

چْټ اى عچبٿ ٭هوڇ   ،.ٯ څ 576كه ٍبٷ  ڇ ٍبٵڀ ٽٖو ثڈك اڇرويڀ ّقٔ ثڄ ٱڈاځيڀ هڇايذ ثڈك.  ڇ آگبڃ ؾليش٥ٺټ اٹ

، چهبپ ّهلڃ اٍهذ   .ٯ   څ1315ٍبٷ  کڄ كه ٽٖو ثڄ، 399ٓ  ،1، ط «حاٹپؾبٙو  ؽَڀ»کزبة كه  يٍيڈٝ ثَذ.

 اٍذ. آڇهكڃاڇ ها  ځبٽڄ ىځلگي

http://www.wikifeqh.ir/لقب
http://www.wikifeqh.ir/لقب
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  9«.اٞجٻ رؾ رٸٞا  ٶ

 يٲهوط  يثو رٱ توٵ شٸال٠ ٮ رٲحٳوس حؿوٵ توٵ رتوطرټ    رتٹ ،حاّٞ ٸ ٲٹضخ توعض٨ 

 س: ي٪ٹ ٲي ٵ تاضٺيزض ر ،(.٠  ټ 987)ٰ

َ ٍاٍى  7يکِ اُ فًَُياى ٭ل يکٖ ييًوٖش َ  ،ٌِيٙاي، ٕاک   هٞا ثاي   ي٭لا  ىهشا

َ    يثَى. ٕوبٍ 7ييكٖ ي ه٦لات  يا اثاِ  ِ يا ً يٍ إشبى كٖي هلواي قبٕان هٞا

   2.اًي ا٭شَاف ًوَىُ

 ٷس: ي٪ٹ ٲيٸ رتٵ ز٢ٳا٠  يعيٲ٣ط

ثاي ٭جاياب ثاي     ثاي هلواي   يثاي ٭لا   ٙاي، هلواي   کِ ٍاٍى هَٞ اي يي ٭لَياٍل

ِ يكبسن هْلجي ثي يِي ييفَهبًٍَاثَى کِ ىٍ ُهبى  7يثي كٖي ثي ٭ل كٖي  ، ثا

  9.ييگَىآًؼب  ٍاٍى .  ّ  545 ٕبل

ٔ يضرخٕ تٻ ر ،ي٫طي  زرزض ٢اٮة ٖثاض يؾراٸ توط رؾواؼ   » س:يو ٪ٹ ٲوي  ٵ ٲٹيوٹ

٦ٻ رظ ٶؿو٭   7يرٲاٰ ٖٯ رظ ٞطظٶسرٴ ٥ي چر، ټٶ٣٭ قسٺ رؾ ٪صقج٫اٴ  ٦ٻ رظ يرذثاض

 4.«ٶكسٺ رؾ  ٸرضز ٲهط، ټؿجٷسكاٴ ير

 يٵ رٶهواض يرٮسٲحٳوس توٵ ٶانوط   ٵ يرٮوس  ٲٹضخ تعض٨، حواّٞ رتٹٖثوسرهلل قوٳؽ   

 س: ي٪ٹ ٲي ٵ ٲٹيٹٔيزضتاضٺ ر (.٠  ټ 894)ٰ

ُ يَ اُ ُيا ثِ غکِ  امُ هٚبّيُ ًکَىى ٍا بکيام اُ هٍَه ؾيّ ِ  بٍسگاب ٍػاَى   ،5قَافا

                                                           
 .341ڇ  39 ٕٔ، حاٹٶڈاٵت اٹَيبه .1
 )ؽبّيڄ(. 115ٓ ، ٍقبڇي، رؾٮخ األؽجبة .1

 .65ٓ ، 4ط ، االځزٖبه ؛193ٓ، 3 اٹپٲويييخ، ط  اٹقٜٞ .3

 .19ٓ ، 5 اٹزڈ٭يٲيخ، ط اٹقٜٞ  .4
ّهوٯ  ڇ كه  عڂڈة ّهچو ٱهبڅوڃ   کڄ كه گڈهٍزبٿ ٱوا٭ڄكه ، 7ؽَڀ ثڀ ىيل ثڀ ؽَڀ ٽغزجي كفزو، 3ځٮيَڄثبځڈ  .5

 ٻ1183  اثڀ عجيهو كه ٍهبٷ   څپبځڂل٥وة پوآڇاىڃ عچبځگوكاٿ ثڄ فبک ٍ وكڃ ّلڃ اٍذ.  ،ّچو ٱليټ ٱبڅوڃ ڇاٱ٤ ّلڃ
څهبي   چچهوڃ ك ثَيبهي اى اځل ٵڄ ر٦لا څبيي ٽ٦و٭ي ٵوكڃ رويڀ گڈهٍزبٿ ٱوا٭ڄ ها يٶي اى ثيهگٻ، 1317 اثڀ ثٞڈٝڄ كهڇ 

ِ ٵڈچٴ ڇ ٽؾلڇك ّهلڃ  ،ايڀ گڈهٍزبٿ كه ٱوٿ ثيَزټ٥ٺي ه٩ټ ايڂکڄ اځل.  كه آٿ ك٭ڀ ّلڃثوعَزڄ ٽنڅجي   ، ٽکهبځ
اٽهب ٱوا٭هڄ څپچڂهبٿ     ڃ اٍهذ. څبيي ٍهبفزڄ ّهل   فبځڄ ،ثوفي اى آځچب كهاځل ڇ  ڇيواٿ ّلڃ ي آٿٱجوڅب ؛ر٪ييو يب٭زڄ اٍذ

  )ٽزوعټ(. ٽٖو ؽٮ٠ ٵوكڃ اٍذ.كه اٍالٽي ٽچټ  ىيبهرگبڃيٴ  ٥ڂڈاٿ فڈك ها ثڄ   ٽوٵييذ
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ثابًَ  هاِاٍ  ق ىاًٖشِ ثبٙي. اهب ٍػاَى  يٍا ىٍ هَٞ ٝل 7ي٭ل َ فًَُياىيٕب هِاٍ

بس٘ ىٍ هٞاَ ٕابکي   يا ك ىٍ ُهبىٚبى ياٙکبل إز؛ ؿَا کِ اىٍ آًؼب ثال ِٖيًف

 ىُ ثَى.َکكفَ هَىٗ ثب ىٕشبى ٍ قجَٗ ٍا  ثَىُ

 حانو٭ پػٸټكوي توٹز ٦وٻ    ، ٲهوط  توٻ  7يرٲاٰ ٖٯ رٴٞطظٶسرظ  ي٥ ټرچ ٸرضز ٶكسٴ

 ،ذطزٲٷوس  يتاٶٹ٦ٻ رؾ  ٲ٣ٗٹ٬  ٫ٹٶٻحا٬ چ .رٶس تٻ آٴ پطزرذجٻ تعض٨ ٲهط زرٶكٳٷسرٴ

ؾوپؽ   ،تاقوس زرقوجٻ  ؾا٬ آٶدوا ر٢اٲو     ٥يحسٸز ٸ ٸرضز ٲهط قسٺ  ،3يٷة ٦ثطيظ

ٰ  ټورچ ضر ضٸيوسرز  ٵ يو ر ٸ قسٺ تاقوس  تٻ ذا٤ ؾپطزٺ ،ٲطزٰ ٲهط ٪اٴسيز يخٯٹ رظ  ٦وسر

  ؟سٷٶ٧طزٺ تاق ش٦ط ،رٶس ٲٽٱ زرقجٻ ضذسرزٵ ير ات ي٦ٳ ي٦ٻ ٞانٯٻ ظٲاٶ ياٶٲٹضذ

 توا ذوٹز   اٶٻذاٮم ٸ نواز٢  يزٸؾج تٻ نطرح ٷ٧ٻ يرتا ٸخٹز  يرٲاٰ قاٞٗ يحج

رَوالٔ   زض ٲهوط  3ٷوة يٸخوٹز ٲوعرض حًوط  ظ    رظ، تٹز٦طزٺ رٖالٰ  ضر :تر  رټ٭

رذثواض   ،9توٹرتط ٦ٻ توٻ  ٪ٹٶٻ  ټٳاٴ ضٸز؛ ٶٳي 3اض  آٴ حًط ي؛ ٸ زض آٶدا تٻ ظٶسرضز

 رؾ . ش٦ط قسٺ  ،كاٴيررظ ؾٹي  3ؿٻراض  تاٶٹ ٶٟيٲطتٹٌ تٻ ظ

 يزض حاٮ ،زض ٲهط ٲسٞٹٴ رؾ  3ٷةيٻ حًط  ظٱ ٦رٱ رثثا  ٦ٷرتٹرٶ ٲي چ٫ٹٶٻ

ٗ  اضرٴيو رظ ٸي  پسض) يعرٕ خرٲحٳس تٵ ضت ٦ٻ از ٸ ٶواٰ  يو ش٦وط  زضتواضٺ   (توٹز  يقواٞ

آٶاٴ رظ ٶٟط نس ف رظ رت ، ٶاٰٶاٲٻ ظٶس٪يزض آٴ ٸ ٶٹقجٻ رؾ   ي٦جات 9اٲثطررنحاب پ

ٸضٸزـ تٻ  ،3ٷةيظحًط  رظ  يازيچ رټ ،ٵ آٴ رنحابرزض ت ٸٮي  ،ضر آٸضزٺ رؾ 

 2تاقس؟تٻ ٲراٴ ٶراٸضزٺ  داٲهط ٸ ٸٞاتف زض آٶ

  3ٌةيسحضزت  قثز ٍ گزداىاًجْگفتار دٍم: 

٪ك   يٲرجٯٝ رؾالٲټاي  ٵرؾطظٲزض اٶٻ رٲټاي   ٺؾس٦ٻ زض  ي٪طزق٫طرٴ ٲؿٯٳاٶ

                                                           
ځَهجذ  اٝپيڂبٿ  ايڀ اٽو ثب٥ش ؽٖڈٷکڄ  اٍذ ب هڇايذي فجويک ثَيبه گياهُ ّلٿ  ثڄ ٽ٦ڂبيرڈارو كه إٞالػ  .1

  .)ٽزوعټ( .ّڈك ځبٽيلڃ ٽي ٽزڈارو، ثبّل اى ايڀ ڇيژگي ثوفڈهكاه هڇايزي کڄ .ّڈك ٽي ثڄ آٿ

 .99ٓ ، 1ط ، ، ٍيڈٝيحاٹپؾبٙو ؽَڀ .1

http://www.wikifeqh.ir/خبر_متواتر
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 ،ټٳچووٹٴ ٲؿوواخس يرضظقووتاٲكوواټسر  ذووٹز زض ٲووٹضز آثوواض  ،رٶووس زرقووجٻ   ٸ ٪ووصرض

ريوٵ   ،آٶواٴ ټواي    ٶٹقوجٻ ضٸ  رظريوٵ  .رٶس يثٍ ٦طزٺثث  ٸ ... ضر ٲسرضؼ ٸ ، ټا ٪ٹضؾجاٴ

 زټس. ٲي آٶاٴزضتاضٺ قٽط  آثاض تٻ ٲا ضر ٷاٴ ررَٳ

ٵ ٸرضز ررتٵ تُٹَٻ ٸ رتٵ قاټ ،طررتٵ خثټٳاٶٷس رظ آٴ ٪طزق٫طرٴ ٲكٽٹض  ي٪طٸټ

 ش٦وط  يكوٽٹض ٲټواي   اضت٫واٺ يظٲكواټسر  ذوٹز ضر رظ    ،ٵ ٪طزقو٫طرٴ ير .ٶسقسٲهط 

ٰ  ټورچ ٸٮي  ؛ذاؾج٫اٺ ٲإٲٷاٴ زض ضٸظ٪اضقاٴ تٹزٺ رؾ  ٦ٻ رٶس ٦طزٺ رظ آٶواٴ ٢ثوط    ٦وسر

 آٴ خٽواٶ٫طزرٴ ٲكواټسر   ٲوا   ر٦ٷوٹٴ  ټوٱ  .رٶوس  ٶ٧طزٺ ش٦طزض ٲهط ضر  3يٷة ٦ثطيظ

 :٦ٷرٱ ٲيٲحجطٰ ذٹرٶٷسٺ  ٱيت٣س ضر زض ٲهطاٴ يٖٯٹټاي  ٢ثطزضتاضٺ 

 يٕرٗ سائح .1

 ٲهوط  ٸرضزرٸ  رؾو .  ٠.  ټ 699 ؾوا٬  ياٲجٹٞ، يت٧ط ټطٸ يترتٵ  يرتٹرٮحؿٵ ٖٯ

: ٲوعرض  توطز  ٲي ٶاٰا ټ ٺ٫اتاضيظٵ ير رظ «اضر يرٮع  ىرإلقاضر  ٞ»٦جاتف قسٺ ٸ زض 

ٲوعرض آٲٷوٻ    ،7٭ تٵ خٟٗط ناز٠رٞاَٳٻ تٷ  ٲحٳس تٵ رؾٳاٖ تاٶٹٲعرض  ،ٻؿرٶٟ تاٶٹ

ٵ يو ٱ ٦وٻ ر رٷو رت ٲوي  رٲوا  7.9يٻ تٷ  ٖٯرٲعرض ض٢ ٸ 7ٵرتٵ حؿ يتٷ  ٲحٳس تٵ ٖٯ

زضتواضٺ  ٦ٷوس.   ٶٳي تاقس، ش٦ط 3ٷةيظ حًط ٦ٻ ٲٷؿٹب تٻ ضر  يچ ٢ثطرټ ،خٽاٶ٫طز

 ٱ ٪ٟ .رؾرٵ ذٹرټ ا  ٦اٲ٭رتا خعئ ٷسٺيزض آزض ٲهط ٶرع  7يٻ تٷ  ٖٯرض٢٢ثط 

 يىساّذ  رياتِ جث .2

زض  ٠.  ټ 694 ؾوا٬  ياٲجٹٞو ، يٚطٶاَ يط ٦ٷاٞرٵ ٲحٳس تٵ رحٳس تٵ خثررٮحؿرتٹ

ٸ  ضر ش٦وط ٦وطز   : رو رټ٭ تټاي  ٲعرض ،ذٹز قس ٸ زض ؾٟط ٸرضز ٲهطرٸ  رؾ . ٲهط

 يضٸ تط»: سي٪ٹ ٲي ٸر .قٳطزتط ظٶاٴ  يٲعرض تطر پٷح ٲطزرٴ ٸ يٲعرض تطرضزٺ اچٽ تٗسرز

                                                           
 .35ٓ ، اٹييبهاد خ٭ي ٽ٦و٭اإلّبهاد  .1



 3هاشن بني هعقيلآراهگاه /  22

 33021شاخه: ،  3/6/33تاريخ: عسکري، مجري: ، 3پرينت 

ټٳچوٹٴ  ټٳٻ آٶٽوا   ،٦ٻ زض ٲدٳٹٔٸخٹز زرضز  يتاق٧ٹټ ياتٷ ،آٴ ٲعرضټا ٦سرٰ رظ ټط

  9.«ټؿجٷس يثرٖدټاي   ٖٳاض  ع ٸررٶ٫ ق٫ٟ ټاي  تٷا ،يتٽكجټاي   ذاٶٻ

ٰ  رّٰ ٲوعرض » طزٺ رؾو : تطقٳ٪ٹٶٻ  ٵيرضر كاٴ يرضټاٲع ٸ يظٶاٴ ٖٯٹ ،طررتٵ خث  ٦ٯثوٹ

 ٲوعرض ، تٵ خٟٗوط  ٦ٯثٹٰ تٷ  ٲحٳس ّٰر ٲعرض ،رٮٳجٹج ريحيٷة تٷ  يظ ٲعرض ،تٷ  ٢اؾٱ

ٵ رٵ خٽواٶ٫طز زض تو  يو رٱ ٦وٻ  رٷو رت ٶٳي ٵ ټٳٻيتا ر 2.«يٱ تٷ  ٖٯيٲط ٲعرض ٖثسرهلل ٸ ّٰر

 زٺ تاقس.٦ط طش٦ ضر 3يٷة ٦ثطيٲٷؿٹب تٻ ظ ٢ثط ،ٲص٦ٹضټاي  ٲعرض

 ياتِ تط٘طٔ ٍغرت .3

رؾو . رٸ   .٠  ټ 777 ؾوا٬  ياٲجٹٞو ، يٲٛطت تٵ ٖثسرهلل تٵ تُٹَٻ ٲحٳس ٖثسرهللرتٹ

 ٲوعرض  ،ٻؿو رٶٟتاٶٹ  ٲعرض ٲاٶٷس ٲٗطٸٜ ٲهطټاي  اضت٫اٺيظ رظ يتٗسرز ٲهطقسٺ ٸ ٸرضز

  س:ي٪ٹ ٲي ؾپؽرؾ ؛  ٦طزٺ ش٦ط ضر يٲ٣ثطٺ قاٞٗ ٸ 7رٮحؿرٵ ضأؼ

ٍ کيًافاَاى   ٍ ىاًٚوٌياىّبي   هقجَُ، قَافِ هَٞ ىٍ کاِ  ىاٍى ٍػاَى   يبٍيثٖا  َکاب

ٍػاَى   َقجا  يبىيسٮياى ٌُکِ ىٍ آًؼب يکوب ا ٖشٌي؛يٍ ١ج٤ ً قبثل ٙوبٍٗ ٍ طجز

   9.إز فًَُياى آًبى بى ٍيٌيٚيد ٍ ٝلبةىاٍى کِ هشٮلق ثِ ا

 3ٷوة يظٲوعرض   رظ يچ رثوط رټو  ،ٲكاټسر  رتٵ تُٹَٻٵ ټٳٻ ذٹرٶٷسٺ ٲحجطٰ زض يتا ر

 .ٷسرت ٶٳي

 يتغذاد يحَ٘ .4

 توعض٨  يزرٶو  يخٛطرٞو  ،.٠  ټ 624 ؾا٬ ياٲجٹٞ؛ يتٛسرز يا٢ٹ  تٵ ٖثسرهلل حٳٹي

ضر ش٦وط   يٲٗطٸٜ ٲجٗٯ١ تٻ ظٶاٴ ٖٯٹټاي  ٲعرض رظ يتٗسرز قسٺ ٸ ٲهط ٸرضزرٸ  رؾ .

                                                           
 .35االّبهاد ٭ی ٽ٦و٭خ اٹييبهاد، ٓ  .1

 .14ڇ  13ٔ ٕ، هؽٺڄ اثڀ عجيو .1

 .39ٓ ، 1ط ، هؽٺڄ اثڀ ثٞڈٝڄ .3
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ٞاَٳوٻ   ،ؿٻرٶٟ تاٶٹ ،ٻرض٢ ،آٲٷٻ ٲعرض ،يٵ آٴ تاٶٹرٴ تعض٪ٹرض ٖٯٹرزض تٸي ٦طزٺ رؾ . 

٦ٯثٹٰ تٷو  ٢اؾوٱ ضر    ّٰر ٖثسرهلل ٸ ّٰر ،7٭ تٵ رٲاٰ خٟٗطناز٠رتٵ رؾٳاٖ تٷ  ٲحٳس

 3يٷوة ٦ثوط  يٲٷؿٹب توٻ ظ  ٲعرض رظ ،ٵ آٶٽارت زضا٢ٹ  يحا٬ آٶ٧ٻ  9رؾ .طزٺ تطقٳ

 اٸضزٺ رؾ .راٴ ٶرتٻ ٲ يؾرٷ 7يتٷ  رٲاٰ ٖٯ

 يِ زإرياتِ شإ .5

 .٠  ټ 879ؾوا٬   ياٲجٹٞو ، يٲهط يرؾ٧ٷسض يٵ ظرټطر٭ تٵ قاټرٵ ذٯيرٮس ٚطؼ

ضر ش٦وط ٦وطزٺ رؾو .     ٲهوط  ٲسٞٹٴ زض يظٶاٴ ٖٯٹټاي  ٲعرض رظ يازيتٗسرز ظرؾ . رٸ 

ٖ   ٞاَٳوٻ تٷو  ٲحٳوس    ،ؿوٻ رٶٟ تواٶٹ  ٲعرض ،ٵ آٶاٴرزض تٵ يرٮس ٚطؼ ٭ توٵ  رتوٵ رؾوٳا

 2زٺ رؾ .تطقٳطٻ ضر رض٢ ٦ٯثٹٰ ٸ ّٰر ،ٖثسرهلل تٵ ٢اؾٱ ّٰر ،آٲٷٻ ،7ناز٠ خٟٗط

ٶؿثكواٴ   ،ٱ ٦طزرٹرټاٴ ذرت يزض ٲثاحث تٗس٦ٻ  ياضرتؿ رظ خٽا ٵ ظٶاٴ يټٳٻ ر

رظ  يٶواٲ چ رټو  ،ٵيرٮوس  ٚوطؼ  ،ٵ ټٳوٻ يو رٲوا توا ر   ضؾوس؛  ٲوي  7يٖٯو  ٲإٲٷاٴ رٲرطتٻ 

 يٲهط رناٮجاً ،ٵ خٽاٶ٫طزيرحا٬ آٶ٧ٻ  .ٶثطزٺ رؾ  7يرٲاٰ ٖٯ زذجط 3ي٦ثط ٷةيظ

 توٹز؛ اضـ يو زټواي    ٲطزٰ تٻ ٲ٣ثطٺتطيٵ  آقٷا تٹز. زضٶجردٻ رٸ، اض تا رن٭ ٸ ٶؿةرٸ تؿ

 رؾ . تط  ٪اٺآرـ  ذاٶٻرحٹر٬  رظ٫طرٴ يٶؿث  تٻ ز ،ذاٶٻ ناحة چطر ٦ٻ

 ٦ٻ زض زت٫صرضزؾ   يخٽاٶ٫طز ٦جاب ټط يضٸ ي٫ط ر٪ط ذٹرٶٷسٺ ٪طرٲيز يؾٹ رظ

 ذطزٲٷوس،  يتواٶٹ  ٲوعرض  رظ يرثطچ رټ ،تاقس٦طزٺ سٴ يرظ ٲهط زاٶٻ رٲ ايٻ ررٸٮټاي   ؾسٺ

رؾ ، ٸ  يٷر٦ٹټخٽاٶ٫طز  ٦ٻ ٲطتٹٌ تٻ يضرخٕ تٻ ٲُٯثٲا ر. ٷسرت ٶٳي زض آٶٽا 3ٷةيظ

 نوحث  تا ز٢   ،ذٹزـ يخا زض ٵ ٲُٯةير زضتاضٺ س ٪ٟ :يتاقٹز  ٲي تٻ آٴ رؾجٷاز

 ز.٦طٱ رذٹرټ

                                                           
 .554ٓ ، 4ط ، اٹجٺلاٿ  ٽ٦غټ .1

 . 36ٓ ، اٹَبٹٴ  ىثلح ٵ٬ْ .1
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  3ٌةيسحضزت  قثز ًگاراى ٍ خيتارگفتار سَم: 

د ٲهوط  يٱ ٦ٻ زضتواضٺ تواض  يٲٹضذاٴ ٢س رظ يتٗسرز ٶاٲٻ ظٶس٪ي پركرٵ،زض ٲثاحث 

ٸ زض ثثو   توالـ تؿوراضي   ٦وٻ   يٲٹضذاٶ ټٳاٴ ؛ٱيضر آٸضززؾ  تٻ ٢ٯٱ قسٺ تٹزٶس 

تٵ  ٖعرٮٳٯ٥ ٲحٳس ،ٵ آٶاٴر. زض ترٶس نطٜ ٦طزٺٷكاٴ رحٹرزث ٲطتٹٌ تٻ ؾطظٲيثٍ 

ٰ رٷوٻ پ رٵ ظٲيو رظ ټٳٻ زض ر (.٠  ټ 420 )ٰ ،يٲؿثح يٖثسرهلل حطرٶ  ٸي. رؾو   توط  كو٫ا

 9يتوطز  يرتٵ تٛط ٦ٻ رتٵ ذٯ٧اٴ ٸ٪ٹٶٻ  ټٳاٴ ،زضتاضٺ حٹرزث ٲهط ٦ٻرؾ   يٲٹضذ

 .رؾ  ٝ ٶٳٹزٺرٮأتنٟحٻ ټعرض  عزٺرؾ ،رٶس زٺزض آثاض ذٹز آٸض

ضر ٲحوسٸز  ٟاتكاٴ رٱ ٦ٻ تأٮيآٸض ٲي ضر ٴ ٲهطاٲٹضذ رظ ي٪طٸټ يرؾاٲٷدا ير ٲا زض

٦ٻ زضتاضٺ رذثواض   يزرٶاٶ ديع تاضرٶٸ ٶٳٹزٺ آٴ  ياضتيظ رٲا٦ٵ ٸ ٲؿاخس ،ٲهط تٻ ٲٷا١َ

د ٲهط، يكاٴ زضتاضٺ تاضيټا ٦جاب ٸ رٶس ٦جاب ٶٹقجٻآٴ  ٦اٲ٭پازقاټاٴ ٲهط ٸ حٹرزث 

 س.يآ يٲ تٻ قٳاضٲُٳئٷي  ٷاتٕٲ

 يسيٍقر .1

 يرټواٮ  رظا٦واٴ رٸ  ررؾو . ٶ  (.٠  ټ 845 )ٰ يعيو ٲ٣ط تٵ ٖثوسرٮ٣ازض  يتٵ ٖٯ رحٳس

ٲوصټة   زض ٸ سٺ توٻ خٽواٴ ٪كوٹز   يو ز ٲهوط  زضٸي  .ټؿوجٷس  ٲحٯٻ ٲ٣اضظٺ تٗٯث٥ ٸ

 ٸ د ٲهوط يزضتواضٺ تواض   يرضظقوٳٷس ټواي   ٦جاب يٸ .سر٣ٞاټ  ضؾزضخٻ ٟٻ تٻ رٷحٹتر

ٟ  »٦جواب   زض ،ضيوا ٦حاٮوٻ   ٴ زرضز. ٖٳوط ارو ٳاَٲطتوٹٌ توٻ ٞ   ذثاضر ، «ٵرٲٗدوٱ رٮٳوإٮ

ٸ  ٦وطزٺ  ش٦وط  ضر ٲهط ياضتيظ ٲجثط٦ٻ ٸ رٲا٦ٵ يعيٲ٣ط 2رؾ . آٸضزٺ ضر ٸر ٶاٲٻ ظٶس٪ي

٦ٯثوٹٰ   ّٰر ٲعرض (،ٴ رؾ ٹسٞٲٲهط  ٦ٻ زض يس تٵ ٖٯيضأؼ ظ ٲعرض)ٵ يرٮٗاتس ٵيظ ٲعرض

 زض يعيو ٲ٣ط زٺ رؾو . طقٳ طت ؿٻ ضررٲعرض ذاٶٱ ٶٟ ٸ( 7تٵ خٟٗطناز٠ تٷ  ٲحٳس)
                                                           

 .171ٓ ، 4ط  اٹياڅوح،  ؛ اٹڂغڈٻ653ٓ ، 1ط ، ربهيـ اثڀ فٺٶبٿ .1

 .11ٓ ، 1ط ، اٹپؤٹٮيڀ ٽ٦غټ .1
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  :سي٪ٹ ٲي ٵرٵ ٲٹيٹٔ چٷيضرخٕ تٻ ر ي٫طيز يخا

َ  ،ّب هقجَُ يثشياا ىٍ ،الٌَٞ ثبة ٍَىيث ىٍ َ   كواي اثٌاز   ،ٌات يُ قجا ثاي   ثاي ػٮفا

آى ٍا  هَىم وَم٭ ٍ ،کٌٌي هيبٍر يُهَىم آى ٍا کِ  ىاٍى قَاٍ ،ِيثي كٌف هلوي

 9.ًبهٌي هي ٌتيُ ثبًَ هِاٍ

 ٲهوط  زض ضر 3ٷوة ي٦ٻ ٢ثوط حًوط  ظ   ياٶ٦ؿ يضز رزٖاتطري  يعيٲ٣طتراٴ  ٵير

 ي٦واٞ ٵ تواضٺ  يو زض ر خاٲٗوٻ  يٖٳٹٲټاي    ٺتٹزپطزٺ تطزرقجٵ رظ تٹټٱ  تطريٸ  سٷٶزر يٲ

 رؾ .

 آٶواٴ  يي٪طزټٳا ٸ ټا يٞاَٳ زٸضرٴزض  آٶاٴ  ضؾٹٰٸ آزرب  ،اٴ ٲهطرٗرق ،يعيٲ٣ط

 يتٳواٲ  زض رٲوا  ؛ضر ش٦وط ٦وطزٺ رؾو     2ؿٻرٶٟ تاٶٹ ٸ ٦ٯثٹٰ رّٰزض ٲعرض ٖاقٹضر  ضٸظ زض

 ر٪وط ٦ٻ  يزض حاٮرؾ .  سٺٲاراٴ ٶرتٻ ٲ 3يٷة ٦ثطيظ ٢ثط رظ يازيچ رټ ،رٸټاي  ٦جاب

 ٪طز آٲوسٴ زض  ،اٴرٗرق زرق ، ټط٪ع ٸخٹز 3ٷةيحًط  ظ يتطر ري ٺ ٲ٣ثطآٶدا زض 

٦وٻ   يَوٹض  ټٳاٴ س.تطزٶ ٶٳي ازي ٖاقٹضر ضر رظ ضٸظ زض٦طزٴ  ٻي٪طٸ  ييؾطر ٶٹحٻ آٶدا ٸ

 ييؾطر ٶٹحٻ ،ؿٻرٶٟ تاٶٹ ٲعرض ٸ، 7ناز٠ تٵ خٟٗط تٷ  ٲحٳس ،أٰ ٦ٯثٹٰ ٲعرض زضآٶاٴ 

ٸ رذثواض   7ٵرحؿو رٲواٰ  ٲ٣جو٭   ،يعيو ٲ٣ط .٦ٷٷوس  ٲي ٻي٪ط 7ٵررٲاٰ حؿ ٶٳٹزٺ ٸ تط

ٲثاض٤ ٶوٹٺ   ؾطزضتاضٺ  ضر تٻ ټٷ٫اٰ ؾرٵ ٪ٟجٵ٦طتال  زض 3ٷةيظتٻ حًط  ٲطتٹٌ 

 آٸضزٺ رؾ . رٶس ٦ٻ ٪ٟجٻ٪ٹٶٻ  ټٳاٴ و ٲسٞٹٴ رؾ  ٲهط ٦ٻ زضو  9اٲثطرپ

 ياّصارات ياتِ ز .2

 ؾوا٬  ياٲجٹٞ، يٲهط يٵ رٶهاضيتٵ ٶانطرٮس ٵ رتٹٖثسرهلل ٲحٳسيرٮس قٳؽحاّٞ 

  ز٢و   يٶٽا زض پطحدٱ ٸ ي٦جات، ٲهط ياضتيظټاي   ٲ٣ثطٺ ضٺزضتارؾ . رٸ  .٠  ټ 894
                                                           

 .353 ه 334ٔ ٕ، 3ط ڇ  199 ڇ 189 ٔ، 1ٕ، ط خاٹپٲوييي  اٹقٜٞ .1

 .څپبٿ .1
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ٵ ير زض يٸ سٺ رؾ .راٲٶ «ة رتطت يٞ رٮ٧ٹر٦ة » ضرآٴ ٦ٻ  زرضز ٲجاٶ  ٸ

رظ  ٸ رؾو   آٸضزٺ ،رٶوس  زٞٵ قسٺ ٲهط زضزرضٶس ٸ ٷة ٶاٰ يظ٦ٻ ضر  يظٶاٶ يتٳاٲ ،٦جاب

 زض ٲهوط  ٫وط يٲٗوطٸٜ ز ټاي   ٲ٣ثطٺ ٵ رظرټٳچٷ اٴ ٸآٶټاي   ٲ٣ثطٺ ،ٸٞا  ،ٶاٲٻ ظٶس٪ي

ا  زض ٦جواب  يو رتٵ ظ٦ٻ ضر ټايي  ٷةيظ يؾاٲر رظ يؿجرٮٷدا يزض ر ٲا ؾرٵ ٪ٟجٻ رؾ .

 ٱيت٣وس ٲحجوطٰ  ذٹرٶٷوسٺ   كو٫اٺ رٻ پتو  ،تٻ ټٳطرٺ قٳاضٺ نوٟحٻ  ،رؾ  ٦طزٺ ش٦طذٹز 

ضر  7يٖٯو  زذجوط  ،3يٷة ٦ثوط يظٶاٰ  ،يرؾاٲ ٵ آٴرت زض٦ٻ  حرٵ تٹيي؛ تا ر٦ٷرٱ ٲي

 :٦ٷرس ٶٳي ٲكاټسٺ

 .49ل ،يتاخٯٷة تٷ  راليظ .9

 .55ل ،ٷة تٷ  ؾٷاٴيظ .2

 .92ل ،ٷة يظ .9

 .97ل  ،ٷة تٷ  رٮٳٽصبيظ .4

 .905ل  ،ٹٶؽيٷة تٷ  يظ .5

 .906ل  ،ةرٷة تٷ  قٗيظ .6

 .224ل  ،ٷة يظ .7

تٵ ٖثسرهلل  ؽيزضرتٵ  ريحيتٵ ٖثسرهلل تٵ ٲحٳس تٵ  يٲحٳس تٵ ٖٯٷة تٷ  يظ .8

 9.9ل، 7َاٮة رتي تٵ يثٍ تٵ ٖٯؿتٵ حؿٵ رٮ يرٮٳحى تٵ حؿٵ رٮٳثٷ

 . 90ل  ،ٷة تٷ  ټاقٱيظ .9

  .99رٮٳجٹج، ل ريحي ٷة تٷ يظ .90

 . 284 ٸ 242م ن ،ٻرٷة حٷٟيظ .99
                                                           

 کڈاکهت اٹ»ثهڄ ځهبٻ   کزهبة فهڈك   كه ځيهي   .ٯ(څ 814)ٻ  ياثڀ ىيهبد اځٖهبه   ،«اٹقٜٞ»٥الڇڃ ثو ٽٲوييي كه کزبة  .1

كه ها مکهو کهوكڃ اٍهذ کهڄ     ثڄ ځبٻ ىيڂت كيگو  يڇ څبّپ ي٥ٺڈ يځبٻ چڂليڀ ثبځڈ، 61ڇ 69 كه ٕٮؾبد  ،«حاٹَيبه

ىيڂهت ثڂهذ    ،ىيڂت ثڂذ ٱبٍټ ثڀ ٽؾپل ثڀ ع٦ٮو ،ىيڂت ثڂذ ؽَڀ ثڀ اثواڅيټ٥جبهرڂل اى   ڇاځل   ٱبڅوڃ ك٭ڀ ّلڃ

  .)ٽزوعټ( .7ىيڂت ثڂذ اؽپل ثڀ ٽؾپل ثڀ ٽؾپل ثڀ ٥جلاهلل ثڀ ع٦ٮو اٹٖبكٯ ،ٽڈٍي ثڀ ع٦ٮو



 22در هصر /  3فصل اول: بررسي هسار حضرت زينب

 33021شاخه:  21/3/33مجري: شريفي تاريخ:  2گيري:  غلط

 ٲهوط  زض ،3حًط  ٞاَٳوٻ ظټوطر  پاضٺ تٵ  ،3يٷة ٦ثطيظ ،تعض٪ٹرض يتاٶٹ ر٪ط

 زض ٦ٳا٬ تٯ٧ٻ ،رٶسرذ  ٶٳي كاٴ ضر رظ ٢ٯٱيتٷٽا رؾٱ ر ٻٶ ،يعيٲ٣ط ٪ٳاٴ تي ،ٲسٞٹٴ تٹز

 و ٱيو ر ٻ٪ٟجو  عرٶ ٢ثال٦ًٻ  َٹض ټٳاٴو  ٵ ٸخٹزيتا ر .آٸضز ٲي ضر يرؾٱ ٸ ،رٞجراض ٖع  ٸ

 7يرٲاٰ ٖٯو ٶؿ٭  رٴٞطظٶسرظ  ٦سرٰ ټرچٶكسٴ  تٻ ٸرضز ،ذٹزٲ٣سٲٻ ٦جاب  زض يعيٲ٣ط

 رؾ .ح ٦طزٺ يتهط ٲهطتٻ 

 ياتِ ّاسخ ٍصر .3

ټواي   ٲعرضتاضٺ ٞطز زض  تٻ ٲٷحهط ي( ٦جات.٠  ټ 800 )ٰ يٵ تٵ ٶاؾد ٲهطيٲدسرٮس

٢واټطٺ،   ٻ زضيو ٳٹضرت ٶثواض ر ٦وٻ زض زرضز  «يٸٚٹث رٮطرخ ياخيٲهثاح رٮس»تٻ ٶاٰ  ٲهط

اٴ ٦طزٺ ٦وٻ  رت يزض ٞٽطؾ  تٯسرٴ ٲٹخٹز رؾ . ٸ 84قٳاضٺ آٴ تٻ ؽ يٶؿرٻ زؾجٷٹ

 ا(يضؤ تط ي)ٲثٷ ييايضؤټاي  رٮؿثأ رؾ  ٸ آٴ ضر خعء ٢ثط ٢ٷاَط زض 3ٷةيذاٶٱ ظ ٢ثط

آٴ ٸي رؾ !  ي ؾاذجٻ قسٺؾاؼ ذٹرب قرهر تط ٸٶسرضز  يريزرٶس ٦ٻ ؾٷس تاض يٲ

قسٺ  ٦ٻ قرم زٞٵ٦ٷس  ٲي حيٶ٧طزٺ، ؾپؽ تهط يسٺ ضر تٻ ٲا ٲٗطٞيز ذٹربقرم 

تٹرٶس  ٶٳي تٷٽايي تٻ« ٷةيظ»ٮّٟ  . ٸٮيرؾ  3يٷة ٦ثطيظ 7يرٲاٰ ٖٯ ٢ثط، زذجط زض

سٴ رټٷ٫واٰ قوٷ  رظ ضٸي ٖاز  تٻ ر٪طچٻ شټٵ  ؛تاقس 3ٷةيظ ،يٯٻ ٦ثطر٣ٖ زالٮ  تط

 يٵ ذهٹل تحث ٦واٲٯ ير زض ٲا .٦ٷس ٲي ٲكٽٹض تٹخٻٸ ٦اٲ٭ ٲهسر٠ ٥ رؾٱ، تٻ ي

 آٲس. ذٹز ذٹرټس يخا ٱ ٦ٻ زضيزرض

 يحافظ سخاٗ .4

ٶاتٛوٻ   .٠(  ټ 902 )ٰ يٲهط يط ؾراٸرطحٳاٴ رتٹرٮرٖثسرٮ تٵ ٵ ٲحٳسيرٮس قٳؽ

 يٸ .ٖٯٱ ضخا٬ رؾ  د ٸيتاض، ٖٯٱ ٢طرئ  ٢طآٴ ،يظتاٴ ٖطت، ٣ٞٻٷٻ رظٲ زض ذٹز ٖهط

اٴ رتٻ تآٴ  ٦ٻ زض زرضز ٞطز ٲٷحهطتٻ يٟاترتأٮ ،3ٷةيظ ،ٯٻرحًط  ٣ٖ يزضتاضٺ ظٶس٪

 يآ٪واټ  ٸ تثحوط  ضٚٱ يرٲا ٖٯ رؾ ؛ پطزرذجٻكاٴ يرټاي  ث رٲه ٭ ٸيًٞا ،يتعض٪ٹرض
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ضر زض ٦جاب ذٹز ش٦ط ٶ٧طزٺ رؾ   يٲُٯث ،د ٦كٹضـ ٲهطيتاضزض ظٲرٷٻ رـ  ٪ؿجطزٺ

ٲا ٶٓوط   ،ٵركرزض ٲُاٮة پ زض ٲهط تاقس. 3ٷةيرظ ٲسٞٹٴ تٹزٴ حًط  ظ ي٦ٻ حا٦

ٰ  ټورچ  ،اٴرٷركو رس٪اٺ پيو : توط رؾواؼ ز  ٦ٻ ٪ٟو  ٱ يٵ تاضٺ ٶ٣٭ ٦طزيرٸ ضر زض ر رظ  ٦وسر

 ضرٻ يٶٓطٵ ير ،ٲثاض٤ پاقا يٖٯ زٶرا ٶطٞجٻ رؾ .رظ  ٲهط زض 7يٖٯرٲاٰ ٶؿ٭ رٴ ٞطظٶس

 9رؾ . آٸضزٺٸي تٻ ٶ٣٭ رظ  «رٍُرٮ»٦جاب  زض

 يرٓ ٍصرياتِ ظٖ .5

 توٹز  يٲهوط  يپػٸټك٫ط ٲٹضخ ٸ ،يٲرعٸٲ ٺطرتٵ ْٽ تٵ ٲحٳس يٱ تٵ ٖٯررتطرټ

 ٸي .زض٪صقو   .٠  ټ 899 ؾا٬رٸ زض . زرق ضر تط ٖٽسٺ ٲ٧ٻ  ٲٷهة ٢ًاٸ  زض ٦ٻ

ٸ  ٲحاؾٵ ٲهط يٞ رٮًٟائ٭ »٦ٻ آٴ ضر زرضز  ٲهطد يتاضٲٹضز  زض يخاٲٗ ٦جاب

تٷو    ،ؿوٻ رٶٟ تاٶٹح ييط٢طرض ٪طٞجٵ  رظ٦جاب آٴ  زض طٺررتٵ ْٽ سٺ رؾ .رٶاٲ «

رټو٭  رظ رٞجرواضر  ٸ ٶ٣ُوٻ ٢وٹ      ي٧يتٻ ٖٷٹرٴ  ،(٠.  ټ 208 )ٰتٵ حؿٵ أٶٹض  سيظ

 يذٯٟا ٲٷاظ٬ خٹرض ٲعرض ٲٗطٸٞف زضزض ٦ٻ  يتعض٪ٹرض يټٳاٴ تاٶٹ ٦ٷس. ٲي ازي ٲهط

 ٲهوط  زض ،3ظټوطر پواضٺ توٵ    ،3ٷةيٯٻ ظر٣ٖ ر٪ط 2زٞٵ قسٺ رؾ . ٲهط زض ،يٖثاؾ

 ،كواٴ ي٦وٻ ر  چوطر  ؛زرٶؿو   ٲوي  ٲهوط  رٞجراضر  رظ عركاٴ ضر ٶير٪ٳاٴ  تيٲسٞٹٴ تٹز، 

 .رؾ  ؿٻرذاٶٱ ٶٟ رظتط  ٸ تٯٷسٲطتثٻ  تطٝ يقط

 يِ سخاٗيّ٘راىذ .6

 يحٷٟو  يؾوراٸ توٵ ذٯوٝ    توٵ ٖٳوط   حٳسرتٵ  يٵ رتٹرٮحؿٵ ٖٯيحاّٞ ٶٹضرٮس

پوػٸټف   ظٲرٷٻ زض رٸ. رؾ  ٠.  ټ 894 ؾا٬ ياٲجٹٞٸ ا  يقا٪طزرٴ رتٵ ظ رظ ،يٲهط

                                                           
 .11ٓ ، 5ط اٹقٜٞ،  .1

اٹٚهڈء  »ڇ ٍهقبڇي كه  17 ٓ، «اٹ٦ٲيهبٿ   ځ٢هټ »اثهڀ ١چهوڃ ها ٍهيڈٝي كه     ځبٽڄ ىځلگي. 193ٓ ، اٹجبڅوحاٹٮٚبئٸ  .1

 .اځل  مٵو ٵوكڃ 47، ٓ 1ط ، «األ٥الٻ»ڇ ىهٵٺي كه  88ٓ ، 1ط ، «اٹالٽ٤ 
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 ،٦جواب زض آٴ  ٦ٻزرضز  «رألحثاب »تٻ ٶاٰ  تارضظـ ي٦جات ،ٲهطټاي  ٲعرضضرخٕ تٻ 

 ،رٶس ٷة تٹزٺ ٸ زض ٲهط زٞٵ قسٺي٦ٻ ٶاٲكاٴ ظ ضر يٖٯٹ تاٶٹرٴرظ  يتٗسرز ٶاٲٻ ظٶس٪ي

زض  ،سيو توٵ حؿوٵ توٵ ظ    ريحيتٷ   ،ٷةيرظ ظ ،اٴ آٴ تاٶٹرٴرزض ٲرٸ  .ش٦ط ٦طزٺ رؾ 

توٵ   يتوٵ ٖٯو   ٷوة تٷو  ٲحٳوس   يظ ،297 ٟحٻزض ن ،ٷة تٷ  ټاقٱيظ ،299 ٟحٻن

ٶواٰ توطزٺ    979 ٟحٻنو زض  ،ٱرٷة تٷ  حؿٵ توٵ رتوطرټ  يٸ ظ 298 ٟحٻنزض  ،ٖثسرهلل

 ٟحٻنو ضر زض  9«٢ٷاَط رٮؿثأ»ٲٹخٹز زض ټاي  رظ ٲعرض يٸ تٗسرزر ،ٵيرؾ . ٖالٸٺ تط ر

ٵ رزض تو  3يٷة ٦ثوط يظ تاٶٹرظ ٢ثط  يچ رثطرټ ،ٵ ٸخٹزيرٲا تا رش٦ط ٦طزٺ رؾ ،  999

 .ٸخٹز ٶسرضز يرؾاٲ آٴ

 ي٘طيحافظ س .7

 ياٲجٹٞ ،يٲهط يٹَررٮطحٳاٴ ؾٵ ٖثسيرٮس خال٬ ،ٲٹضخ ٸ پػٸټك٫ط ،حاّٞ تعض٨

ٖٯوٱ ٸ ٸؾوٗ  رَالٖوف زض ٖٯوٹٰ      ٦ثوط  ضر تٻ  يٲؿٯٳاٶاٴ ٸ رؾ . ٠.  ټ 999 ؾا٬

د يتواض  تواضٺ زض ي. ٸرؾ  ٖٷٹرٴ ٦جاب پاٶهسف رظ رت يٟا  ٸرٮأقٷاؾٷس. ت ٲي ٲرجٯٝ

 زرضز ٦ٻ زض آٴ « د ٲهط ٸيتاض يٞ حؿٵ »ٶاٰ  تٻ يرضظقتا ٦جاب ،ٲهط

 2اٴ ٦طزٺ رؾ .رضر ت اٴكير ٶاٲٻ ظٶس٪يٸ اٴ آٸضزٺ رنحث  تٻ ٲؿٻ رٶٟ تاٶٹ٢ثط  رظ

 ٲوطزرٴ ٸ ظٶواٴ  آٴ زؾوجٻ رظ   ٶاٲٻ ظٶس٪ي ٺتاضزض٦ٻ زرضز  ي٫طيزضؾاٮٻ  ٵرټٳچٷ ٸر

 زضّ» ضر ٵ ضؾواٮٻ يو ر رٶوس. ٸي  زض٪صقوجٻ ا زض آٶدوا  يو ٸرضز ٲهط قسٺ ٦ٻ رؾ   ينحات

                                                           
يؾيي اٹپزڈط ثڀ اٹؾَهڀ   ثڂذ  ،کڄ ىيڂت كه کْڈه ٽٖو اٍذٱبڅوڃ ّچو  ٱليپيڅبي  يکي اى ٽؾٺڄ  ،ٱڂبٝو اٹَجب٣ .1

ڇٹي اى آځغب کڄ مڅهڀ اځَهبٿ ثهب ّهڂيلٿ ځهبٻ       ؛اٍذكه آځغب ٽل٭ڈٿ  ٝبٹت االځڈه ثڀ ىيل ثڀ ؽَڀ ثڀ ٥ٺي ثڀ اثي

اځهل کهڄ ايهڀ څپهبٿ ىيڂهت       كٻ رٖڈه کوكڃثَيبهي اى ٽو، ّڈك ٽزڈعڄ ٽْچڈهرويڀ آځچب ٽي، ٽْزوک ثيڀ چڂل ځٮو

ثو اٍهبً كيهلگبڃ ٽؤٹه٬ کزهبة     كه ؽبٹي کڄ ايڀ رٖڈه  .اٍذ 8ٝبٹت كفزو ٥ٺي ثڀ اثي ،ي٦ڂي ىيڂت، ٽْچڈه

  .)ٽزوعټ( اٍبً اٍذ. ثي کبٽالس ،اى ّڈاڅل ربهيقياي  ؽبٙو ڇ پبهڃ

 .143ٓ ، 1ط ، حاٹپؾبٙو  ؽَڀ .1
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ٵ ضؾواٮٻ توٻ َوٹض ٦اٲو٭ زض     ي. رٺ رؾ سرٶاٲ «ٲٵ  ٳٵ زذ٭ ٲهطرٞ 

 ٶاٲٻ ظٶس٪يآٸضزٺ قسٺ رؾ  ٸ زض آٴ  979و  89نم، 9، ج«حؿٵ »٦جاب 

ٶواٰ   ،اٴ آٶواٴ رو رٲوا زض ٲ  ؛رؾو  قسٺ ش٦ط  ،رٶس ٦ٻ ٸرضز ٲهط قسٺ ينحات يټٟ  تاٶٹ

 ذٹضز. ٶٳي تٻ چكٱ ،3ٷةيحًط  ظ ،ذطزٲٷس يتاٶٹ

٦وٻ توٻ    زرضز«  يٞ »تٻ ٶاٰ  ي٫طيضؾاٮٻ ز ،يٹَرؾ

ؾطرؾوط  ٸ زض رؾ   اض ٲكٽٹضرٸ تؿ قسٺچاج ريٵ ضؾاٮٻ  رؾ . ٲٗطٸٜٻ رٷثيضؾاٮٻ ظ

ٵ يرتٻ  ري ٺ  رقاضتطيٵ  ٦ٹچ٥ ،زض آٴ ٦جاب يٹَرؾ .ٕ قسٺ رؾ يتٹظٶرع  خٽاٴ رؾالٰ

آٶدا زض  ٸ٦طزٺ  ٲؿاٞط  تٻ ٲهط ،ذطزٲٷس يآٴ تاٶٹ، 3ٷةيظرؾ  ٦ٻ ٶ٧طزٺ ٲُٯة 

 .رؾ ٞطٸ تؿجٻ  سٺ رظ خٽاٴيز

رظ  ي٧ي يٹَرؾ»س: ي٪ٹ ٲي ٦ٻ يٶدٟ يٷ٣سرٮد خٟٗط رق يرزٖاٵ يرٲا زض ضرتُٻ تا ر

 ييټٳاٴ رزٖوا ) «رؾ  ٴٹسٞٲ ٲهط زض 3يٷة ٦ثطيظرؾ  س ٗج٣رؾ  ٦ٻ ٲ يٲٹضذاٶ

ٔ  يٹَرؾو  «»تٻ  س٪اٺ ضريزٵ يرد خٟٗط زض آٴ ر٦ٻ ق  (زٺ رؾو  زر رضخوا

رٸ زض ز٢جوي   تيرظ  يٶاق ،د خٟٗطرق ؾٹيرظ  يٵ رزٖايرچٷ ،تسٸٴ ق٥س ٪ٟ  ٦ٻ يتا

ٷ٧وٻ زض آٴ  يتوسٸٴ ر  ؛٪ٟجوٻ رؾو    ،چطر ٦ٻ ټطچٻ تٻ ظتاٶف آٲسٺ ؛تاقس ٲي رْٽاضرتف

 يطؾؿ  ٦ٻ ٶجٹرٴ تٻ آٴ زؾجرٶ 2ټٳا ٳط٘ ٸرٲاٶٷس ؾ ،يٹَرؾٻ رٷثيظضؾاٮٻ  9.ٲ٭ ٦ٷسأت

ٸ ٹټٱ ٻ تو تٻ آٴ ٲطرخٗٻ ٦ٷس، تا ت ٵ ح١ ضر زرضز ٦ٻير ،ٲحجطٰ، تٯ٧ٻ ذٹرٶٷسٺ ٦طزسر رپ

 تثطز. يپ 1يد ٶ٣سرقرقجثاٺ 

 يترد ياتِ جغر .8

 .رؾو   .٠  ټ 704 ؾا٬ ياٲجٹٞ، يتطز يٹؾٝ تٵ تٛطيتٹرٮٳحاؾٵ رٵ يرٮس خٳا٬
                                                           

 .113ٓ ، ىيڂت ٵجوي .1

. اى ايڀ پوځهلڃ  ّڈك ٽي ر٦جيو« ٥ڂٲبء»اٍذ کڄ كه ىثبٿ ڇ ٭وڅڂگ ٥وثي اى آٿ ثڄ اي  ا٭َبځڄاي  پوځلڃ ،يب څپب ٍيپو٧ .1

  .)ٽزوعټ(ثَيبه ٍقڀ ثڄ ٽيبٿ آٽلڃ اٍذ.  ،کچڀ څپبځڂل ّبڅڂبٽڄ ٭وكڇٍيڅبي  څب ڇ ا٭َبځڄ كه كاٍزبٿ
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 حدٱ ٸپوط  يٟرتأٮ ،آٶدا يذٯٟا ٸ ، ح٧ٳطرٶاٴپازقاټاٴ ذثاضر ٸ د ٲهطيتاضتاضٺ زض رٸ

 ٲٯوٹ٤ ٲهوط   أذثواض  يٞو  رٮٷدوٹٰ  »آٴ ضر  ٦وٻ ٲجاٶو  زرضز   ز٢  ٸ  يٶٽا زض

ٸٞا  ٸ زٞوٷف   ،ؿٻرٶٟ تاٶٹٸضٸز رظ  ،٦جاب آٴ زض يتطز يتٛط سٺ رؾ .رٶاٲ «ٺ٣اټطرٮٸ

 يتواٶٹ رظ ٸضٸز ؾورٷي  چ رټو  ،زض ٦جاب رٸ رٲا ؛9رؾ  اٴ آٸضزٺرٲهط نحث  تٻ ٲ زض

 .رؾ  تٻ ٲراٴ ٶراٲسٺ كاٴير ٸٞا  ٸ زٞٵ ٸ ٲهط تٻ 3ٷةيظ ،ذطزٲٷس

 ياتِ دقَاق ٍصر .9

 ؾوا٬  ياٲجٹٞو  ،يسٲط رٮٗالئو يو ٱ توٵ ٲحٳوس ر  ررتٵ ز٢ٳا٠ رتوطرټ  ،ٲٹضخ پػٸټك٫ط

 رثوط ، آٴ زيواض  يذٯٟوا ٸ  آٴ ييارٲٷا١َ خٛطرٞ ،ٲهط ذثاضرتاضٺ ٸ زضر رؾ . .٠  ټ 792

 خٯوس توٻ   ٲوا  سٺ رؾ .رٶاٲ «رألٲهاض ٣ٖس  رالٶجهاض»آٴ ضر  ٶٹقجٻ ٦ٻ يپطحدٳ

 ٲحٳوس  زذجط ،٦ٯثٹٰ ٷة ٸيظ تاٶٹ٢ثط رظ آٴ  ٦ٻ زض ٱيسر ٦طزرپزؾ  ٵ ٦جاب يچٽاضٰ ر

 . آٸضزٺ رؾ  اٴرتٻ ٲ تٵ خٟٗط، ؾرٵ

زذجوط  ٷو   يظ ،اٴ آٸضزٺرو ٦ٻ رتٵ ز٢ٳا٠ زض ٦جاتف رظ رٸ نوحث  توٻ ٲ   يٷثيٵ ظير

ٱ رذٹرټرظ آٴ نحث   ،٦جاب حايط يزض ٲثاحث تٗس)زض ريٵ ذهٹل، ٲجٹج رؾ  

 ٦وٻ ٸرضز  ري يٵ ٖٯوٹ ررٸٮو »٦جاتف ٪ٟجٻ رؾو :   رظ ي٫طيز يزض خارتٵ ز٢ٳا٠  .٦طز(

ٸرضز آٶدوا   ٠.  ټ 945ؾا٬ ٦ٻ زض يٲثٷتٵ ٖثسرهلل تٵ حؿٵ  تٵ ٲحٳس يقس، ٖٯ ٲهط

ذطزٲٷوس،   يتواٶٹ ٸضٸز  رظري  ٻٶكواٶ چ رټو  ،حا٬ آٶ٧وٻ زض ٦جواب رتوٵ ز٢ٳوا٠     2.«قس

 ٸخٹز ٶسرضز. تٻ ٲهط 3ٷةيظ

                                                           
 .185ٓ ، 1ط ، حاٹياڅو  اٹڂغڈٻ .1

ثڄ ايڀ ٽٞٺت ٽچهټ اّهبهڃ كاهك کهڄ كه      ،3كهثبهڃ ٱجو ىيڂتاثڀ كٱپبٯ ٥جبهد  ٥يڀ. 111ڇ  65ٔ ٕ، 4االځزٖبه، ط  .1

آځچهب   يكٍزڈه رغليهل ثڂهب   ي،ٵڄ فواة ّلڃ ثڈكځل ڇ ٽإٽڈٿ ثٞبئؾڄ اٍذ ٽياه ڇعڈك كاّز ير٦لاك ،ثيڀ ٱوا٭ڄ ڇ ٽٖو

 ثهبځڈ ٽهياه   ،بٿىيڂهت ڇ آفويڂْه   ثهبځڈ ٽهياه   ،آځچبٽياه كه ثيڀ اڇٹيڀ  ، کڄ.ٯ ٕبكه ٵوك څ 516 ٍبٷ االڇٷ ها كه ٽبڃ هثي٤

ؽٚهود   ځَهجي ڇ ثهلڇٿ ڇاٍهٞڄ    كفزهواٿ  ،ٵٺضهڈٻ   ك ٵڄ ايڀ ىيڂهت ڇ ؤٻ كافڈاڅيټ  رڈٙيؼ يٵٺضڈٻ ثڈك. ٽب ثڄ ىڇك ؤٻ

 .هٍل ٽي 7يثڄ اٽبٻ ٥ٺځَجْبٿ  ،ثب چڂل ڇاٍٞڄاى آٿ كٍزڄ اى ثبځڈاٿ ٥ٺڈي څَزڂل کڄ ثٺٶڄ  ؛ځيَزڂل 3٭بٝپڄ
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 يهصز سزياتي ه .01

 يٸ .رؾو   ٠.  ټ 677ؾا٬ ياٲجٹٞ، ؿطرتٵ ٲ يتٵ ٖٯ ٲحٳس ،يٲٹضخ تعض٨ ٲهط

ٹؾو   رپ يد ٖع رٮٳٯ٥ ٲؿدّيتٻ تاضآٴ ضر زرضز ٦ٻ  پطحدٱ ي٦جات ،د ٲهطيتاضتاضٺ زض

٦اٲ٭  ا رخعئ ات ضرٲهط ٴ ارٞاَٳ ذثاضر حٹرزث ٲهط ٸ ،٦جابزض آٴ ٶٳٹزٺ رؾ . رٸ 

 3ٷةيظ ،ذطزٲٷس يتاٶٹ رظ يطرثچ رټ٦جاب آٴ  زض ،ٵ ٸخٹزيرٲا تا ر ؛رؾ  اٴ ٦طزٺرت

 .ذٹضز ٶٳي تٻ چكٱ ف تٻ ٲهطتٞطاؿٲ ٸ

 ثثو  ٸ ٷوٻ  رظٲ زض ٸ تٹزٶوس  يٶ٫واض  ديټٷط تاضټاي   ٦ٻ رظ ٶاتٛٻ ٵ ٲٹضذاٴ تعض٨ري

توٻ ٖٳو٭    ياضرتؿو ټاي   يټا ٸ تطضؾ پػٸټف ٽاٸ رقطرٜ تط آٶ يريتاض يثٍ حٹرزث

ر٪ط حا٬ آٶ٧ٻ . رؾ ٲاٶسٺ  يذاٮ 3ٷةيظ ،ذطزٲٷس يتاٶٹ ش٦ط ٢ثطآثاضقاٴ رظ ، ٶسآٸضز

آٸرظٺ  ٸ قوس  ٲي ٲٗطٸٜ٪ٳاٴ  تي، ٸخٹز زرق  3آٴ حًط  يتطر يٲعرض ،زض ٲهط

كواٴ زض  يزض رثط رٶجكاض ذثط ٸخٹز ٲعرض ر ،. ر٪ط چٷرٵ تٹزسرچرپ ٲي رؾالٰآٴ زض خٽاٴ 

زض ٦وٻ   يَوٹض  ټٳاٴ ؛قجاٞجٷس ٲي تٻ آٶدا كاٴيٖاق٣اٴ رټاي  ٦اضٸرٴٸ  رٴطئظر ،اضيآٴ ز

ؿوٻ  رٶٟ تاٶٹٲط٢س  ٸخٹززضتاضٺ  ،ٸ خٹرٲٕ ٲؿٯٳاٴ يرظ زرٶكٳٷسرٴ رؾالٲ ٦سرٰ ټرچٵ رت

 ٪ٟجٻ رؾ : ٵ تاضٺ يزض ر ي٢ًاٖ ٦ٻ ييخاتا  ؛ٶسرضزٶٓط ٸخٹز رذجالٜ  ،ٲهط زض

ِٖ ثب ؿٌي ٍا٦ِٕ ثاِ  يًف ي ه٦لت کِ ًٖت ثبًَياىٍثبٍُ ًگبٍاى  نياُ سبٍ يک ّيؾ

داب    ري ٺ ٣ٖروس  هَٞ، هَىم ٍػَىي ياثب  ؛يًًياًٍ٪َ اهشالف  ،ٍٕي هي 7ي٭ل

 يبى ىاٍاٚا يهَقي ا ٍ اًي کَىُ ًکَ يٍ يثَا يبىيُّبي  ٚبى ىاٙشِ ٍکَاهزيثِ ا

ٍ  اُ كَم آى ثبًٍَ  إز يثبٙکَّ يثٌب كَم ٍ گٌجي ٍ ٍٍا  ٍ  ،٘يدا ٕابل   ّاِا

 .ثَىُ إزي يهولَ اُ ُائَ َاٍُّو

 ؿو ؟ ر٪وط  رچ يٷوة ٦ثوط  يظٲط٢س زضتاضٺ  ،ٲحجطٰذٹرٶٷسٺ ،قٳا  ٶٓط ،ٵ ټٳٻيتا ر

س يو خس ٱ ٸيٴ ٢وس اٵ ٲٹضذو رتو زض  كواٴ ير ٲوعرض  ٪ٳاٴ تيٲسٞٹٴ تٹز،  ٲهط كاٴ زضير

زض  3ٸخوٹز ٲوعرض آٴ حًوط    توٻ   ٦ٳوا٬ رٞجرواض   توا  ٲهوط  ٲطزٰ ٸ قس ٲي ٲٗطٸٜ
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 3ٞاَٳٻ ظټطر ،حًط  تجٹ٬كاٴ خ٫ط٪ٹقٻ ي٦ٻ ر چطر ٦طزٶس؛ ٲي ٲثاټا اٴ ٹضقك٦

 ،ؿواٴ يٶٹ ؾوٟطٶاٲٻ  ٴ ٸاٲٹضذټاي   ٶٹقجٻ رٲا .ؾ ر 9  ضؾٹ٬ رٖٓٱراٞجٻ تي  رتطت ٸ

 ،ذطزٲٷوس  يتواٶٹ ٦وٻ ٲٷؿوٹب توٻ     يٲط٢س ،زض ظٲاٴ آٶاٴرؾ  ٦ٻ ٵ ٲُٯة ير اٶ٫طرت

ر٦ٷوٹٴ زض ٲهوط ٸخوٹز زرضز ٸ     ٦ٻ ټوٱ  يٸ ٲط٢سرؾ   ٸخٹز ٶسرقجٻ ،تاقس 3ٷةيظ

٦ٻ زض ٲثاحوث  َٹضي  ټٳاٴ ؛رؾ  سر ٦طزٺرپقٽط   تاظ٪ي تٻ ،كاٴ رؾ يٲٷؿٹب تٻ ر

  .آٲس ذٹرټسش٦ط آٴ  يتٗس

  3ٌةيس حضزتهزقد  ٍ هصز در يفاطو يخلفا عصزگفتار چْارم: 

، رؾو   ٲهط زض 3ٷةيظ تاٶٹ ٢ثطٶسرقجٵ ٸخٹز  ٦ٻ ٶكاٶ٫ط يٯيزالتطيٵ   رظ ٸريح

 تواٶٹ ٦ٻ ٲٷؿوٹب توٻ    يچ ٲعرضرټ ،يٞاَٳ يد ذٯٟاي٦ٻ ٲا زض تاضتاقس  ٲي ٲُٯةٵ ير

 ي٦وٻ ذٯٟوا   يزضحواٮ  ٱ.راتيو  ٶٳوي  زٸضٺٲكٽٹض آٴ ټاي  عرضظٲطٺ ٲ تاقس، زض 3ٷةيظ

رٞجرواض توٹزٺ ٸ   پط يا٦اٶرٶ يټٱ زرضرټؿجٷس ٦ٻ  يٟيٸ قط ةرؾازر  ٶد خعء ،يٞاَٳ

 ؛سٷو ٦ٷ ٲوي  ٸرضزَٗٷوٻ   اٴط آٶت ،ٸ ٶازرٴٲج٧ثط  قرالر ٣ٍٞٸ  رؾ  پا٤ كاٴٶؿث ټٱ

 9س:ي٪ٹ ٲي يٞاَٳ يزضتاضٺ ذٯٟا ،يٝ ضييس قطرؾٶ٧ٻ پؽ رظ آ ٸيػٺ تٻ

 اهلللوان و طـللدي یمللا مؼللامي طؾلل

 

 یمؼللوٌل صللارٌم و أكللٌ   لل 

 أـلللبس اـلللذل دم بلللالد ا طلللادي 

 

 ر اخلؾقػللله اـعؾلللويلو بؿصللل 

 ملللن أبلللوه أال و ملللوٓه ملللوٓي 

 

إذا ضلللامـي اـبعقلللد اـؼؿلللي 
2
 

 ـللللّ  طرؾللللي بعرؾلللله سللللقد 

 

 اــللاس عقعللا حمؿللد و طلللظ 

ُ    يىٍ كابل  ؛ثوبًن يٖز کِ هي ىٍ هَاٍيِ ًيػب  ٍ ؿٌابى   إاز  کاِ ُثابًن ثًَاي

 َفشي ٕشن ًٌگ ىاٍم.يکِ اُ دٌ ىاٍم يياالٙوٞيز ٍ

                                                           
 .43ٓ ، ٽٲوييياٹؾڂٮبء   ار٦بٟ؛ 8ٓ ، 8ط ، اٹٶبٽٸ اثڀ ؤصيو .1

ؽهبٷ آځکهڄ كه    ؛ها آڇهكڃ اٍهذ « ٱپهي »ڇاژڃ « ٱٖهي »ڇاژڃ  ثڄ اّزجبڃ ثڄ عهبي ، كه ايڀ ا٦ّبه ،ٽؾزوٻ کزبة ٹ٬ؤٽ .1

 .)ٽزوعټ(آٽلڃ اٍذ. « ٱٖي»٥جبهد  ،ثڄ څڂگبٻ مکو ايڀ كاٍزبٿ ،يربهيقرپبٽي ٽڂبث٤ 
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کاِ   يىٍ كابل  ،بى( سلوال کاٌن  ي)هالفز ٭جبٕ آيب ثبيي ًلز ٍا ىٍ ىيبٍ ىٙوٌبى

 ىٍ هَٞ إز؟   يهليفِ ٭لَ

 ،کٌٌاي  يوابل ها  يكق هَا دب ،ک ثِ هييثِ ٩بَّ ًِى ِ ٍگبًيثاٙوبٛ کِ  يٌّگبه

 .ٕزا  هي يهَال٘، يهَالديٍ هي ٍ  ،فِ إز کِ ديٍٗيهل ىٍ هَٞ يکٖ

ٚاِ اٍ  يِٚ هَا ثب ٍگ ٍ ٍيٍگ ٍ ٍ ،7يٍ ٭ل 9، هلوييٮٌيٍٍَٕ ّوِ هَىم 

 9.اًي ًي ىاىَُيثِ ّن د

٦ٻ ري  ٪ٹٶٻ تٻ ،تٹز يرؾالٲټاي   زٸٮ تطيٵ  تاق٧ٹٺ ٸتطيٵ  ٲ٣جسض رظ ٴارزٸٮ  ٞاَٳ

 زض يٖٯٳټاي   خٷثف اض ٲٹ١ٞ تٹز.رتؿ ،٦كٹضثطٸتٳٷس٦طزٴ ٸ  فيټا تطٶاٲٻ يرخطرزض 

 ظٶوسٺ توط   يقاټس ټٷٹظ ټٱ ،. زرٶك٫اٺ رالظټط٦طز يطركطٞ  چكٳ٫رپ اٴرٞاَٳظٲاٴ 

رؾو  ٦وٻ    يٶٽواٮ  ،ٵ زرٶكو٫اٺ يچطر ٦ٻ ر آٶاٴ رؾ ؛زٸٮ    رٞٗاٮ ٸاٴ رٞاَٳٖٓٳ  

آٶاٴ رؾ  ٦ٻ تا ٸخٹز  زٸضرٴ زضذكاٴ خاٸزرٴ ٻكرټٳ ؾٷث٭ ٸ ٦اقجٻ قسآٶاٴ  زؾ  تٻ

ټٳوٻ   زض ،ي٪ؿجطـ ٞطټٷ٩ رؾوالٲ ٶكط ٸ تٻ  ،كجطرټٳچٷاٴ تا قجاب ت ،٪صق  ظٲاٴ

 .ظزپطزر ٲي يرؾالٲټاي  ٵرؾطظٲ

٧ٞواض ٸ توٻ خوا آٸضزٴ    ر طكو ٷوٻ ٶ رظٲ زض ٸس رضؾ ييظٲاٴ آٶاٴ تٻ ق٧ٹٞا ٗٻ زضرق

رټجٳواٰ  تا تٹزٶس ٦ٻ  يٞاَٳ يذٯٟا ٦2ؿة ٦طز. يطر  چكٳ٫رٲٹ٣ٞ ،كاٴرٷيٲطرؾٱ ز

 يٟٻ ٞاَٳرذٯ قسٶس.زض ٲهط ط يضٸظ ٚس تعض٪سرق ؾٷ  ٪صرض  ٻيپا ،ري ٺ ٸيػٸ تٹخٻ 

ٰ  ٢ًا  ٸ ،طرٴررٲ ،طرٴيٸظٲجك٧٭ رظ  ياضرتا ٪طٸٺ تؿ ،ٵ ضٸظير زض ٢هوطـ   رظ ،ٲوطز

                                                           
کهڄ اى ٱهواه    اځهل  كڇ ثيذ كيگو ها ځيي كه الثالي اثيبد ٭ڈٯ مکهو کهوكڃ   ،ٽڂبث٤ ربهيقي ثڄ څڂگبٻ مکو ايڀ كاٍزبٿ كه .1

    اٍذ ميٸ

 و إبلاء حمؾللق ال طللن اـضللقم

 

 يلؿللام زاط صللاحر وحشلل

 ادجللد إن یأّي طللذر ـلله إـلل  

 

 ذل ؼالم دم ؼؿده ادػدم

 ٍبىك. كڇه ٽي  اى پنيوُ ٍزټ ،پوڇاىٽوا څپچڈٿ ٽو٩بٿ ثٺڂل ،ڇ ؽپيذ ٽڀ ٩يود 

  .)ٽزوعټ( چڄ رڈعيچي كاهك کڄ ثب ٥يد ىځلگي ځکڂل؟ ،څو ٹؾبٟ كه اڇط ٢٥پذ اٍذ عڈاځپوكي کڄ اى

  .89ٓ ، اٹٮبٝپيڈٿ ٭ي ٽٖو .1
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ٲرجٯوٝ   يٷجو يظ ٭يٸؾاٹرٴ تا يٵ ري٦ٻ ر يآٲس. زضحاٮ يٲ طرٹرٴ ٦ثيتٻ ر قس ٸ ٲيذاضج 

ټايي  ينٷسٮ زضذكاٴ ٸټاي  چطر٘ ،زؾجثاٜ ٞاذطټاي   پطزٺ ،تطر٠ټاي   ټٳچٹٴ پاضچٻ

 آضرؾجٻ قسٺ تٹز. ٲٷٓٱ،

 زض ،ؾطقوٷاؼ ٦كوٹض  ټواي     رتٻ ټٳطرٺ قرهو  يرض٦اٴ زٸٮج ٸٶكؿ   ٲي ٟٻرذٯ

ضر  9ٹرٴ رٶكواء يو ز ،ؾرٷطرٴ .  تٹزرخٳٗ رظ ٲٳٯٹ ،ٹرٴيرتٹزٶس. ف ٸ چپ ضرؾ ؾٳ  

 ضٸظ طٲإٲٷواٴ زض رزضتواضٺ ذالٞو  رٲ   9اٲثطرو پٵ ٞطٲٹزٺ رٖ ،٦ٻ زض آٴ ٦طز ٲي ٢طرئ 

ٰ  پوؽ  ش٦ط قسٺ توٹز. ذٱ  طيٚس  زٸ ض٦ٗو  ٶٳواظ توا آٶواٴ     ،ي، ٢ايو ٲطرؾوٱ  رظ رتٳوا

 ضز ٸ توس٬ ٥ يو تثط ټوا، ٲوػزٺ ٸ    رو تٽٷ ،اير٫ط ټوس يټٳوس ٵ رزض تو ؾوپؽ   ؛ذٹرٶس ٲي

  2زٶس.٦ط ٲي

ٶٹقجٻ ضٶ٩ ٢طٲعټاي   ؾ٧ٻ يضٸ تط ٸ ح تٹزيضر ٞاَٳراٴ ٖهط زضتر   رټ٭ ٲصټة

پوٷح   يٲاؾرؾپؽ . «عر ادرسؾيوز  وقعأؽضل اـوص رسول اهلل وطظ اهلل حمؿد ٓإـه إ ٓ» :ٶستٹز

 تٳواٰ ٲؿواخس  ټاي   اضٺٲٷ. قسٺ تٹز ش٦ط (  )پٷح تٵ آ٬ ٖثارٝ رټ٭ تيرظ رٞطرز قطتٵ 

 ټواي  ٴٲوإش  يتٳاٲرظ ظتاٴ ٵ ٖثاض  ير 9.زرزٶس ٲي ؾط« اـعؿل ريخ یطؾ يّ ح» ٵرَٷ ،ٲهط

 قس. ٲي رظرٶس ٵرَٷ ،ٲؿاخس ٲهط

٪طرٴ  ٶٹحٻ .قس ٲي ٭رتاظرضټا تُٗ ٸ رٶسٸٺ تٹز ضٸظاٴ آٶ تطريٖاقٹضر  ٵ ضٸظرټٳچٷ

ذٹرٶسٶوس.   ٲوي تر   رټ٭ ث رهٲ يخٳٗ ضٞجٷس ٸ زؾجٻ ٲي خاٲٕ ٢اټطٺ ٲؿدستٻ ؾٳ  

 زض ٸر .ٶكؿو   ٲوي  ٵرظٲو  تط تٹز،ٵ ر٫رٶسٸټ ٶ٣اب ظزٺ ٸ٦ٻ  يزض حاٮ ،يٞاَٳ ٟٻرذٯ

 ٲؿودس  زض ،آٞجابټٷ٫اٰ ظٸر٬  زض ٸ٦طز  ٲي پٷٽاٴٲطزٰ رٶٓاض  رظذٹز ضر ضٸظ،  يرتجسر

 رظ 7ٵررٲواٰ حؿو   ،سرؾثٍ قٽٲثاض٤  ؾط رٶج٣ا٢٬ث٭ رظ ٲطرؾٱ ٵ ير ٶكؿ . ٲي خاٲٕ
                                                           

ٰ   گو٭ذ ٽي کڄ ٽکبرجبد كڇٹزي كه آځغب ٕڈهدثڈك اي  ڇىاهد يب اكاهڃ ،كيڈاٿ اځْبء .1  اي كثيوفبځهڄ  ،رهو  ڇ ثڄ ثيهبٿ كٱيه

  .)ٽزوعټ( .ّل ځڈّزڄ ٽيكه آٿ كڇٹذ ځ٢بٽي کڄ ٽکبرجبد ٩يوٽبٹي ڇ ٩يوثڈك 

 .111ٓ ، 1ط ، اٹقٜٞ اٹپٲويييخ ؛315ٓ ، 3ط ، يٕجؼ األ٥ْ .1

 .166ٓ ، اٹؾڂٮبء  ار٦بٟ ؛111ٓ ، 1ط ، اثڀ فٺٶبٿ .3
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زض ٲوعرض   ،آٶدوا توٻ   7ٵررٲواٰ حؿو  ٲثواض٤   رٶج٣ا٬ ؾطرظ پؽ  .تٹز٣الٴ تٻ ٢اټطٺ ؿٖ

رټو٭   يضثوا  ؾوٻ ؾواٖ  زض   تاتٻ ٶٹت   ،ذٹرٶاٴ ٶٹحٻ قسٶس ٸ ٲي خٳٕ رٮحؿرٵ ضأؼ

٦ٻ ؾٷث٭ ٸ  ري ؾازٺټاي  ٚصر ٸ قس ٲي ٖعر پٽٵ ٺؾپؽ ؾٟط ذٹرٶسٶس. ٲي ث ر ، ٲهرت

  9قس. ٲي سٺرآٴ چ زضتٹز، تعض٨  يثجرٲهتٻ ذاَط رٶسٸٺ ٶٳاز ٚٱ ٸ 

 ضٸظ زض آٶواٴ  ،دوٻ رزض ٶج ؛قوس   يو ت٣ٹاٴ رٗرقو ٫اٺ ي  ٸ خارٲٹ٢ٗ ،ٵ زٸضٺيزض ر

توٵ   ٲحٳوس تٷ   ،٦ٯثٹٰ تاٶٹ ؿٻ ٸرٶٟ تاٶٹٲعرض  زض ،تعض٨ټاي   زض ٢اٮة زؾجٻ ،ٖاقٹضر

ٵ ٖواز   يو ر 2.پطزرذجٷوس  ٲوي  ٻي٪ط ٸ ييؾطر تٻ ٶٹحٻ ٸټٱ آٲسٺ  ٪طز 7خٟٗط ناز٠

 توا  ،ٵ تواضٺ يو ر زض ٲٹضذواٴ آٶچٻ ٦ٻ  تٹز. پاتطخا يتا ظٲاٴ رٶ٣طرو زٸٮ  ٞاَٳ ،آٶاٴ

 ي٢ثوط  ،اٴرو ٞاَٳ ٖهط زضآٴ رؾ  ٦ٻ  ٶكاٶ٫ط ،رٶس ٦طزٺٶ٣٭ ٸخٹز تٟاٸ  ٖثاضرتكاٴ 

 رؾ . ٶسرقجٻ ٸخٹز ،تاقس 7ٲإٲٷاٴ رٲرط زذجط ،ٷةيظ ذطزٲٷس، يتاٶٹٲٷؿٹب تٻ ٦ٻ 

توطري   ٦ٯثوٹٰ ضر تواٶٹ   ؿوٻ ٸ رٶٟ تواٶٹ  ٲوعرض  آٶاٴ٦ٻ  تٹزچ٫ٹٶٻ ٲٳ٧ٵ  ،ٵ تٹزرر٪ط چٷ

 ذطزٲٷوس،  يتواٶٹ  ٲوعرض تط ؾط ٦ؽ  چرټ رٲا ،ٲطرؾٱ ٶٹحٻ ٸٖعر رٶجراب ٦ٷٷس يتط٪عرض

 طرٴررؾو  ٸ 7ٵرذاٶسرٴ رٲواٰ حؿو   يچٹٴ ٸ چطر يؽ ترؾطپطؾ  ٸ ضئ٦ٻ  3ٷةيظ

 ٗٻرقو  ،ٵيو ر ٖالٸٺ توط  ؟خٳٕ ٶكٹٶستٹز،  ث  ٦طتالرٲه رظ تٗس 9ضؾٹ٬ رهللتر   رټ٭

زرضز  3حٹضرء ،ذطزٲٷس يآٴ تاٶٹپا٤ ٶؿث  تٻ  ري ٺ ٣ٖرسٸ  ٷٻيطيزرض ٸ ز كٻيض يٲحثج

 اٴ ضر ٲدوطٸح رٗرقو ټواي    سٺيو ٹؾوجٻ ز رپ ،3ٸحكوجٷا٤ آٴ حًوط   ټاي   ث رٸ ٲه

تٻ  ،ٷٻرٵ ظٲير ١ ٦اٲ٭ زضرتح٣ ٸ يٞاَٳ يد ذٯٟاي١ تاضرز٢ يتطضؾ ٲا تٗس رظ ؾاظز. ٲي

 اض يظاٴ رٞاَٳ ٖهط ٦ٻ زض يٖٯٹآٴ ٖسٺ رظ تاٶٹرٴ ټاي  ٦ٻ ٢ثط ٱيتطز يٲُٯة پٵ ير

 ٶس رظ:ر ٖثاض  ،ؾ قسٺ ر ٲي

 ٶٹض.رحؿٵ  زذجط ،ؿٻرٶٟتاٶٹ  ٢ثط. 9

                                                           
 .169اٹؾڂٮبء، ٓ   ار٦بٟ؛ 44، ٓ 1، ط خاٹپٲوييي  اٹقٜٞ .1

 .89اٹؾڂٮبء، ٓ   ار٦بٟ؛ 1899، ٓ 1، ط خاٹپٲوييي  اٹقٜٞ .1
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 .7ناز٠ تٵ خٟٗط ٲحٳس زذجط ،٦ٯثٹٰ تاٶٹ ٢ثط. 2

ٰ ٶعز  زض تاٶٹٵ ير .ٶٹضررٮٳجٹج تٵ حؿٵ  ريحيتٷ   ،ٷةيظ تاٶٹ ٢ثط. 9  ٲهوط،  ٲوطز

 رٶوس.  ضرؾد زرقوجٻ  ري ٺ ٣ٖرس ،كاٴيٶؿث  تٻ رٲطزٰ  ٸ ٺتٹزتطذٹضزرض تؿراضي رحجطرٰ رظ 

ٸ٢و   ٟوٻ  رذٯ .٦ٷٷس ٲي ٶ٣٭آٶٽا ضر اٴ ي٦ٻ ٲهط زرق  يازيكاٴ ٦طرٲا  ظيرټٳچٷرٵ 

 .ضٞ  ٲي آٴ تاٶٹاض  يازٺ تٻ ظرپ ،اٴ، ْاٞطرٞاَٳ

 ،كواٴ ير ٢ثوط تواضٺ ٲ٧واٴ ٢وطرض ٪وطٞجٵ     زض»س: يو ٪ٹ ٲوي  ؿٻرزضتاضٺ تاٶٹ ٶٟ يؾراٸ

 ،يٞاَٳٟٻ رذٯرظ ؾٹي ؿٻ ر٢ثط تاٶٹ ٶٟاض  يظ 9.«ٸخٹز ٶسرضز يٶٓط رذجالٜ٪ٹٶٻ  ټرچ

 رٶس، ٢ٯٱ قسٺزؾ  تٻ  ٲهطټاي  ٲعرض٦ٻ زضتاضٺ  يٮٟاٶإٲ يتٳاٲرؾ  ٦ٻ  ي٣جرح٣ ،ْاٞط

  ٶٓط زرضٶس. ٲٹيٹٔ رتٟا٠ ٵيٸ زضتاضٺ ر رٶس ٦طزٺرظ آٴ نحث  

 ،يٞواَٳ ٦ٻ ْواٞط  ٦طز  زٖار ٸر س.رضؾ ي٢اؾٱ ٲهطحؿٵ  رؾجازتٻ  ٶٹت ؾطرٶداٰ 

زضتواضٺ  ٶروع   2يٖالٲٻ ٶ٣وس  ٦طزٺ ٸ ٲي اض يظ ضر 3يٷة ٦ثطيظ ،ذطزٲٷس يتاٶٹٲط٢س 

ٝ ذٹز ضر توا  رس٪اٺ يٗيٵ زيرٵ رؾجاز، ي٦اـ رري     ٦طز.ركاٴ تثٗير رظ ،س٪اٺيٵ زير

 يرزٖاٵ ير يتطر ضر يري٥ ٲٷثٕ تاضي٦ٱ  زؾ ٸ  ٦طز ٶٳي اٴرٶٟؽ ت تٻ ٷاٴ ٸ رٖجٳازررَٳ

 ،ٷةيظټٳاٴ  ،رٮٳجٹج ريحيتٷ   ،ٷةيظ ٵ تهٹض ٦ٻير٦طز.  ٲي ش٦ط ذٹز ٞطز ٲٷحهطتٻ

آٴ زٸ تواٶٹ   رؾوٱ  تكاتٻ كٻ زضيضرؾ  ٦ٻ  يآق٧اضرقجثاٺ  ،رؾ  7رٲرط ٲإٲٷاٴزذجط 

ٵ رټٳچٷ ْاٞط ٸ ٖهط ٱ ٦ٻ زضي٦طزاٴ رت يضٸقٷتٻ  ي٪طرٲذٹرٶٷسٺ قٳا  يٲا تطر زرضز.

 زذجط ،ٷةيٲٷؿٹب تٻ ظ٦ٻ  ٸخٹز ٶسرق  يچ ٢ثطرٲهط، ټ زض يٞاَٳ يذٯٟا يتٳاٲ

 . تاقس 7ٲإٲٷاٴ رٲرط

ټواي   اٴ ٦جواب ٲإٮٟو  يتٳواٲ ټواي    رظ ٪ٟجٻ َٹضي ٦ٻ ټٳاٴ، ريحيتٷ   ،ٷةيظ ٢ثط

                                                           
  خٵويپه ؛ 544ٓ ، رڈ٭يٰ ٽٖوي٥ٺټ  ثيا، اٹجيذ  اڅٸ ؛113ٓ ، ٍقبڇي، األؽجبة خ رؾٮ ؛87، ٓ حاٹٶڈاٵت اٹَيبه .1

 .19ٓ ، اٹلاهيڀ

 .69ٓ ، ؽَڀ ٱبٍټ، 3ىيڂت حاٹَيلٵزبة ؛ 113ٓ ، ياٹٶجو  ىيڂت .1
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 ،رتوٵ ز٢ٳوا٠   رؾ  ٸ 7تٵ خٟٗط تٷ  ٲحٳس ،٦ٯثٹٰ رّٰ ٲ٣ات٭ ٢ثط ،سيآ ٲيتط 9ر ٲعرض

 س:ي٪ٹ ٲي خٕ تٻ آٴضرآٴ زٸ تعض٪ٹرض ضر زض ٦جاب ذٹز آٸضزٺ، ٸ  ٲعرض

ٍ  .  ّ  556ٍل ٕابل  ٬ االيا ىٍ هبُ ٍث يلئهأهَى ث٦ب  هِاٍّاب  يثٌاب  ييا سؼي ىٕاشَ

ٍ يُهشٮلاق ثاَى ثاِ ثابًَ      ،يياٍلا  .کاَى  ٝبىٍ ٍا ٍ  ،ٌٚابى يآهَ ٌات   م کلظاَم ا هاِا

هَهَ  ٌٕگک سوشِ ي ،ّبهِاٍکيام اُ آى  َّ يٍٍ ىٕشٍَ ىاى کِ ثَهَى أه .ثَى

ٍ  يثٌاب  ييا ٍ ُهابى سؼي هَى أها إان   ٍ ىٌّي قَاٍ  ٕاٌگ  آى يٍٍٍا ثاَ   آى هاِا

 2.ٌٖييثٌَ

تاهلل رؾ  ٦ٻ ، رآلٲط يٟٻ ٞاَٳرذٯ طيٸظ ،تٵ ٞات٥ رتٹٖثسرهلل ٲحٳس يحئٲأٲٹٴ تُا

ضر آٸضزٺ ٲوأٲٹٴ  قطح حوا٬   ،ؿطررتٵ ٲ 9س.رتٻ ٲٷهة ٸظرض  ضؾ .٠  ټ 595 ؾا٬ زض

 ،يزض حاٮ  ٦ٯو  ،ٲهط ٲطزٰٶعز رؾ  ٦ٻ ٲُٯة ٵ ياٶ٫ط ررت ،ٖثاض  رتٵ ز٢ٳا٠ رؾ .

ٲطرز آٶاٴ  ٸ رؾ  رٮٳجٹج تٵ حؿٵ أٶٹض ريحي زذجط ،ٷةيټٳاٴ ظ ٪ٳاٴ تي ،ٷةيظ تاٶٹ

ٰ ټٳواٴ   ،عرٶٴ رؾ  ٹسٞٲ ٲهط ٦ٻ زض يا أٰ ٦ٯثٹٲي٦ٯثٹٰ رظ  توٵ   ٲحٳوس تٷو    ،٦ٯثوٹ

توٻ ؾوطٖ    رؾوٱ،  ٥ ي تهٹضټٷ٫اٰ تٻ  ،يرٶؿاٴ زض حاٮ  ٦ٯشټٵ  رؾ  ٸ 7خٟٗط

ضٸ  رظريوٵ . ؾو  ٦ٻ آٴ رؾوٱ ضر زرضر قٹز  ٲي يقرهتطيٵ  ٲكٽٹضٸ تطيٵ  ٦اٲ٭ٲجٹخٻ 

ؿو   رؿوجٻ ٶ يقا ،اٸضزر٭ ترزٮ ،ٲهط ٷة زضيٯٻ ظر٣ٖ ٢ثط ٸخٹز يرٹرټس تطرت٦ٻ  ي٦ؿ

ٸ زض آٴ ٲٷثٕ ش٦ط قسٺ تاقس  زض آٴ ش٦طٷة يظ ٲعرض٦ٻ ٣ٍٞ  رؾجسال٬ ٦ٷس يٷث٦ٗٻ تٻ ٲ

 رؾ .  7يزذجط رٲاٰ ٖٯ ،ٷةيٵ ظير٦ٻ ٶكسٺ تاقس 

 ؛ٱر٦ٷو  ٶٳيرٶ٧واض  ،تاقوس ٲسٞٹٴ زض ٲهط  ٶاٰ ٷةيظ ي٥ تاٶٹي٣  ضر ٦ٻ رٵ ح٣يرٲا 

 رؾو .  7ٖٯوي ٴ ٲإٲٷوا  رٲروط  ؿ  ٦ٻ رظ ٶؿو٭ رٶ يٷثيظټٳاٴ  ،ٶاٰ ٷةيظ يتاٶٹآٴ رٲا 

                                                           
کڄ ثڄ ٕڈهد رقٖٖي كهثهبهڃ ٽهياه ثيهگهبٿ كيهڀ ځڈّهزڄ ّهلڃ       ّڈك  ٽي څبيي اٝالٯ كه إٞالػ ثڄ کزبة ٽياهاد .1

  .)ٽزوعټ(ثبّل. 

 .111ٓ ، 4ط ، االځزٖبه .1

 .66ڇ  9ٔ ٕ، اثڀ ٽيَو ،ربهيـ ٽٖو .3
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 پاقوا ش٦وط   يٲحٳوس ٖٯو  ضر رظ ظتواٴ   3ٷةيظ تاٶٹ ٲؿدس ٸ ٢ثط يتٷا، يؾ٧ط خٹټط

ٻ يو رؾو . ٲا  7ٲإٲٷواٴ  رٲروط ٷة، زذجوط  ي٦ٻ آٴ ظس ي٪ٹ ٶٳي  حرنطرٲا تٻ  ؛٦9ٷس يٲ

 زذجوط  ذطزٲٷس، يټٳاٴ تاٶٹضر ٷة يظ آٴ ،يٷ٣سرٮ خٟٗطد ر٫ٹٶٻ قتٗدة رؾ  ٦ٻ چ

 يٵ رقوجثاټ يذٹضٰ ٦ٻ ر ٲي ؾٹ٪ٷس تٻ خاٴ ذٹز 2.ٺ رؾ تٻ حؿاب آٸضز 7يرٲاٰ ٖٯ

رؾوجاز  ٢ٯوٱ  ة رؾو  ٦وٻ   رٖد .ٶرٹرټس ٲاٶس يٲرٟ ٵرعترتس پػٸټك٫ط يز رؾ  ٦ٻ رظ

 .قسٺ رؾ  يريتاض يٵ رقجثاټرچٷزچاض  ،ٳاٴتعض٪

 هصز در اىيهعزٍف علَّاي  هشار: پٌجنگفتار 

ٱ؛ رٷو ٦ ش٦وط  ضر ٲهوط  اٴيو ٲٗوطٸٜ ٖٯٹ ټواي   ٲوعرض  رظ يؿ  تٗسرزرٶ ٷدا تسير زض

آٶٽوا  ٶرع ٷس٪اٴ يآ قٹٶس ٸ ٲي اض يټٳچٷاٴ ظ ٦طزٶس، پركرٷراٴ ظياض  ٲي٦ٻ  ييٲعرضټا

اٴ رو تضر آٶٽوا   ،ؿاٴ ٪صقجٻ ٸ ٲٗانوط يٶٹٲعرض ٸ ٶ٫اضرٴ ديتاض ٸ ذٹرټٷس ٦طزاض  يظضر 

 :ٶس رظر ٵ ٲعرضټا ٖثاض ي. ررٶس ٶٳٹزٺ

 (؛.٠  ټ 908 )ٰ َاٮة رتي تٵ يتٵ حؿٵ تٵ ٖٯ سيحؿٵ تٵ ظ تٷ  ،ؿٻرٶٟ تاٶٹ .9

آٶدا ر٢اٲ   زض ٸ قس ٲهط ٸرضز 7ناز٠ طـ رؾحا٠ ٲإتٳٵ تٵ خٟٗطقٹټكاٴ تا ير

 ،ٕرو ت٣ زٞٵ زضتطري  ضر يٸ ذٹرؾ  ٦ٻ خؿس ٲي طـقٹټ .ا ضٞ ررظ زٶٷ٧ٻ يتا ر ٶٳٹز

تٳاٶوس   يخؿس آٴ تاٶٹ زض ٲهط تا٢ ٷسذٹرؾجكاٴ ير اٴ رظيٲهط رٲا ،ٷٻ ٲٷج٣٭ ٦ٷسيتٻ ٲس

 زضآٴ تاٶٹ  ،اٴيٵ ذٹرؾجٻ ٲهطيردٻ رٶج زض .قٹز يتعض٪ٹرضٻ قطٜ ٸ يٲا ،آٶاٴ يتا تطر

زض ٢طرٞوٻ   يٸ ٲعرض. قس، زٞٵ ٢طرض زرضزكاٴ ي٦ٻ رالٴ ٲ٣ثطٺ ر ييخا ټٳاٴ يٗٷي ،ٲٷعٮف

 تٹز.ٲٗطٸٜ تٻ زضب رٮؿثأ  ،٪صقجٻ ٦ٻ زض يټٳاٴ ٲ٧اٶ ؛رؾ 

 ٦وٻ  رٮٳجوٹج  روي حيٷة تٷو   يظ تٹز. رت٣ٹ تا ، ظرټس ٸ٧ٹ٦اضرٶظٶاٴ خٳٯٻ  كاٴ رظير

                                                           
 .11ٓ ، اٹپٲبثو  ىيبهحاٹَبئو إٹي   اٹٶڈٵت .1

 .115ٓ ، اٹٶجوي  ىيڂت .1
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 :سي٪ٹ ٲي كاٴي، زضتاضٺ ررؾ  كاٴيتطرزضظرزٺ ر

يم يا ًيگابُ   ؾيّا  ،ي هيريا ىٍ هيهز کَىم ٍ امِ ٕبل ثِ ٭وهي ثِ هير ؿْل 

َ  ٍٍُُ ًجبٙي. ،ٍٍُ کيب ي ٍٙت ثوَاثي ک ي يكشکِ  ِ  يِيا ؿ ّا ثاِ ًّاٌن    کا

 يٍ يٍا ثاَا آًْاب   يؿاِ کٖا  کاِ  ىاًن  ًوي بفشن ٍي هي ٚبىيا ًِى ،کَى يه ه٦ٍَ

َ  !ٌتيُ يا»ٚبى گفز: ياٍٍ  اُايي ؛سٮؼت کَىمي ه٫َ١َ ياُ اهي  آٍٍى. هي  ّا

 «.ىٍ ىٕشبى اٍ هَاّي ثَى ػْبى، ثبٙيٝبى   دٍٍَىگبٍ کٔ ثب

ټواي    زرٶكوٳٷسرٴ ؾوسٺ   رظ ي٪طٸټو  ،ط ٸ ٲٗانطررذټاي   زرٶكٳٷسرٴ ؾسٺ ٖالٸٺ تط

توٻ ضقوجٻ   كواٴ  ير ٶاٲوٻ  ظٶوس٪ي زضتاضٺ  يٞطز ٲٷحهطتٻٲؿج٣٭ ٸ ټاي  ٦جاب عرٶ ٪صقجٻ

توٵ   ٲحٳوس  يرتوٹٖٯ  .رٶوس  زٺ٦طاٴ رت كاٴ ضريرټاي  ٦طرٲ  ٭ ٸيًٞا ٸ  آٸضزٺ ط زضيتحط

 ي تا ٖٷوٹرٴ ٦جات. رٸ رؾ  آٴ زرٶكٳٷسرٴخٳٯٻ  رظ (.٠  ټ 600 )ٰ يٷرحؿ يخٹرٶ ؾٗسر

زض ٦جاب ذوٹز   ضر يتٹٖٯرٵ رثط ير يعيٲ٣ط .زرضز « تًٟ٭   »

٫وط  يرظ ز (.٠  ټ 959 )ٰ يتوٵ َٹٮوٹٴ زٲكو٣    ٵ ٲحٳوس يرٮوس  قٳؽ ش٦ط ٦طزٺ رؾ .

 يٞو  » كاٴ ٦جابير٢سٰ ٪صرقجٻ رؾ .  يٵ ٸرزيرؾ  ٦ٻ زض ر يزرٶكٳٷسرٶ

ٵ ٦جاب يرؾٱ ر ،رتٵ َٹٮٹٴ .ٵ تاضٺ تٻ ٶ٫اضـ زض آٸضزيضر زض ر«   

«رتٵ َٹٮٹٴ  يرٮٟٯ٥ رٮٳكحٹٴ ٞ»٦جاب  زض ضرذٹز 
  .رؾ  ش٦ط ٦طزٺ 9

  س:ي٪ٹ ٲي ؿٻرزضتاضٺ ٢ثط تاٶٹ ٶٟ (.٠  ټ 452 )ٰ ي٢ًاٖ

 بى ٍيٌيٚا يد .ٍػَى ًاياٍى  يؾ اهشالفيّ ،ِٖيًف ثبًَ قجَاػ٬ ثِ هلل قَاٍ گَفشي ٍ

 يهقيٕا  هکابى  ،يٍهاِاٍ  . اًي بٍر ًوَىُيٚبى ٍا ُيا قجَ ،ًٖل ثِ ًٖل ،ٌيگبىيآ

 َْٙر ىاٍى. ثِ اػبثز ى٭بکِ  إز

                                                           
 ،ىثبځهبٿ  کټ كه ثيڀ ٥وة اٍذ کڄ كٍذ اثڀ ٝڈٹڈٿ ځقَزيڀ کَي. 35ٓ، اثڀ ٝڈٹڈٿ روعپخاٹپْؾڈٿ ٭ي  اٹٮٺک .1

 ځبٽيل.« اثڀ ٝڈٹڈٿ روعپخاٹٮٺک اٹپْؾڈٿ ٭ي » ِ ځڈّزڄ اٍذ. اڇ ايڀ اصو فڈك هايفڈٱٺټ ّوػ ؽبٷ فڈك ها ثڄ 

    .)ٽزوعټ(
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 ،ؿوٻ رٶٟ تواٶٹ  ٢ثطتاضٺ ٲح٭ زض» س:ي٪ٹ ٲي ؿٻرتاٶٹ ٶٟ ضرخٕ تٻ ٢ثط يخٹرٮ سؾٗررتٵ 

اض  يو كواٴ ضر ظ ير٢ثوط   ،ؾطقوٷاؼ ټاي    رچطر ٦ٻ قره ؛ٸخٹز ٶسرضز ٶٓط رذجالٜ

 .«رٶس ٶٳٹزٺ

كاٴ ياض  ري٦ٻ تٻ ظ٦طزٺ رؾ   ش٦طضر  يٶاٲحسث ٖٯٳا ٸ رظ يازيظ٪طٸٺ  ،ا يرتٵ ظ

ضٸظ ٸٞوا    .زض٪صقو   ٠.  ټ 908ٲواٺ ضٲًواٴ ؾوا٬     زض ؿٻر. تاٶٹ ٶٟرٶس ٲكطٜ قسٺ

ټواي    ٵرؾطظٲ ؾطرؾط ٦ٻ رظ يتٻ َٹض ؛تٹز يٶكسٶ تاق٧ٹٺ ٸ ٞطرٲٹـضٸظ ٥ ي ،كاٴير

 ،يذا٦ؿوپاض  تٗوس رظ  ٷس ٸاٞجيحًٹض  يزض ٲطرؾٱ زٞٵ ٸ ،آٴ  ٸ ٪ٹقٻ ٸ ٦ٷاض يرؾالٲ

 .ذٹرٶسٶس كاٴ ٶٳاظير تط

ټواي    ؾوسٺ  زض ټوٱ  ٸ ٪صقوجٻ  زض ټوٱ كاٴ رٖج٣از ٦اٲو٭ زرقوجٻ ٸ   يتٻ ر ٲطزٰ ٲهط

 9.رٶس ٦طزٺ يٲ كاٴ رٞجراضيح رييط تٻ ٲٗانط،

ٞطظٶوس رٲواٰ    ،ٻرو تٵ حٷٟ تٵ ٲحٳس تٵ خٟٗط تٵ ٲحٳس رحٳس زذجط ،ٷةيظ تاٶٹ. 2

 ٢ثط .قس ٸرضز ٲهط ٠.  ټ 292زض ؾا٬  كاٴ تٻ ټٳطرٺ تطرزضـير ؛ 7َاٮة يتٵ رت يٖٯ

 ٲوعرض تواٶٹ  ٵ ٢ثط توٻ  ير ،ٶعز ٖاٲٻ ٲطزٰ ٦ٻ زض ٸر٢ٕ قسٺ رؾ  رٮٷهط تاب طٸٴرتكاٴ ير

 ٸ رٶوس  ش٦وط ٦وطزٺ   ضر زض ٦جاب ذٹز ي٢ثط ٸ ،يؾراٸ ٸ يعي. ٲ٣طرؾ  ٲٗطٸٜ ٷةيظ

 2كاٴ ضر ٶٹقجٻ رؾ .ير ٶاٲٻ ظٶس٪ي ،يسٮرٖث

توٵ   يرٲواٰ حؿوٵ توٵ ٖٯو     توٵ س يو ظ توٵ حؿوٵ   توٵ  ريحي زذجط ،ٷةيظ تاٶٹ. 9

                                                           
   کڂيلٽواع٦ڄ  ىيو ڂبث٤ٽ ثڄ ځبٽڄ ايْبٿ ىځلگيكه هاثٞڄ ثب  .1

٭ي ٽؾبٍڀ ٽٖهو ڇ   حاٹجبڅو  اٹٮٚبئٸ ؛391، ٓ 1ربهيـ اثڀ فٺٶبٿ، ط  ؛141، ٓ 1، ٍيڈٝي، ط حاٹپؾبٙو  ؽَڀ

، 9األ٥الٻ، ىهٵٺهي، ط   ؛31، اثڀ ىيبد، ٓ حاٹٶڈاٵت اٹَيبه ؛116األؽجبة، ٍقبڇي، ٓ   رؾٮڄ ؛193، ٓ حاٹٲبڅو

 ؛85، ٓ 1، ط حاٹياڅهو   اٹڂغهڈٻ  ؛341، ٓ 3اٹقٜٞ ڇ اآلصبه، ٽٲويهيي، ط   ؛11، ٓ 1اٹنڅت، ط   ّنهاد ؛17ٓ 

، ّه٦واځي ، ٝجٲبد ؛319ٓ ، 1ط ، اٹڈ٭يبد ٭ڈاد ؛554، ٓ 4اٹجٺلاٿ، ط   ٽ٦غټ ؛197ٓ ، 5اٹٶبٽٸ اثڀ ؤصيو، ط 

 .197، 5اٹ٪ليو، ط  ؛344، ٓ 1اٹپ٦به٫، ط   ٽواٱل ؛66ٓ ، 1ط 

، ڃاٹَههيبه اٹٶڈاٵههت ؛118ؽجههبة، ٓ األ خ رؾٮهه؛ 314، ٓ 1، ط ڄاٹپٲويييهه  اٹقٞههٜ ؛16ؤفجههبه اٹييڂجههبد، ٓ  .1

 .184 ڇ 141 ٕٔ
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ٜ  َث٣ا » ٦جاب زض ،رتٵ خثاؼ ؛7َاٮة يرت  رذثواض »٦جواب   زض يسٮرو ٖث ٸ «رألقوطر

  :سيٹ٪زضتاضٺ آٴ تاٶٹ  ي. ؾراٸرٶس ٦طزٺنحث   كاٴ ٸ ٲعرضـيرظ ر «ٷثا يرٮع

َ  . هَىمٍػَى ًياٍى ً٪َ اهشالف ،ٚبىيا قجَهلل قَاٍ گَفشي ىٍثبٍُ  آى ٍا  هٞا

ي يا ا .ًواَى  هاي  بٍريٍُا ٚبى يبىُ ايد ،يفِ فب٥ويهل ،٩بفَ ٍ اًي کَىُ هي بٍريُ

ٍ يا ى ، . ّ  042ٕابل  ىٍ ثبًَ َ  .ثٖاز يُ اُ ػْابى فَ  يبٍيکَاهابر ثٖا   ّاب  يهٞا

 ثاِ ىٍاُا َاهاَى آى  يدثلض  ،نيبى کٌيآًْب ٍا ث کِ اگَ اًي ٚبى ًقل کَىُيا ُىٍثبٍ

 9.اًي ىٍ کشت هَى آٍٍىٍُا کَاهبر  آى ،هٍَهبى گَيى بر ٍياثي ُ کٚي. هي

 يرتٹرٮحؿووٵ ٖٳووط ؛ 7تووٵ خٟٗووط يرٲوواٰ ٲٹؾوو زذجووط ،يآٲٷووٻ ٸؾووُ توواٶٹ .4

 زض يٸ ٦ٻ ٢ثطرؾ  ٪ٟجٻ  ٦طزٺ ٸنحث  « يرٮٳدس»٦جاب  زضكاٴ يررظ  ،قٷاؼ ٶؿة

ظ ٸي رزض آثواض ذوٹز    عرو ٶ يٖثسرٮطظر٠ ٦ٳٹٶٻ ٶدٟو  ٸ يرؾ٧ٷسض ،يحٳٹ رؾ . ٲهط

 2.رٶس اٴ آٸضزٺرؾرٵ تٻ ٲ

 زضاٴ رٗرتدٳوٕ قو  رظ  يعيٲ٣ط ؛7ناز٠ تٵ خٟٗط ٲحٳس زذجط ،رٰ ٦ٯثٹٰ تاٶٹ .5

 ضٸظ كواٴ زض ير ٢ثوط زض ٦ٷواض   يٻ ٸ ظرضيو ٪ط ٸ ييؾوطر  ٶٹحوٻ  تٻ ټٳطرٺټا  يظٲاٴ ٞاَٳ

ٵ رټٳچٷو  .قوس رقواضٺ  آٴ توٻ  پورف رظ ريوٵ   ٦ٻ ٪ٹٶٻ  ټٳاٴ ؛ؾرٵ ٪ٟجٻ رؾ  ٖاقٹضر

 «»٦جاب  يٶؿرٻ ذُ زض يٲٹؾٹس ٲحٳس ٦اْٱ رؾ ٸ طررتٵ خث ،يحٳٹ

 آٴ تواٶٹ ٲط٢وس   رظ ،ٶٹقوجٻ رؾو   « تحطرألٶؿاب»٦ٻ تط ٦جاب ري  ٻرحاق زض يخطخاٶ ٸ

 .رٶس ؾرٵ ٪ٟجٻ

كواٴ  ير»٪ٟجٻ رؾو :   يزضتاضٺ ٸ يٶداق ؛7تٵ خٟٗط يٲٹؾ تٵ٭ رس رؾٳاٖرؾ. 6

ٖ رؾو  ٶٳوٹز. خا ٸٞوا    ټٳاٴ زض ٸ سي٪طزٵ ٦اؾ ٲهط زض ٝ  ،٭رس رؾوٳا  ٦جواب  ٲإٮو

٢طرض ٪وطٞجٵ  رظ  ،حؿٵ نسض سر. ؾ«ټؿجٷس زض ٲهط يٸٞطظٶسرٴ رؾ ، ٸ  «ا يٟطٗخ»

                                                           
 .19اٹلاهيڀ، ٓ خ ٵويپ ؛544اٹجيذ، ٓ   ؤڅٸ ؛113األؽجبة، ٓ خ رؾٮ ؛87، ٓ ڃاٹَيبه  اٹٶڈاٵت .1

 .138ٓ ، حاٹ٦زو  اٹپْبڅل، 36ٓ ، اٹپپبٹٴ  ٵ٬ْ حىثل ؛554، ٓ 4اٹجٺلاٿ، ط   ٽ٦غټ .1
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ٸ س خٟٗوط تحطرٮٗٯوٹٰ   رؾو  ،1ييذٹ  رهلل  يآ ؾرٵ ٪ٟجٻ رؾ . كاٴ زض ٲهطيٲط٢س ر

 9.رٶس كاٴ ضر ٶٹقجٻير ٶاٲٻ ظٶس٪ي ،عرٶ٫طرٴ يز

 يَثاَثا ٖٯوٹ تٵ ٱ ررتطرټتٵ حؿٵ تٵ  يٖٯ تٵ رحٳس تٵٲحٳس ٖثسرهلل رتٹ سرؾ .7

كاٴ تٻ رخات  يٲط٢س رتؿ . سٺ رظ خٽاٴ ٞطٸيز ٲهط كاٴ زضير (؛٠.  ټ 948 )ٰ يحؿٷ

 2ضزٺ رؾ .ضر آٸكاٴ ير ٶاٲٻ ظٶس٪يرتٵ ذٯ٧اٴ  .رؾ  زٖا ٲٗطٸٜ

ٵ يو ر ؛ٵ ٶواٰ ٲٗوطٸٜ رؾو    يٖاٲٻ ٲطزٰ تٻ ر ٵرت ٵ ٦ٻ زضيٵ رٮٗاتسيظاضت٫اٺ يظ .8

 ٻ٦ٷاؾو  زض يٸ٦وٻ   يټٷ٫واٲ  رؾ . 7ٵرتٵ حؿ يتٵ ٖٯ سيظ تٻ ؾط ٲجٗٯ١اضت٫اٺ يظ

س توٻ  يو كاٴ ضر رظ تٷف خسر ٦طز. ؾط ظيؾط ر ،ٹؾٝ تٵ ٖٳطيس، رضؾقٽاز  تٻ  ٦ٹٞٻ

ٰ ؾوپؽ   .رجٻ قسيتط زضٸرظٺ زٲك١ آٸٶرع  يٲست ٶ٣اٌ ٲرجٯٝ تطزٺ قس ٸ آٴ ضر  ټكوا

ؾط  ٲطزٰ ٲهط .٦طز عرٴيٲؿدس خاٲٕ آٶدا آٸ زض ٸٞطؾجاز  رظ آٶدا تٻ ٲهط ٷٻ ٸيتٻ ٲس

 يرتوٵ ؾوٗس خوٹرٶ   . توٻ ذوا٤ ؾوپطزٶس    يٲحطؼ ذه ٲؿدس زض ضتٹزٶس ٸضر ريكاٴ 

  س:ي٪ٹ ٲي ٵ تاضٺيزض ر ،قٷاؼ ٶؿة

َ  يا ُ ؛ق إاز يٝال  ي هِاٍياي ىٍ يهيفَى ثَىى َٕ ُ ٍ يا َا کاِ ٕا َ  ٚابى ى  هٞا

. وشاِ ٙاي  يآٍػابه٬   هٖؼي هٌجَ يٍٍ ثَ ، . ّ  500 ٕبلىٍ گَىاًيُ ٙي، ٕذٔ 

االٍل ٕابل   ٬يا ٍثهٞبىف ثب ًَُىّن  ،ٌٚجِکيٍٍُ  بى ىٍيٕذبّ اُ آى فَهبًيُدٔ 

 يػاب  ٚابى يا يٚابً يد يٍٍثاَ  کاِ   هشَػاِ ٙاي  کٚف کاَى ٍ  آى ٍا  ، . ّ  505

. ٍ هٮ٦اَ ٕابهز  جَ ٍا هَٙي يَُٕ اٍ  ٍػَى ىاٍى.ک ىٍّن ياُُ اًي  ثِ 9يُهو

ُ  بًِٙج ،هَىم إز ٍي هِاٍ هٮٍَف ياهٍَُُ ا ثاِ   ٍ ،ًٍٍاي  هاي  بٍر آىيا ٍٍُ ثاِ 

 .ِ هٍَْٚ إزياػبثز ى٭ب ً

                                                           
 .181ٓ ، 3ط ، اٹوعبٷ  ٽ٦غټ؛ 79ٓ ، اٹؾوٽيڀ خځيڅ .1

 .191ٓ ، 5ط ، يؤٽيڂ، اٹ٪ليو؛ 181ٓ ، 1ط ، اثڀ فٺٶبٿ .1

ثهو اٍهبً ٥ٲيهلڃ    يهب آځٶهڄ    ڃ ثهڈك إبثذ ځپهڈك  ىيلٵڄ كه عڂگ ثڄ پيْبځي  ڃ اٍذريوي ثڈكعبي  ،ىفټگڈيب ايڀ  .3

  .)ٽزوعټ(. ثڈك ايغبك ّلڃ اڇكه پيْبځي ٍغلڃ  كه اصو ،ثوفي اى اڅٸ ٥ٺټ
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 س: ي٪ٹ ٲي ٵ تاضٺيزض ر يعيٲ٣ط

ِ  ،ٍ هاَىم إاز  هبًايُ   يبقهٞاَ ثا  ّبي   بى سذِيهبٍسگبُ ىٍ يي ُيا ُْ ىٍ ٍٍُ يا ٍ ثا

 ييالٮبثاي  ييا ُهاِاٍ  بٍسگابُ ٍا  يي ُي٭بهِ هَىم ا. ٌييػَ هي ثِ آى سجَ ٭بٍَٙا 

دايٍ   ،ييثيبالٮ ييَا ُيُ ؛ٕزا سَّن ٍ اٙشجبُ ي سٍَٞ آًبىيكبل آًکِ ا ٌي؛ًبه هي

 9.ٌِ هيفَى إز، ًِ ىٍ هَٞيهيَْٙ کِ ىٍ  إز ٚبىيا

 ،اض  ٦طزٺيط آٴ ضر ظررتٵ خث ؛رؾ  ٦ٻ زض ٲهط ٲٗطٸٜ رٮحؿرٵ ضأؼاضت٫اٺ يظ .9

 يٸ ٲ٣سؾٝ يقط ٧اٴٲ ،ٵ ٲعرضير .طزٺ رؾ ش٦ط ٦ ذٹز ضر زض ٦جاب ع آٴرٶ يعيٸ ٲ٣ط

ٸ  ي٦وٻ قوثطرٸ   قوسٺ رؾو    ٲكواټسٺ رظ آٴ  يازيو تٹزٺ ٸ ٦طرٲا  ظزٖا خات  رتطري 

 2.رٶس ؾرٵ ٪ٟجٻ رظ آٴ يٖسٸ

رظ  ٹؾجٻ ٲطزٰرپ ٷس؛ؿجقسٺ ټ جٻٸ قٷاذٲٗطٸٜ  ،زض ٲهط :تر  رټ٭ټاي  ٵ ٲعرضير

ٶٓوٱ ٸ  توا   ٸ رٶوس  ٺتوٹز جٗٽس ٲ ٽاتٻ آٶرظ آٶٽا ٲطر٢ث  ٶٳٹزٺ ٸ ٶؿث   ،زٸضټاي   ٪صقجٻ

ضر زض  رٮحؿورٵ  ضأؼٲعرض  ،يرحٳس ٞٽٳرؾجاز . ٦طزٶس آٶٽا ضر ظياض  ٲي ،ية ذانرتطت

 س: ي٪ٹ ٲي ٵ تاضٺيزض رٸ  ،٦جاب ذٹز آٸضزٺ

کاِ  قجٍَ ائواِ ٍ ٕابىار   آى ىٕشِ اُ ز ٍ ياّل ثّبي  هِاٍبٍر يٕلف ٝبلق ثِ ُ

 ي. ثٮ٢جٌي ثَىًييدب ،گَفشٌي هي ٍ ثٌيگبى ىٍٕشکبٍٗ قَاٍ يالْ بييىٍ ُهَُ اٍل

٫ٍَٙ کٌٌاي ٍ   7اللٖيي ٍأٓبٍسٚبى ٍا اُ هِاٍ يُي يثباُ آًبى هٮشقي ثَىًي کِ 

َ هاِاٍ  بٍسٚبى ٍا اُ يي ُييُ ثَىًي کِ ثبيي ٭قيآًبى ثَ اگَ اُ يى يثَه ٖاِ  يًف ثابً

ُ    ٌي. ٫ٌٍَٙ ک َاى ٍ يا ٍُ ،بىيا ٍاَفَهبً ،هلفاب  اهب آى ىٕاشِ اُ ُائاَاى قَافاِ کاِ ا

 ثاب بٍسٚابى ٍا  يکَىًي، ُ هي بٍريکِ قٞي ُ يٌّگبه ،ىٍٕشکبٍ ثَىًي ىاًٚوٌياى

 کَىًي. هي هشن 7ييكٖ ٍأِٖٓ آغبُ ٍ ثِ هِاٍ يًف ثبًَهِاٍ 

                                                           
 .153ٓ ، اٹْچيل  ىيل ؛91ٓ ، اٹْبڅل  اٹ٦لٷ ؛396ٓ ، 3، ط خاٹقٜٞ اٹپٲوييي .1

، 1 ، طخاٹقٜٞ اٹپٲويييه ؛ 11، ٓ عجيواثڀ  خهؽٺ ؛91ٓ ، األځڈاه  ٽْبهٯ؛ 49 ه 15ٔ ٕ، األّوا٫  االرؾب٫ ثؾت .1

 .7اٹؾَيڀ مٵو ٽْچل هؤً
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 س: ي٪ٹ ٲي «رٍُرٮ»٦جاب ذٹز زض  يعيٲ٣ط

ثاِ اػبثاز ى٭اب    ىٍ هٞاَ  کاِ   إاز ي اِ ؿْبٍگبًا کي بها ااُ  يکا يِٖ يًف ثبًَقجَ 

َٕاف  يك٢اَر   ،بهجَ هيايدًُياى  .5 :اُ ًيا ٭جبٍرکي بهاي يٍ ا إز هٮٍَف

َ هِاٍ . 3 ؛9ىٍ ٥َا 7يهٖؼي هَٕ .0 ؛7قيٝي ِ يًف ثابً  يهلاَس  اساب   .4 ٍ ٖا

 ّوـٌاابى .هٞااَ إااز ِهٖااؼي االقاايام ىٍ قَافاا يهٞااالکااِ ىٍ ٕااوز ؿااخ 

اُ  يکا يثاِ   ،ٙاًَي  هاي  يگٌَٕگٍ  ب گَفشبٍ فقَي جزيهٞ ىؿبٍ کِّبيي  يهَٞ

ٚابى ٍا  يِ ى٭بيا هَاًٌاي ٍ هياًٍاي ً   هي هياًٍي ٍاىٍ آًؼب  ٍ ًٍٍي هي هبکياآى 

   2إز. ٙيُسؼَثِ هَىم هَٞ َٕي اُ  ي ه٦لتيا .کٌي هي اػبثز

 ثٷوس يپاٲهوط توٻ آٴ   ټواي    اض  ٲعرضيرؾ  ٦ٻ ؾٯٝ ناٮح زض ظ يثرٵ ټٳاٴ تطتير

٢ثط  ،رظ ؾٯٝ ناٮح ي٥ ټرچ٦ٻ  ٦ٷس ٲي ٲكاټسٺ يذٹرٶٷسٺ ٪طرٲ ،تا ٸخٹز آٴ. رٶس تٹزٺ

زض آٶدوا ٲوعرض    3ٷوة يحًوط  ظ . ر٪ط رٶس ٧طزٺٶاض  يضر ظ 3ٷةيظ ذطزٲٷس، يتاٶٹ

حوا٬  ؟ ٶوس ٦طز ٲي ؿٻ قطٸٔرٶٟ تاٶٹاض  ذٹز ضر رظ ٲعرض يظ ،ؾٯٝ ناٮحزرق ، چطر 

ټٷ٫اٰ  يٱ ٦ؿرٷرت ٶٳي چطر. ؿ رٶتط  ٯ رًٞتا ،3ظټطر ٻ٪ٹقخ٫طؿٻ رظ رٶٟ تاٶٹ آٶ٧ٻ

حوا٬ آٶ٧وٻ    ؟آٸضزٺ تاقوس  پٷاٺ ٷة زض ٲهطيٲعرض حًط  ظتٻ ټا  ث رٲهٸ ټا  يؾرج

ط پا٤ پاضٺ تٵ ٲُٽط رٸ رظ ق٦طز ضقس اٞ  ٸ يپطٸضـ   ي  ٶثٹ  ٸ ٸالركاٴ زض تير

تٻ رخات  زٖا  رٲا٦ٵرظ  ي٧يضر تٻ ٖٷٹرٴ  كاٴيٲعرض رٲهط  ٲطزٰچطر  .ٻ ٦طزياٲثط تٛصرپ

ٴ رظ ظٶوسر  ،تعض٪وٹرض  يٵ تواٶٹ يا ٲعرض ري؟ آرٶس ش٦ط ٶ٧طزٺټا  يټا ٸ ؾرج يټٷ٫اٰ ٪طٞجاض

 ،ٲُٯةٵ يرؾ ؟ رتط  رضظـ ؿٻ ٦ٱرٶٟ تاٶٹٸ ٢ثط  7يٲؿدس ٲٹؾ ،7ٹؾٝيحًط  

 زض٦طز ٦وٻ   ٶٳي كاٴ ذُٹض ټٱشټٷؾٯٝ ناٮح تٻ اؾ  ٦ٻ ٵ ٲسٖيرتط  يٲح٧ٳ٭ رزٮ

تاقس.  3ٷةيظ ذطزٲٷس، يتاٶٹ٧ط پا٤ رٲجٗٯ١ تٻ پ٦ٻ تاقس ٸخٹز زرقجٻ  يٲعرضٲهط 

                                                           
  .)ٽزوعټ( ځبؽيڄ ٦ٕيل ٽٖو. كهځيكيک ٭َٞبٛ  ڇ اٍذ كه ّوٯ ځيٸ ځبٻ هڇٍزبيي« ٝوا» .1

  .67ٓ ، اٹلاهيڀخ ٵويپ .1
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 رظ ؾوٹي رؾو  ٦وٻ    يټواي  رزٖاا ي ټاايضؤزض رثط  ،ٷة زض ٲهطيحًط  ظ قٽط  ٲعرض

 رؾ .  تٻ ٸخٹز آٲسٺ ٧اٶفيٶعزٸ  يټٳچٹٴ قٗطرٶ يٲؿٯ٧اٶ ينٹٞ

 در هصز 3ٌةيس حضزتقثز  ٍجَددرتارُ اضتثاُ علت تِ ٍجَدآهدى گفتار ضطن: 

زضتاضٺ ٢طرض رقجثاٺ ريٵ ت٧ٟط ٦ٻ  قس ٸقٵٲا ض يتطر ،١رز١٢ رٸ تح٣ يرظ تطضؾ پؽ

 يٞطرٸرٶو  كوٻ زض يضزض ٲهوط،   7ٲإٲٷاٴط رزذجط رٲ ،ٷةيظ ،ذطزٲٷس يتاٶٹ٢ثط  ٪طٞجٵ

تٻ ذوا٤  ٸ زض ٲهط  زرقجٻ يتكاتٻ رؾٳكاٴ يرتا ٦ٻ  ري زرضز يٖٯٹ طرٸ ٚ يٖٯٹتاٶٹرٴ 

قوٹز   ٲوي  يرؾٳٲجٹخٻ  ،٥ رؾٱيسٴ رټٷ٫اٰ قٷ ،رؾ  ٦ٻ شټٵ يٽيتس .رٶس قسٺ ؾپطزٺ

 ٲهوط زض  ،ٶاٰ زرضٶوس ٷة يظ٦ٻ  يتاٶٹرٶٸ  رؾ  يرؾاٲ زي٫طرظ تط  ٲكٽٹضتط ٸ ٦اٲ٭٦ٻ 

 ضر ش٦ط ٶٳٹزٺ رؾ : شي٭  يرؾاٲ ،ٵ آٴ تاٶٹرٴرزض تا  يرتٵ ظ .ٷسجؿٞطرٸرٴ ټ

  .ٻرٷة ٦ٯثٳيظ .9

 7ٞطظٶوس رٲواٰ حؿوٵ    ،ي٦ٻ ٶؿثف تٻ حؿٵ ٲثٷو  يٲحٳس تٵ ٖٯ تٷ  ،ٷةيظ .2

  .ضؾس ٲي

  .ٲٽصب تٷ  ،ٷةيظ .9

  .ټاقٱ تٷ  ،ٷةيظ .4

 .ٹٶؽي تٷ  ،ٷةيظ .5

 .ٲجٹج ريحي تٷ  ،ٷةيظ .6

  .ٲسٞٹٴ رؾ  رٮٷهط تابٻ ٦ٻ زض رٷة حٷٟيظ .7

 .يرتاخٯ تٷ  ،ٷةيظ .8

  .ؾٷاٴ تٷ  ،ٷةيظ .9

  .ةرقٗ تٷ  ،ٷةيظ .90

 .ٻرؾضٷة ٞايظ .99
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 يسٮرو ٦ٷس. ٖث ٲي ٱ ضر ټٱ رياٞٻرحؿٵ تٵ رتطرټ تٷ  ،ٷةيظ ،تٻ آٴ تاٶٹرٴ يؾراٸ

 ٦ٷس:  ٲي رياٞٻ يع تٻ تاٶٹرٴ ٢ثٯرٶاٰ ضر ٶ ٷةيتاٶٹرٴ ظٵ ير

 .٢اؾٱ تٵ ٲحٳس تٵ خٟٗط تٷ  ،ٷةيظ .9

 .تٵ خٟٗط يٲٹؾ تٷ  ،ٷةيظ .2

 7.9هلل تٵ خٟٗط ناز٠تٵ ٲحٳس تٵ ٲحٳس تٵ ٖثسر رحٳس تٷ  ،ٷةيظ .9

ٖواز   ٪ٹٶوٻ   ٵيو ر ،يٗٻ ٸ ټوٱ ؾوٷ  رټٱ قو  ،زٸضټاي   ٪صقجٻ٦ٻ رظ  ٸريح رؾ پط

 7ٲإٲٷواٴ  رٲروط ٸ  9ٱ ٸ تسٸٴ ٸرؾُٻ تٻ ضؾوٹ٬ ذوسر  راٴ ضر ٲؿج٣ي٦ٻ ٖٯٹ رٶس زرقجٻ

٥ يو زٸض ٸ ٶعزټواي   توٻ ٸرؾوُٻ ٶؿوث     ،يقرم ٖٯوٹ  ٦ٻ ټطچٷس ؛ٶسرزز ٲي ٶؿث 

 يٸرالٶؿوة  رحجوطرٰ ذوٹز ضر توٻ     ،ٵ ٖاز ير تااٴ آٶ 2.قس ٲي ٲٷؿٹبآٶٽا تٻ  ،ٞطرٸرٴ

زض ٲوسح   9ٞوطظز٠ چ٫ٹٶٻ ٦ٻ  ٦ٷس ٲي ٲكاټسٺ يذٹرٶٷسٺ ٪طرٲ ٦طزٶس. ٲي اٴ رتطرظيٖٯٹ

                                                           
 .15ٓ ، اٹييڂجبد  ؤفجبه؛  313ڇ 114 ،117 ،38ٔ ٕ األؽجبة، خ رؾٮ ح اٹَيبه  اٹٶڈاٵت .1

ٿ ڈل٭ٽه ځٮيَهڄ ٵهڄ كه ٽٖهو     ثهبځڈ ثڄ څڂگبٻ ىيهبهد   پيْيڂيبٿمٵو ٵوكڃ اٍذ ٵڄ كه کزبة فڈك ٽڈ٭ٰ ثڀ ٥ضپبٿ  .1

ؽهبٷ آيهب   ثهب ايهڀ   . «ـزهلراءا ةؽاصؿلاـسالم طؾقك يا بـت ، اـسالم طؾقك يا بـت احلسن ادسؿوم»گٮزڂل    ٽي ،اٍذ

؟ اٍهذ  7يب اٽهبٻ ؽَهڀ   3ىڅوا ؽٚود  ڇاٍٞڄ  يكفزو ث ،ځٮيَڄ ثبځڈٵڄ  لٽ٦زٲل ثبّ لرڈاځ  ٽي فڈاځڂلڃ گواٽي

گناّهزڀ ثهڄ ايهڀ    ٭ٲٜ اؽزهواٻ   ،ثبځڈ ځٮيَڄ ثبهڃاى گٮزڀ چڂيڀ ٥جبهاري كه څل٫ پيْيڂيبٿ .[چڂيڀ ځيَذ ،فيو] 

 .111ٓ ، ځڈه األثٖبه .ثڈكڃ اٍذ ثيهگلاّزِڇ ثبځڈ 

ٍهبٷ  كه ڇ  كيهلڃ ثهڄ عچهبٿ گْهڈك    ٯ .  څ 19 اٍذ. كه ٍهبٷ ٽ٦وڇ٫ ثڄ ٭وىكٯ ، ٩بٹت ثڀ ٦ٖ٦ٕڄڅپبٻ ثڀ ځبٽِ  .3

څپهواڃ پهلهُ ثهڄ    ثڄ  يكه کڈكک کڄ رپيټ ثڈك يثڂٱجيٺڄ . اڇ اى ثيهگبٿ كيلڃ اى عچبٿ ٭وڇ ثَذثٖوڃ  كه .ٯ څ119

ثهڄ اڇ   7 ياٽبٻ ٥ٺ، کوك يٽٚو ٽ٦و٭ٱجيٺڄ ڇ پلهُ اڇ ها ثڄ ٥ڂڈاٿ ّب٥و  ّو٭يبة ّل 7اٽيواٹپؤٽڂيڀ فلٽذ

كه ٭ٚهبيي   ٭وىكٯ .ّوڇ٣ ثڄ ؽٮ٠ ٱوآٿ ځپڈك ، ڇياى ايڀ هڇ .اى ٦ّو ثچزو اٍذ ىيوا ،ٱوآٿ ثقڈاځل ربٍٮبهُ کوك 

كاځْهپڂلاٿ   .ثڈك ثيذ اڅٸ ڇ 7کوك ڇ ٽ٦زٲل ثڄ فال٭ذ اٽيواٹپؤٽڂيڀپيلا هّل ڇ ځپڈ ثيذ  اڅٸ ٽؾجذ آکڂلڃ اى

څْهبٻ ثهڀ    ي کهڄ . ىٽهبځ «ٍڈٻ ٹ٪ذ ٥وة ٽڈعڈك ځجهڈك  يٴ ،وىكٯ ځجڈكاگو ا٦ّبه ٭»  اځل ٹ٪ذ كه ٽڈهك اڇ گٮزڄ ٥ٺټ

ُ    اي  گڈځڄ ثڄ اځجڈڃ عپ٦يذ، ؽظ ثڈك كه ؽبٷ اكاي ٽڂبٍک ٥جلاٹپٺٴ ٵهوك فهڈك ها ثهڄ     ٽهي  ثهڈك ٵهڄ څْهبٻ رهال

ٵڄ فبځڄ ٵ٦جڄ ها ٝهڈا٫ ٵهوكڃ    7ايڀ څڂگبٻ اٽبٻ ىيڀ اٹ٦بثليڀ كه .ځجڈكثڄ ايڀ کبه اٽب ٱبكه  ،االٍڈك ثوٍبځلؽغو

اى اڅهٸ   يٵڂل. ٽوك ها اٍزالٻ ؽغواالٍڈكثزڈاځل  يهٍيل. ٽوكٻ ٵڂبه ه٭زڂل رب ؽٚود ثڄ هاؽز ؽغواالٍڈك ثڄ ،ثڈك

ٽهڀ  »  . كه ايڀ څڂگبٻ ٭وىكٯ گٮهذ «ّڂبٍټ ځپي اڇ ها»څْبٻ گٮذ   «.اٍذ؟ يايڀ چڄ ٵَ»ّبٻ ثڄ څْبٻ گٮذ  

  .)ٽزوعټ( .ٍوڇك 7اٽبٻ ٍغبك  لػكه ٽها ٽ٦وڇ٫ فڈيِ ايڀ ا٦ّبه ڇ  «ّڂبٍټ ٽي اڇ ها
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 و  تط رٸ ٸ پسضرٶف تواز ٸ ؾالٰ ٦ٻ ټعرضرٴ زضٸز  و  ٵرتٵ رٮحؿ يٵ ٖٯيٵ رٮٗاتسيرٲاٰ ظ

 : سيؾطر ٲي ثا ضريٵ رقٗاض ظير

 هللذا ابللن خللري طبللاد اهلل ؿؾفللم

 

 اـطللاهر اـعؾللم ياــؼلل يهللذا اـتؼلل  

 أ للد ادختللار واـللده يهللذا اـللذ 

 

 ؾؾللم یاإلـلله طؾقلله مللا جللر یصللؾ  

 ة هللذا ابللن سللقدة اــسللوان ؽاصؿلل 

 

  وابللن اـللوذ اـللذي دم سللقػه كؼللم  

 دهلللرسول اهلل واـ ذا طظّ لله 

 مما  يِتتد مست بـور هداهأ

 ،٘يا آال يث ،ِگبٍيدَّ ،ٙوٜي يثٌيگبى هيإز. ايي ثْشَ فًَُي ،ٙوٜي يا

 ُِ ٍ ٌَٕٙبٓ إز.يدبک

ديٍ إٍاز کاِ هياًٍاي     ،«9اكوي» ،يُيبهجَ ثَگِيإز کِ د يى کّٖوبي يا 

 اٍُ ثَ اٍ ىٍٍى فَٕشي.َّو

 ؛إاز  9بهجَيد يإز ٍ فًَُي ٍٝ 3فب٥وِ ،فًَُي ٍٍَٕ ثبًَاى ،ٙوٜي يا

 هَگ ًْفشِ ثَى. ،ىبکفبٍ ٍ هَٚک يَٗ ثَايکِ ىٍ ٙوٚ يکّٖوبى 

ز يّيا دَسَ ىٍکِ  يبهجَيد ؛ديٍ إٍز ،9بهجَ هيايإز ٍ د« 7ي٭ل» ً٘به

 ًَٙي. هي زيٍ ّيا ييّب ٍاٌّوب اهز ،اٍ

 ٸ رٶ٧واض  يقٷاؾو  ٶٳوي  ٵ قرم ضر ٦وٻ توٹ  ير»س: ي٪ٹ ٲي ٞطظز٠ ذُاب تٻ ټكاٰ

 .«رؾ  3چطر ٦ٻ ٞطظٶس ٞاَٳٻ ؛قٷاؾٷس ٲي ٖطب ٸ ٖدٱ ،ي٦ٷ ٲي

كواٴ  يسضرٴ تالٞهو٭ ر پو  7ٲإٲٷواٴ  رٲروط ٶٻ ٸ  9زرٶٷس ٦ٻ ٶٻ ضؾٹ٬ ذسر ٲي ټٳٻ

، تٯ٧ووٻ رٲوواٰ رؾوو  كوواٴيٲووازض تووسٸٴ ٸرؾووُٻ ر  3ټؿووجٷس ٸ ٶووٻ ٞاَٳووٻ ظټووطر 

 9.قٹز ٲي تٻ آٴ تعض٪ٹرضرٴ ٲٷؿٹب 7ٵر١ رٲاٰ حؿيرظ َط ،7ٵيرٮٗاتس ٵيظ

                                                           
 هه  189 ٕٔ، ثٶو ؽٚوٽي اثڀ ؤثي، ياٹٖبك  هّٮخ؛ 184 ڇ 183 ٕٔ، 4ط ، اثڀ ّچو آّڈة، ٝبٹت ٽڂبٱت آٷ ؤثي .1

191.  
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ٲا، تٻ ټٷ٫اٰ ٲوسح   يٵ ٲسٖايس ريرأرؾ  ٦ٻ زض ت ي٫طيقاٖط ذٹـ ٶاٰ ز ،9يٲجٷث

 س:ي٪ٹ ٲي ٵرچٷ يٵ ٖٯٹرَاټط تٵ حؿ

ابـللهبرت طؾقللا لكصلل
2 

 بلللللبواهتر

 

 ادضلارب ؽلل هللا دم من اـػعلل ٓ  

تهبلللرأو 
9
 أكللله يآيلللات اـتلللام 

 

أبوك و أجدي  
4
 ـؽم ملن مـاؾلب ما 

 مل يؽللن مثللل صللاهر يإذا طؾللو 

 

ـؾـواصلللب ةٓ حجللإؽلام هللو   
5
 

اؽق 
6 

 اهلل و ابلن وصلقه بلن رسلول

 

ام شبلفت بعد اـتجللاربفو شبف  
7
 

ٌکاِ  يديٍر إاز. گاَ ا   يىٌّيُ ثٍِگَاٍ کِ ًٚبى ايُ  ىاى اًؼبم يکيًّبي  کبٍ 

ساَ ثاب    ،گَيبى ىيإز. ثِ ث يٍَُيک ديديٍر ّوبًٌي  يثَا ،ک سَيي ا٭وبل ًيا

 .يا يُيٍٕإز  يکيديٍر کِ ً يثِ هقٞي اٝل ،کياًؼبم ا٭وبل ً

                                                           
كه كڇهاٿ غوي كه ٱهوٿ چچهبهٻ څهه   کهڄ  اٍهذ   ٽهنڅت ٥هوة   ّب٥و ڇ اكيت ځبٽلاه ّي٦ڄ ،ثڀ ؽَيڀ ُٽزڂ ّجي اؽپل .1

ّهچو  كه ؽهڈاٹي   .ٯ څ 393اثڈٝيت ڇ ځبٽِ اؽپهل اٍهذ. ڇي كه ٍهبٷ     ،يٽزڂج ڄ. کڂيىيَذ ٽي فال٭ذ ٥جبٍي

اهرجهبٛ   ،څبي ّي٦ڄ كه ؽٺت اٹلڇٹڄ ؽپلاځي ڇ فبځلاٿ ؽپلاځي ثڈك ڇ ثب ٍي٬ٽنڅت  ّي٦ڄ ،کڈ٭ڄ ٽزڈٹل ّل. ٽزڂجي

 ٥هوة اٍهذ  اكثيبد رويڀ ّب٥واٿ ربهيـ  ڇي اى ثيهگ ٍوڇكڃ اٍذ. بٿڇ ا٦ّبه ثَيبهي كه ٽلػ آځا. رڂگبرڂگ كاّذ

رهڈاٿ   ها ٽهي  ٽزڂجي .اٍذ هڇ ځْلڃ هڇثڄځٲل ڇ اٍزٲجبٷ  ثبٽبځڂل كيڈاٿ ٽزڂجي  ،څيچ ّب٥وي كه ثيڀ ا٥واةيڈاٿ كڇ 

كه يهک   .ٯ، څ ۴۵۳ٽزڂجهي كه ٽيبځهڄ ٍهلڃ چچهبهٻ كه ٍهبٷ       .کوكثب اځڈهي كه اكثيبد ايواٿ ٽٲبيَڄ  ،اى ايڀ عچذ

  .)ٽزوعټ(زڄ ّل. كه ځيكيکي كيو ٥بٱڈٷ ث٪لاك کْ ،ثڄ څپواڃ ٭وىځل ڇ ٩الٽِ ،كهگيوي

  .)ٽزوعټ(آٽلڃ اٍذ. « يب اثڂڄ» ٥جبهد« ثبثڂڄ» ثڄ عبي ٥جبهد ،كه ثيْزو ٽڂبث٤ ربهيقي .1

  .)ٽزوعټ(آٽلڃ اٍذ. « ؤثچو»، ڇاژڃ «ؤثچود»اى ٽڂبث٤ ربهيقي ثڄ عبي ڇاژڃ اي  كه پبهڃ .3

  .)ٽزوعټ(آٽلڃ اٍذ. « إؽلي»، ڇاژڃ «ؤعلي»، ثڄ عبي ڇاژڃ ٽڂبث٤ ربهيقي كه ثوفي اى .4

ا١چهبه   ،اٽبٽهبٿ ّهي٦ڄ  يهب يکهي اى    7ٝبٹهت  اثهي  ٥ٺي ثهڀ ّڈك کڄ ثب  ي اٝالٯ ٽيبځاٍذ کڄ ثڄ کَ ٹٲجي  ،ځبٕجي .5

 اٹه٬( هڇك   ثهڄ پهڂظ ٽ٦ڂهب ثهڄ کهبه ٽهي       ،كه اكثيبد كيڂهي ځبٕجي رڈاٿ گٮذ کڄ  ٽي هڇي څټ ه٭زڄ. ځپبيڂل يكّپڂ

ځَهجذ  ها چيهيي   :ثيهذ  اڅهٸ  کَي کڄ ثڄ يکي اى ائپڄ ة( .گيوځل ٽي٥يت  7ؤٽڂيڀفڈاهعي کڄ ثڄ اٽيواٹپ

کَي کڄ ٽ٦زٲل ثهڄ ٭ٚهيٺذ   ك( . ځپبيلاځکبه  هاثيذ  اڅٸ يٸبکَي کڄ ٭ٚ ط(كڅل کڄ ٽڈعت ٍٲڈٛ ٥لاٹذ اٍذ.  

 ايْهبٿ كاٷ ثو ٭ٚبيٸ كاځل ځٔ  کڄ ٽيثب آځکڂل ها اځکبه  7٭ٚيٺذ ٥ٺيکَي کڄ (   څ. ثبّل ٥7ٺيثو  ٩يو ٥ٺي

  .)ٽزوعټ(. ڇعڈك كاهك

  .)ٽزوعټ(آٽلڃ اٍذ. « اثڀ هٍڈٷ اهلل څڈ» ٥جبهد ،«يبثڀ هٍڈٷ اهلل» ٽڂبث٤ ربهيقي ثڄ عبي ٥جبهد اىاي  كه پبهڃ .6

 .31ٓ ، كيڈاٿ اٹپزڂجي .7

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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ديٍر إز. ٙاوب   ،ي إز کِ اٍي٭٪وز كؼبُ اّبي   ًٚبًِسَيي  اُ ثٍِگ يکي

ي إاز کاِ   يا ا ،ّاب  لزياُ آى ف٢ يکيي کِ يىاٍ يبىيُّبي  ّب ٍ هٌقجز لزيف٢

 ػي ٍ ديٍ سَٕز.، 9بهجَيد

ّاب   يًبٝجفق٤ هٖشوٖک  ،کِ ّوبًٌي ٥بَّ ٍ فًَُياً٘ ًجبٙي يَّ ٙوٜ ٭لَ

 َٙى. هي ٥ٮٌِ ُىى آًْب يثَا اي ثْبًَِى، ٍ يگ هي قَاٍ 7يبى آل ٭ليثيگٍَ 

إاز، ٍ اُ للاب٧    7ياهبم ٭ل يٮٌيٚبى، يي اياٍ دَٖ ٍَٕل هيا ٍ فًَُي ػبًٚ

 يًاابىاً يي ه٦لاات ٍا اُ ٍٍيااثبٙااي. هااي ا هااي ّوبًٌااي آًاابى ،لزيٍفشاابٍ ٍ ف٢اا

 ن.يگَ هي ٭لن ٍ سؼَثِ آى ٍا يثلکِ اُ ٍٍ ،نيگَ ًوي

 س: ي٪ٹ ٲي ٵيرزض ٲسح ٖٯٹ 9ي٫طيقاٖط ز

 ذف اهلل ؾومللا مللن بريتلله ؾللد

 

 ٓهللم مللا بللدا كػسللا و ٓ كػثللا ـللو  

 ؾللوم أبللوهم طللظ خللري مـتجللب 

 

 ري مللن بعثللاخللو جللدهم دم اـْبايللا   

ِ ٭ِر ٍ َٙف ػْبى قَاٍ ىاىُ إز ٍ اگَ يق٘ ٍا هبياُ هال يگٍَّ ،هياًٍي 

 آهي. ًوي ييي دييُه يىٍ ٍٍ يِيؾ ؿيّ ،آًبى ًجَىًي

ثاَى   يکٖا يي ثْشَ ،ي هَىمييُ ٍ ػيٙبى ىٍ ثيثَگِيي ثْشَ کِ ديٍٙبى يگٍَّ

 ي.يهجٮَص گَى يبهجَيکِ ثِ د

ٵ ٶؿوث   يو ر١ يتا ح٣وا ٦ٻ  رٞطرز ؾازٺ ضررظ  ياضرتؿ ،ټا ٶؿث  زرزٴ٪ٹٶٻ  ريٵ سيقا

رٶسرذجوٻ  توٻ رقوجثاٺ    3ٷةيحًط  ظ ي٣ر، زضتاضٺ ٶؿة ح٣رٶس ٶسرقجٻ ييآقٷاټا  زرزٴ

اض رتؿو ټواي   ٶؿث ٦ٻ تا  تاقٷس ٲي ياٶيٖٯٹٲجٗٯ١ تٻ ٦ٻ  ټؿجٷس ياضرتؿټاي  ٢ثط. تاقس

توٻ   ري ٸرؾُٻ٪ٹٶٻ  ټرچ ؛ رٲا آٴ ٢ثطټا ضر تسٸٴرٶس ٲٷؿٹب تٹزٺ 7ٲإٲٷاٴ رٲرطتٻ  ،زٸض

                                                           
  اٽهبٽي ڇ ّب٥و   ٽؾلس،  ٭ٲيڄ ، ثٖوي  ؽپبك ٥جلي  ثڀ  ٥جيلاهلل  ؽپبك ثڀ  ثڀ  ٥ٺي  اثڈاٹؾَڀ اثڀ ؽپبك ،ځبٻ ايڀ ّب٥و .1

ائپهڄ    ڇ هصهبي   كه ٽلػ  څپگي  ٵڄ  اٍذ  ّلڃ  ځٲٸ ّي٦ڄ  څبي كه ٵزبة  . اى ڇي ا٦ّبه ثَيبهياٍذ .ٯ څ چچبهٻٍلڃ 

  ڇي . ځيَهذ   كه كٍذ  كٱيٲي  اڇ اٝال٣  ڇ ڇ٭بد  ڇالكد  . اى ربهيـ اٍذ  ايْبٿ  ڇ اؽڈاٷ  ڇ مٵو ٽڂبٱت : ٽ٦ٖڈٽيڀ

  .)ٽزوعټ( .اى كځيب ه٭ذ  ڇ كه اڇافو آٿ  كځيب آٽل  ثڄ  چچبهٻ څغويٍلڃ   كه اڇايٸ ، ثڈكڃ ّيـ ٕلڇٯكڇهڃ  څټ

http://wikishia.net/index.php?title=%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
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زض  يٖٯوٹ  تواٶٹرٴ ټاي  ٲعرضٵ رط زض ترتٵ خثٲثالً ر !رٶس ٶؿث  زرزٺ 7يٞطظٶسرٴ رٲاٰ ٖٯ

 زرٶكوٳٷسرٴ ٶ٧ٻ آ حا٬ ؛سي٪ٹ ٲي ؾرٵ 7َاٮة رتي تٵ يٖٯ تٷ  ،ٱيٲطٲعرض رظ  ،ٲهط

پؽ  .قٷاؾٷس ٶٳي ٱيتٻ ٶاٰ ٲط يزذجط، 7يرٲاٰ ٖٯٵ زذجطرٴ رزض ت، يقٷاؾ ٶؿةٖٯٱ 

زذجط ٖثسرهلل توٵ ٲحٳوس توٵ     ،ٱيكاٴ ٲطي٦ٻ ر ٲا ضٸقٵ قس يتطر يتطضؾ ٸ ١ررظ تح٣

ٱ ٚٳط تٵ حؿوٵ  ر٭ تٵ رتطرټرٱ تٵ رؾٳاٖرتٵ رتطرټ ي٭ تٵ ٢اؾٱ ضؾررحٳس تٵ رؾٳاٖ

  9رؾ . 7َاٮة رتي تٵ يتٵ ٖٯرٮؿثٍ تٵ حؿٵ  يٲثٷ

 توٵ  يٖٯ تٷ  ،ٻرزض ٲهط، ٢ثط ض٢ يٖٯٹ تاٶٹرٴټاي  ٢ثط ٵرزض تٵ رٸ رتٵ قاټ يحٳٹ

ٵ رٖثسرهلل تٵ رحٳس تٵ حؿو  تٷ  ،ٻركاٴ ض٢ي٦ٻ ر يزض حاٮ ؛رٶس ضر ش٦ط ٦طزٺ 7َاٮة رتي

 ،ا يو ٸ رتوٵ ظ  يؾوراٸ ٸٮي  2رؾ . كاٴ ؾرٵ ٪ٟجٻيرظ رٸ رتٵ خثاؼ  ،رؾ ٻ رٷرحؿ

 . رٶس ٻزرٶؿج يخٗٯټاي  ٲعرض خعءآٴ ضر  ٲعرض ضر رٶ٧اض ٦طزٺ ٸٵ ير تٹزٴ يٸر٢ٗ

 س: ي٪ٹ ٲي ٵ تاضٺيزض ر يؾراٸ

ٍ ىاًٚوٌياى ٭لان  ِ( ًِى يٍقثبًَ هٌَٖة ثِ ي هِاٍ )هِاٍ يا ، يٌٙبٕا  تًٖا ن ٍ يساب

 ػاِ   ،ِيٍقهٌَٖة ثِ ثبًَ هِاٍ »ي: يگَ هي ٍاػ٬ ثِ آى ،بري. اثي ُٖزيً يقيكق

 9.«إز دَىاهشِ ًّيٍ ٕبهشِ ٍ  يبليهّبي  هِاٍ

تاتٹ  ٥ ي يتٻ تاظ٪رٸ ٦ٻ  ٪ٟجٻ رؾ « ٲؿاخس ٲهط»زض ٦جاب  يرؾجاز رحٳس ٧ٞط

ٸخوٹز  تٻ قطح شي٭  يذٍ ٦ٹٞ ات ييٸ ٶ٫اضټا ٶ٣ف ،آٴ يضٸ ٦ٻ تط زٺسر ٦طرپ يچٹت

  رؾ : زرقجٻ

ِ( يا )ٝالَار اب ٭ل ٥بلات   اثاي  ثاي  ي٭ل ،هإهٌبى اهيَىهشَ  ،ِيٍق ثبًَق يي ١َيا

ثاِ   يهکٌاَى كابف٪   يق إاز ٍ قب١ا  يي ١َيل ٕبهز ائَکِ هٖ يهَػٮإز. 

                                                           
 .184ٓ ، حاٹَيبهاٹٶڈاٵت  .1

 .179ٓ ، حاٹَيبهاٹٶڈاٵت  .1

 .184ٓ ، حاٹَيبهاٹٶڈاٵت ؛ 111ٓ ، األؽجبة خرؾٮ .3
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آى  ،الفاشق  اثاي  ثاي  ذرجيح ،ػٌبة يىٍ آى هٚغَل إز، س٤َٕ ٭بل ياٍِگهيهش

ٍا  يٕبهشِ إز. هياًٍي ٍكوز کٌي کٖا  .  ّ  533ق هقيٓ ٍا ىٍ ٕبل ي١َ

 9.ييٚبى اُ هياًٍي ٥لت آهَُٗ ًوبيا يکِ ثَا

 يتط رؾواؼ ټٳواٴ ٲُٯثو    ،زرقجٻ تاقسنح   يٲط٢سچٷرٵ ٸخٹز ٞطو،  تطر٪ط 

 7يزذجط رٲاٰ ٖٯو ټٳاٴ ٻ، رٵ ض٢ي٦ٻ ر ؿ رزضؾ  ٶٱ ٸ يش٦ط ٦طزآٴ ضر ٦ٻ ٲا رؾ  

 ي٦ٻ زرض٢ُٷ يَٹض ټٳاٴاقس، ا آٲسٺ ترٻ زٶت 3ظټطر زض زرٲٵكاٴ يتاقس؛ چطر ٦ٻ ر٪ط ر

 ٸ 2اٞجوٻ يٸٞوا    فر٦وٹز٦ زٸضرٴ زض كواٴ  ير ،رٶوس  ٪ٟجٻ يث تٵ ؾٗس ٸ رتٵ خٹظرٸ ٮ

توٵ   ٲهوط زض ظٲواٴ ذالٞو  ٖٳوط     ٦وٻ  يزض حاٮ ؛تٹرٶس زض ٲهط زٞٵ قسٺ تاقس ٶٳي

 ،نوٽثاء  زذجوط  ،9ر٦ثوط  ذٹرټط ٖٳوط  ،ٻركاٴ ض٢يٱ ريرر٪ط ت٫ٹرؾ . ٞجح قسٺ  ،ذُاب

چ ٦وسرٰ رظ  رٱ ٦ٻ ټو ر٪ٟج  حرنطتٻ  ،يزض ٲثاحث ٢ثٯ س ٪ٟ  ٦ٻيرؾ ، تا 4ةرحث ٰر

زض رٲوا   .رٶوس  ٲهط ٶكسٺٸرضز  ،ٲٷؿٹب ټؿجٷس ي٦ٻ تسٸٴ ٸرؾُٻ تٻ ٸ 7يٖٯ ٞطظٶسرٴ

 :٪ٹيوس  ٦وٻ ٲوي  رؾ  آٲسٺ  927نٟحٻ  زض «ٲكاټس »زض ٦جاب ٦ٻ آٶچٻ ضرتُٻ تا 
                                                           

 . 193ٓ ، ٽَبعل ٽٖو .1

ثبيل ثڄ فبٝو ايهڀ  کڂل، اگو فڈاځڂلڃ گواٽي ثقڈاڅل اى ٽٞٺجي ر٦غت . 191ٓ ، ځڈه األثٖبه؛ 93ٓ ، يمفبئو اٹ٦ٲج .1

ٱجهٸ اى ثٺهڈ٧ ڇ٭هبد    ، 7يكفزو اٽبٻ ٥ٺه  ،ٵڄ هٱيڄاٍذ ثب ايڂٶڄ ا٥زوا٫ ٵوكڃ  ،يٵڄ ّجٺڂغکڂل ر٦غت  ٽڈٙڈ٣

 ،ځڈهاألثٖهبه  ٱهواه كاهك.  ٍهٶيڂڄ  ٱجو ثهبځڈ  کي كه ٍپذ هاٍذاځل  ثب ٭بٕٺڄٵڄ ٽؾٸ ك٭ڀ ايْبٿ  ٵڂل ياك٥ب ٽ ،يب٭زڄ

رڈاځهل كه ٽٖهو ك٭هڀ ّهلڃ       ٽهي  چگڈځڄ ايْبٿ پٌ .كڇٻ ٭زؼ ّل  ٽٖو كه ىٽبٿ فٺيٮڄکْڈه ؽبٷ آځٶڄ  .118ٓ 

ها اى  ڇ ڇي، لڂثبّه کهوكڃ  كه ٽٖهو ك٭هڀ   اڇ ها چهوا ثبيهل   اٍذ؟ ٵٮبه ثڈكڃ  گبڃكه آٿ ىٽبٿ پڂبڅٵڄ  كه ؽبٹي ؛ثبّل

 ثبّڂل؟!کوكڃ كڇه [ ثٲي٤] ٽڂڈهڃ  ٽليڂڄ ، ي٦ڂيفبٳرويڀ  ٽٲلً

عچهذ ٵهڄ   اى آٿ اٍهذ؛   ّهلڃ ڇ ٽٺٲهت ثهڄ اٝهو٫     اٍذ 7ياٽبٻ ٥ٺ ٭وىځلاٿرويڀ  ٵڈچٴاى  ثبيل گٮذ ٵڄ ٥پو .3

. ځڈيَڂلڃ ٽؾزوٻ کزبة اى ايْبٿ ثب ٥ڂڈاٿ ٥پهو األکجهو يهبك کهوكڃ     ُ اٍذثيهگڈاه پله اى عبځت٭ٲٜ  ،يّوا٭ذ ڇ

  .وعټ()ٽزاى ايْبٿ ثيْزو ثڄ ٥پو األٝو٫ يبك ّلڃ اٍذ.  ،اٽب كه ٽڂبث٤ ربهيقي؛ اٍذ

گٮزڄ ّهلڃ اٍهذ کهڄ ٕهچجبء اى اٍهيواٿ       كفزو ٥جبك ثڀ هثي٦ڄ ص٦ٺجيڄ اٍذ.؛ ٕچجبء ص٦ٺجيڄ 3هٱيڄؽٚود  ٽبكه .4

ڇ ثهڄ ٥ٲهل ځکهبػ فهڈيِ     ، اهي ځپهڈك اڇ ها اى فبٹل ثڀ ڇٹيهل فويهل   7يپبٽڄ يب ٥يڀ اٹزپو ثڈك کڄ اٽيو اٹپؤٽڂيڀ

ٝو٫ ڇ هٱيڄ گوكيهل.  ٕبؽت كڇ ٭وىځل ثڄ ځبٻ ٥پواأل 7ؽجيت اٍذ. ٕچجبء اى اٽيواٹپؤٽڂيڀ  ّٻؤاُ  كهآڇهك. ُکڂيڄ

  .)ٽزوعټ(
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س ٪ٟو :  يو تا، «٭ رؾو  ر٦ٻ زض ٲهط ٲسٞٹٴ رؾ ، ټٳاٴ ټٳؿط ٲؿٯٱ تٵ ٣ٖري  ٻرض٢»

 . رؾ  يپطزرظ ا٬ر٥ ذيتٷٽا ٵ رزٖا تاَ٭ تٹزٺ ٸ يرتسٸٴ ق٥ 

 يتوٵ ٲٹؾو   يٻ، زذجط ٖٯو رٵ ض٢يٷ٧ٻ ريتط ر يحؿٵ ٢اؾٱ ٲثٷ رزٖاي٦ٻ  ٪ٹٶٻ ټٳاٴ

٦وٻ توط   رؾو    يقوٗط تٻ رؾجٷاز  ات٢اؾٱ حؿٵ  يرزٖا .٣  ٶسرضزرح٣ ،رؾ  7رٮطيا

  :رؾ  سٺي٪طزٶهة ٶٹقجٻ قسٺ، ٸ زض آٶدا  ؾٷ٥٩ ي يضٸ

 يذؽللت بلللل اــبلل ةبؼعلل

 

 ةرؾقلل و بـللت اـرضللا طللظّ   

ثاي   يىهشاَ ٭لا   ،ِيا ٍ ٍق بهجَيا د ٍػاَى هبًاياى  واي  يإز کِ ثِ  يؼب ثبٍگبٌّيا 

 إز.  ٙيُ هَٚف  7ال١َب يهَٕ

 7رٲواٰ ضيوا  ٦وٻ   ٶٓوط زرضٶوس   رتٟا٠ ،قٷاؾاٴ ٦ٻ ٶؿة ٵ ٲُٯة آٴ رؾ يٖٯ  ر

 د نسٸ٠ ٶؿث  زرزٺ قوسٺ رآٶچٻ ٦ٻ تٻ قزض ضرتُٻ تا . رٲا ٶسرق  ٻرض٢ ٶاٰتٻ  يزذجط

ضر  تٻ ٶواٰ ٞاَٳوٻ   7حًط  ضياټاي  زذجطرظ  ي٧يٶاٰ  ٪ٹيٷس ٦ٻ ريكاٴ، ٸ ٲي رؾ 

د ٸ يٵ ؾرٵ تط رؾاؼ رنٹ٬ ٸ ٢ٹرٖس تواض يس ٪ٟ : ريتا، زض ٦جاب ذٹز آٸضزٺ رؾ 

 ،تواٶٹ ٵ ي٦ٻ ر ٵ رؾ ير ،ضؾس ٲي تٻ ٶٓطتط  حرنحٷٻ رٵ ظٲيآٶچٻ ٦ٻ زض ر .ٶرؿ  طٺرؾ

تٻ  يناٮحچ ٞطظٶس رټكاٴ يٷس ٦ٻ رټؿج ٲٗج٣س ،كجط زرٶكٳٷسرٴرت كاٴ رؾ  ٸيذٹرټط ر

 9.قجٻ رؾ ٶسر 7خٹرز يٲحٳس تٵ ٖٯ خع

 جْاًگزد يٌيتِ عثارت کَّگذرا  يًگاّگفتار ّفتن: 

 ،  رظ رٸرٸ تٻ تثٗ يحؿٵ ٢اؾٱ ٲهطرؾجاز  رؾجسال٬ يٗٝ٪صق ، تا تٹخٻ تٻ آٶچٻ 

ٖثوسرهلل ٲحٳوس   رظ رتٹ يحؿٵ ٢اؾٱ ٲهوط رؾجاز  .قٹز ٲي ضٸقٵ ،1يد خٟٗط ٶ٣سرق

 و  قوسٺ ٸرضز ٲهط  .٠  ټ 969ٲحطٰ ؾا٬  ٦94ٻ زض  و  خٽاٶ٫طز يرٶسٮؿ يٞاؾ يٷر٦ٹټ

ٶهط رتٹ ،ٸ٢ ٟٻ رذٯ رؾ . اض  ٦طزٺيٷة ضر ظيظتاٶٹ رظ خٳٯٻ ٲعرض رظ ٲعرضټا  يتٗسرز

                                                           
 .38ٓ ، بهياٹجق ، ؤثڈځٖوخاٹ٦ٺڈي خاٹَٺَٺ ٍو .1
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 ٷوة ٶ٣و٭  يطرٲوٹٴ ٲوعرض تواٶٹ ظ   رضر پ يٲُاٮث ٶرع يٱ ٞاَٳرتٳتٹرٵ رهلل يٮسٶعرض تٵ ٲٗع 

 ٵرچٷو  ،ٵ ٲوعرض يو ٝ ررٹنو توٻ ټٷ٫واٰ ت   يٷرتٻ ٶ٣٭ رظ ٦ٹټحؿٵ ٢اؾٱ رؾجاز  ٦ٷس. ٲي

  س:ي٪ٹ ٲي

 ىاهال هٌاِل  ىٍ آى هاِاٍ  کِ  نيهٚبّيُ کَىن ٍ يٙي ي٭ل ثٌزٌت يٍاٍى هِاٍ ُ

ِ   اُ  يقٖوشٚبى ىٍ يهِاٍ اقَاٍ ىاٍى.  يثٍِگ ٍ   هبًاِ ثاَى کا ب قاَاٍ  يا ثاِ ٕاوز ى

ق ي؛ ١َنيي ٍفشييق دبيدلِ ثِ ٕوز ١َ قياُ ٥َ .يبٙهَٚف ثغ يثَ هل ىاٙز سب

ُ يا ِ ٙيثِ هب گفش ن.يبفشياي ُ  ًَىق، ي١َ يثَ ٍٍ .نيکَى يٚبى ٍا ثٍَٕيا  ،ي ًاَى

ک يا اُ آى ًاَىُ   اهب .نيىاًٖشي يثٮ ي اهَ ٍايا کِ هبإز  9يقوبٍَْٙ هٌَٖة ثِ 

ٕبهشِ ٙايُ  گٌجي ک ي ،قي١َ ين کِ ثَ ٍٍييين ٍ ىيإشٚوبم کَى ٗهَ يثَ

ٍػاَى  ِٕ هلَاة  ،ي كؼَُيا يىٍ ػلَن کِ يهٚبّيُ کَى ٍػَى ىاٍى. گؾاُ 

٘    ىٍ ثاَى کاِ    يّوابى هلَاثا  آًْاب  ساَيي    ثلٌي ىاٍى. ٍ  ٍٕا٤ قاَاٍ ىاٙاز ٍ ًقا

ٍَٝر گَفشاِ  اٍع ىقز ٍ إشلکبم ىٍ  کِسَٕين ٙيُ ثَى  آى يٍٍ ييًگبٍّب

بسلم اهلل »کاِ ىٍ آى ثٮاي اُ    ٍػاَى ىاٙاز   يک کبٙا يا كؼاَُ،   ىٍ يالثب ثَى.

   ًَٙشِ ٙيُ ثَى:ي يؿٌ «مقاـّر ن اـّرح

.ؽال هتدطو مع اهلل أحدا ،ادساجد هلل أنّ 
2
 ؛مقه أبلو  لقل و وـطبلداهللهلذا ملا أملر بله  

ن و أبـاحله يآباحله اـطلاهر یه و طؾلقلز باهلل صؾوات اهلل طؾياإلمام اـعز ؛عأدومـريأم

ـلب يز ،اـبتلول ءبـت اـزهلرا ة؛اـطاهر ةدقمؼام اـس ی بعامرة هذا ادشفد طؾعادؽرم

                                                           
اى ايهڀ   .ثهڈكڃ اٍهذ  ه ڈْهچ ٽڇ ٝبڇً آٿ  ٥ڂجو اّچت ،اٍذ كه عييوڃ عبڇڃ څڂل کڄ ٥ڈك ٱپبهيٽکبځي  ټاٍ ،ٱپبه .1

 گڈيل  ٽي فڈاعڈي کوٽبځيجڈ كه اكثيبد ٭بهٍي ځيي ثڄ ڇ٭ڈه ٕؾجذ ّلڃ اٍذ. ثواي ځپڈځڄ ٥ڈك فڈّ

گههڈ چههڄ ّههڈك گههو فههال٫ ٱههڈٷ    

 اځههههههههههههليِ ثههههههههههههل

 

 آهي کبٻ كٷ هيِ ايڀ ّکَزڄ ثهو 

 اي ى ٍههو ىٹهه٬ ٽْکَههبي ٽ٦ڂجههو  

 

 ٱپهبهي ڃ ٥هڈك  ثهو ٍهو آرهِ ځچهبك    

   گڈځڄ ٥ڈك ٱپبهي ها كه ٦ّوُ آڇهكڃ اٍذ  گڈي كيگوي اٍذ کڄ ايڀ ّب٥و پبهٍي ،اٽيو فَوڇ كڅٺڈي 

  .)ٽزوعټ(. ڈكهٸ اى كڇك ٥هٍبفذ گ ڄ ٽيه٩بٹي       پي كاك كڇك ههبهي کڄ څههڈك ٱپهههههه٥

  .)ٽزوعټ(. اٍذ عڀ ڃٍڈه18ايڀ ٥جبهاد ثوگو٭زڄ اى آيڄ  .1

http://ganjoor.net/khajoo/
http://www.jasjoo.com/poem/dehlavi/
http://www.jasjoo.com/poem/dehlavi/
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ن و أبـاحفلا يآباحفلا اـطلاهر یفام و طؾلقصؾوات اهلل طؾ صاـباال بن بـت اإلمام طظ

.عادؽرم
9
 

 يِيا ي ؿيا ا .ًوَاًياي ثاب هايا   کأ ٍا   ّيؾدٔ  ؛هيإز اُ آىهٖبػي ايٌکِ ٍ 

ىٍٍى  ،ِ ثابب يا اهبم الٮِ ،ييَ الوإهٌياه ،نيسو٘ اثَيإز کِ ثٌيُ دٍٍَىگبٍ ٍ ٍل

ثاِ آى ىٕاشٍَ ىاىُ    ،ٚبى ٍ دايٍاى ٍ فًَُاياى ثٍِگاَاٍٗ ثابى    يٍ ٕالم هيا ثَ ا

ىهشاَ   ،ٌات يُ ؛3ىهشاَ ُّاَا    ،دبکاياهي  يهَقي ثبًَ يي هِاٍ ثَ ٍٍيإز سب ا

ٚابى ٍ دايٍاى ٍ فًَُاياى    يىٍٍى ٍ ٕاالم دٍٍَىگابٍ ثاَ ا    ،٥بلت اثي ثي ياهبم ٭ل

 ثٍِگَاٍٗ ثبى، ٕبهشِ َٙى.

زذجوط   ،يٷوة ٦ثوط  ي٦ٷوس، ٲجٗٯو١ توٻ ظ    ٲوي  ٝرٹنتآٴ ضر  يٷر٦ٻ ٦ٹټ يٵ ٲعرضير

 ري ٺ رٶوسرظ ٸ توٻ  زض ٲهوط زرقو     يٲوعرض  ،آٴ تاٶٹچطر ٦ٻ ر٪ط  ؛ؿ رٶ 7ٲٷاٴٲإ رٲرط

ٴ اٲٹضذو ٸ رٴ رظ چكوٱ خٽواٶ٫طز  چطر  ٦ٷس، ٲي ٶ٣٭ يٷر٦ٻ ٦ٹټ تٹز تاق٧ٹٺرتٽ  ٸ تا

س ٲٗانط يٵ ٲعرض رظ زيرٶس؟ چطر ر اٸضزٺراٴ ٶررظ آٴ تٻ ٲ يآٶاٴ رؾٳٸ  پٷٽاٴ ٲاٶسٺ٫ط يز

٦وٻ  ٲاٶسٺ رؾ   يٲرٟٸال٠ ظٱ تٵ رحؿٵ تٵ رتطرټټٳچٹٴ  يٲٹضخ تعض٪ٸ ، يٷر٦ٹټ

ٜ ضر  تالـ ذٹز  ؾوا٬  ياٲجٹٞو ٸي  ؟٦وطزٺ توٹز  ٲهوط  ذوال  ثثو  حوٹرزث    نوط

ٵ ٲوعرض ضر  يٸ ر ٺٸرضز ٲهط قس يٷر٦ٻ زض ټٳاٴ ظٲاٴ ٦ٻ ٦ٹټرؾ   ي٦ؿ ٸ ٠.  ټ 988

ٲهط ضر  تٻ 7يٖٯ رٲاٰ يرٴ ٶؿثٞطظٶس ، ٸضٸزٱررؾ . حؿٵ تٵ رتطرټتٹزٺ  ظٶسٺ، ٺسيز

 ،ٷٻرؾو٧  ،ٸرضز ٲهط قس 7يٖٯ ٞطظٶسرٴ٦ٻ رظ  يٵ ٦ؿررٸٮ» :سي٪ٹ ٲي ٦ٷس ٸ ٲي رٶ٧اض

ٔ يو ٵ توٻ ر ركو رزض ٲُاٮة پ٦ٻ  يَٹض ټٳاٴ «.رؾ  7ٵرتٵ حؿ يزذجط ٖٯ  ٵ ٲٹيوٹ

 . ٱيرقاضٺ ٶٳٹز

س توٵ  يو ٶوٹض توٵ ظ  رٲجٹج تٵ حؿوٵ   ريحي تٷ  ،ٷةيٵ ٲعرض، ٲجٗٯ١ تٻ ظيْاټطرً ر

س ٗج٣و ٲع رو ٶ يٗرٳُرٮ  ررٲحٳس ت ،ظټطرألد رق .رؾ  7َاٮة رتي تٵ يحؿٵ تٵ ٖٯ

                                                           
 .75ٓ ، 3اٹَيلڃ ىيڂت .1
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زض ٲهوط ٲوسٞٹٴ رؾو ،     3ٷوة ي٦ٻ زض ٲعرض ٲٷؿٹب تٻ حًوط  ظ  يي٦ٻ تاٶٹرؾ  

 يازيو رٖج٣از زرقجٻ ٸ ٦طرٲا  ظٵ ٲعرض يتٻ ر ٦اٲالًٲهط رؾ . ٲطزٰ  ريحيتٷ   ،ٷةيظ

، آٶٽا ضر 87 ٻٟحن «رٮ٧ٹر٦ة »٦جاب ا  زض ي٦ٻ رتٵ ظ رٶس كاٴ ٶ٣٭ ٦طزٺير يتطر

 . اٴ ٦طزٺ رؾ رت

 اض يو ضر ظ كاٴيٲعرض رازٺ رپ ،ْاٞط ،يٞاَٳٟٻ رٱ ٦ٻ ذٯياٴ ٦طزرت ٵركرزض ٲثاحث پ

 ،يٷة ٦ثطيظحًط   ،رؾ  تٻ ذا٤ ؾپطزٺ قسٺ٦ٻ زض ٲهط  ييتاٶٹٵ ي٦طز. ر٪ط ر ٲي

زض  ،يٸ حاّٞ ؾٯٟ يؾراٸ ،يٹَرؾ ،يعيٲ٣ط ٪ٳاٴ ، تيتٹز ټاقٱ تٷي ذطزٲٷس يتاٶٹ

٫وط ظٶواٴ   يزټواي    ٲ٣ثوطٺ ٦ٻ  يَٹض ټٳاٴ ؛٦طزٶس ٲي نحث  كاٴير آثاض ذٹز رظ ٲ٣ثطٺ

ٵ ررظ چٷو  يچ رثوط رټ ،آٶاٴټاي  زض ٦جابرٲا  .رٶس زٞٵ قسٺ زض ٲهط ضر ش٦ط ٦طزٺ يٖٯٹ

 . ٸخٹز ٶسرضز يٲعرض

 در هصز يٍ ساختگ يجعلّاي  هشاراس  يزختگفتار ّطتن: 

؛ ظزٺ قوٹز  ق٫ٟ  ٲهطزض رناٮ   ضٸياضٸيي تا ٢ثطټاي تيپػٸټك٫ط رظ ي٥  سيقا

رظ  يطرخٯوٹ٪  ، توطري ٶاپوا٤ ټواي   ٸ زؾو   ٪صقوجٻ ٲكرهوي ٶسرضٶوس   ٦وٻ   ييټاطث٢

آٶٽوا ضر توٻ    ٻقوث ٥ يو ٫ط، ي٭ زيزالتٻ ا ي ك رٲٗټاي   يؾرج٦طزٴ  تطَطٜ ،يتٷ٫سؾج

٦وٻ   ٸخوٹز زرضز  يٲهط، ٢ثط «عٺرخ»ٱ ٦ٻ زض قٽط رٷرت ٲي ٶٳٹٶٻ يتطر .رٶس ٸخٹز آٸضزٺ

ٸ  ٧ٹٺقو تا ييتٷوا  ٵ ٢ثوط يو ر يضٸرؾ .  يطٺ زٸؾيٲٗطٸٜ، رتٹټط يٲٷؿٹب تٻ نحات

ٶرع  يٞاتاٴ ٲٗطٸرذ ٢طرض زرضز.آٴ  يتط ضٸ يٖٳاٲٻ تعض٪٦ٻ ٢طرض ٪طٞجٻ رؾ   يحييط

ٸظرض   ٸ زرضز ياضرتؿو  زضتاٶواٴ ٸ ذازٲواٴ   قسٺ رؾ . ٲ٣ثوطٺ رٸ  ي٪صرض ٶاٰ ٸر ٶاٰتٻ 

د يحا٬ آٶ٧وٻ تواض  ؛ ٦ٷس ٲي اٴآٶ يتطر يآٸض ټٷ٫ٟ  ٸ ؾطؾاٰټاي   ٷٻيټع ،رٸ٢اٜ ٲهط

 ا ضٞو ؛ رو رظ زٶ١ رو زض ٢هوط ٣ٖ  ٠.  ټ 59 طٺ زض ؾوا٬ ي٦ٷس ٦وٻ رتوٹټط   ٲي اٴرٲا ت يتطر

س توٵ ٖجثوٻ توٵ    رو قوس ٸ ٸٮ  تٻ ذوا٤ ؾوپطزٺ  ٕ رزض ت٣ ،ٲٷج٣٭ ٪طززٷٻ يتٻ ٲس خؿسـ
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 9.ٶٳاظ ذٹرٶسرـ  خٷاظٺاٴ تط رؾٟ يتر

ع رٶ ش٦ط ٦طزٺ رؾ آٴ ضر  ي٦ٻ حٳٹ 7يٖٯ تٷ  ،ٻرٲعرض ض٢ٸخٹز زرؾجاٴ نح  

 ،ٻرو ٲوعرض ض٢ ٢طرض زرقجٵ » س:ي٪ٹ ٲي يزضتاضٺ آضرٲ٫اٺ ٸ يؾراٸ. ٵ ق٧٭ رؾ رتٻ ټٳ

 خعءآٴ ضر  ا يرتٵ ظ .«ٶسرضز ٣ رح٣قٷاؾاٴ،  د ٸ ٶؿةيتاض يٶعز ٖٯٳا 7يٖٯ تٷ 

 زض ٢طرٞوٻ ٸ ٢واټطٺ،  »س: يو ٪ٹ ٲي زضتاضٺ آٴرؾ  ٸ  زرٶؿجٻ ياٮرٸ ذ يؾاذج٫ټاي  ٲعرض

 ٻٷة زض ٲٷ٣ُيظ تاٶٹٵ ٲعرض رټٳچٷ 2.«ٸخٹز زرضز ياضرتؿ ياٮرٸ ذ يؾاذج٫ټاي  ٲعرض

رنطرض زرضٶس ٦ٻ ٲجٗٯو١   ،يٶدٟ يحؿٵ ٢اؾٱ ٸ خٟٗط ٶ٣س ،ي٦ٻ قٗطرٶ و  ٢ٷاَط رٮؿثأ

ٵ رع خوعء ټٳو  رو ٶ و  رؾو   7َاٮة رتي تٵ يٖٯ تٷ  ،يٷة ٦ثطيظذطزٲٷس،  يتاٶٹتٻ 

٦ٷوس   ٲي  يضٸر (٠.  ټ 800 )ٰٵ رتٵ ٶاؾد يرٮسٲدسٵ ٸخٹز ياؾ . تا رزؾجٻ رظ ٲعرضټ

 ٸ ؾواذج٫ي  ياٮرو ذټواي   خوعء ٲوعرض   ،ٷة زض ٢ٷاَط رٮؿثأيظ تاٶٹٲٷؿٹب تٻ ٦ٻ ٢ثط 

 9رؾ .

ط رتٻ تٟؿو ، «ٺسرٵ رٮٗٯٱ ٸ رٮ٣ٗرالٰ تحرأل»تا ٖٷٹرٴ ذٹز زض ٦جاب  يٸضز يز٦جط ٖٯ

 : سي٪ٹ ٲي ٸپطزرظز  ٲي٫ي ؾاذجټاي  ٲعرض

ثاَ   ،ٍ إبٓ آًْب ؛ًياٙشِ يويسبٍ ٌٕيؾ يّ کِّٖشٌي  يبليهّبي  قجَ ،ّبهِاٍ آى

کاِ   يهکابً  ؛اُ افَاى ػبهٮِ إشَاٍ إز يکي اُ َٕيىٍ هَاة  يهٚبّيُ هکبً

 يلٌ٭هکبى آى ٍا  ،ييى هي يهَاث ييکِ ؿٌ يٙوٞ. إز قجَک يبًگَ ٍػَى يث

ل ثِ يّوـَى ٕهَىم  کِ زٕبه هي يثبٙکَّ آى هلل، هِاٍ يکَى ٍ ثَ ٍٍ هي

 افشبىًي. هي يى ٍ ٥َاف آى هکبى ثِ ٕوز آى ٍاُيقٞي ثَٕ

تٛوسرز   رظ يازيظټاي   ٸ ٢هٻ ټا ٲثا٬ ييٲعرضټاٵ رچٷ يؾپؽ تطر ،يٸضز يز٦جط ٖٯ

                                                           
 .164ٓ ، حاٹپٚيوّيـ ؛ 118 ، ٓخاٹپؾپلي خاٹَڂ ي٥ٺؤٙڈاء  .1

 .184ٓ ، اٹٶڈاٵت ؛131ٓ ، األؽجبة رؾٮخ .1

 .199ٓ  ،خاٹزيپڈهيح اٹزنٵو ؛87  ( ّپبهڃځَقڄ فٞيٽٖجبػ اٹليبعي ) .3
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٦وطزٴ   َطٜطتٸ  يرٶسٸظ تطري ثطٸ ټا  طٶ٩رٶتطيٵ   ط٦اٶٻيظرظ  ،ٵ ضٸـي. ر٦ٷس ٲي ش٦ط

ٸ  ټووا ذووٹرب طتوو ،رٮؿووثأ ٷووة زض ٢ٷوواَطي٢ثووط ظ٦ووٻ  رظ آٶدووايي .رؾوو  يزؾووج يتٽوو

ٶؿث  توٻ آٴ   ،ا يٸ رتٵ ظ يؾراٸ ،يٹَرؾ ،رؾ  رؾجٹرضرؾاؼ  يتټاي   يپطزرظايضؤ

آٴ زض ٲوٹضز  ٦وطزٴ   ٦وٻ رظ نوحث    رٶس سٺردٻ ضؾرٵ ٶجيتٻ ر ٸ رٶس ٺززر ٶكاٴ يتٹخٽ يت

 رٶس.  اٸضزٺرٶذٹز ټاي  ضر زض ٦جابآٴ ٦ٷٷس؛ تٷاتطريٵ  يذٹززرض

 3ٌةيسهٌسَب تِ حضزت هشار تشرگ هصز درتارُ  داًطوٌداى دگاُيدگفتار ًْن: 

 در هصز

 آٶچوٻ ٦وٻ  ٷوة زض ٢واټطٺ ٸ   يظ تاٶٹٲعرض  يريرضظـ تاض ،ٵركرپتا تٹخٻ تٻ ٲُاٮة 

ٲُاٮٗٻ ٸ  زٸض ٲهطټاي   قٷاؾاٴ زض ٪صقجٻ ديٸ تاض يقٷاؾ كٳٷسرٴ ٶاتٛٻ ٖٯٱ ٶؿةزرٶ

ٲهوط  ٦كوٹض  ٲٗانط ؾطقٷاؼ ٶٓطر  پػٸټك٫طرٴ تٻ تراٴ  ، زض ريٷدارٶس ٦طزٺ يتطضؾ

تطيٵ  تعض٨)د زرٶك٫اٺ رألظټط رٶٓط ق ،آٴ زرٶكٳٷسرٴټاي   زيس٪اٺ نسضزض  .پطزرظيٱ ٲي

 ٲٹضززض  ي٢ُٗ ٰاح٧نسٸض ررؾ  تطري  يٲطخٗ ذٹز ٢طرض زرضز ٦ٻ (يرؾالٲ زرٶك٫اٺ

توٻ   ٸ تٯٷسٲطتثوٻ رؾو    يزرٶكوٳٷس  ،ظټوط رألد رق .يريٸ تاض يٷيز  ٲك٧ال يتطضؾ

 يد زرٶك٫اټرتا ققسٺ زرزٺ  خاظٺتٻ رٸ ر٦ٻ  سٺ رؾ رٸ ٲٽاض  ضؾ  تدطتٻ رظ ري زضخٻ

ټواي   ٵرؾوطظٲ  ټٳوٻ  تٳواٰ ٸ ٦ٳوا٬   ييكوٹر رپٸ  ٵيز يضټثطٸ  ٪طززظټط رألټٳچٹٴ 

آٴ  يٖٯٳو  يٸرال٫واٺ  يخا ظر٦ٻ ٶوٻ تٷٽوا    يٲٹيٹٖ 9.ٺ رؾ سق تٻ رٸ ٸر٪صرض يرؾالٲ

حؿوٵ ٢اؾوٱ ٸ   ضٸ  رظريٵ. ؾاظز ٲي عرتط ٶسطٸٲٷرتٯ٧ٻ آٴ ضر ٶ ،زرضز ٲي زرٶك٫اٺ پطزٺ تط

 يٸ ٖٯٳو  يٷو يآٴ ٲ٣واٰ ز  يٸ تطضؾو  ١رو تح٣توٻ  ٦طزٴ  ر٢طرض خعري  ٺ چاض ،ټٳ٣ُاضرٶف

 . ٶسرضٶس
                                                           

كاځْپڂلاٿ آٿ اى يک ٝو٫ ڇ اؽزواٻ ٽوكٻ آٿ کْڈه ثهڄ  ځيي عبيگبڃ ڇاالي ٥ٺپي كاځْگبڃ األىڅو ٽٖو ڇ ام٥بٿ ثڄ ثب  .1

ثهڄ ځ٢هو    ،عڈاٽ٤ ٽَٺپبٿ اى ٝو٫ كيگوٽيبٿ كه ايغبك ڇؽلد څوچڄ ثيْزو كه  فبځلاٿ ځجڈد ڇ ځٲِ پوهځگ آځبٿ

  .)ٽزوعټ( لڃ اٍذ.كچبه ٩ٺڈ يب ا٩واٯ ّ ،ٽٲبٻ ٥ٺپي ّيڈؿ األىڅوٽڈهك ځڈيَڂلڃ کزبة كه هٍل  ٽي
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 ٍثارك پاشا يعي ذگآيد

ٲكواٚ٭  ط يو ٸظ. رٸ رؾ  ٠.  ټ9999ؾا٬ ياٲجٹٞ ،يخٳاٴ ضٸرؾٯ تٵ ٲثاض٤ تٵ يرؾجاز ٖٯ

 .توٹز زض ٲهوط   يٸ ٖٳطرٶو  يٖٯٳ عـرذرظ رض٦اٴ  ي٧يزٸٮ  ٲهط ٸ  (ي)ٖٳٹٲ يټٳ٫اٶ

 رحوسرث  ،يٖطتو ٻ ؽ چاپراٶو رتأؾو  توطري ٦وٻ   يع ظحٳاترٸ ٶٞطرٸرٴ  زرٶفتٻ  ،يرؾجاز ٖٯ

 زرضز.ض اٽجقو ر ،سٺ رؾ ر٦كٻ يٹيذسٻ زرضرٮٗٯٹٰ ٸ ٦جاتراٶ ،ضرٺ آټٵ، ذُٹٌ ٻيطرذټاي  پ٭

 ٲٗانوط د يزض تواض ٲُٳوئٵ  ٸ  يٚٷو  ٷثٕٲ٥ يزرضز ٦ٻ ٶاٰ « ٻر٣ررٮرٍُ رٮجٹٞ» ،كاٴي٦جاب ر

 ؿ .  رسٺ ٶرپٹق يناحة ًٞٯ يچ ٲهطرتط ټ ،ي٦جاب رؾجاز ٖٯ يرضظـ ٖٯٳ .ٲهط رؾ 

ٲوٵ زض  » س:يو ٪ٹ ٲي زض ٲهط 3ٷةيظٲٷؿٹب تٻ حًط  ٲعرض زضتاضٺ  يرؾجاز ٖٯ

توٻ ٲهوط   اتف رو زض ظٲاٴ ح ،3يزذجط ٖٯ ،ٷةيظتاٶٹ ٦ٻ  رٰ ٺسيٶس يريتاضټاي  ٦جاب

 ،رٖجٳاز ٸ رٮ٫ٹٲٹضز  زرٶكٳٷس .«يا تٗس رظ ٸٞاتف رٸ ضر تٻ ٲهط آٸضزٺ تاقٷس آٲسٺ تاقس

 ٱ٦ٻ زض رٸرذط ٢طٴ قكو  ٶاٲٻ ذٹززض ؾٟط ،يٚطٶاَ يط أٶسٮؿرٵ ٲحٳس تٵ خثررتٹحؿ

  س:ي٪ٹ ٲي ٵ تاضٺيزض ر، آٴ ضر ٶ٫اقجٻ رؾ  يټدط

 يٌا يثبٙاي ٍ ٙابّياى ٭   هي اب ٭ٌْي( ي)١ٍ يکِ هشٮلق ثِ ثبًَاى ٭لَ ييهِاٍّب

 يويسبٍکِ ثَ إبٓ هٌبث٬ هٖلّن  ييِ هِاٍّبيٍ ً اًي آى ٍا هٚبّيُ کَىُىٍ هَٞ 

ُ  يدا  ىٍ هَٞ ٍػَىٙبىثِ ٝلز ، يويبر سبٍيٍ ٍٍاهجبٍ ا يفَاٍاًٍ   ،ايان  ثاَى

َ      ثٌاز  ،کلظَم ام هِاٍ .5ًي اُ: ا ٭جبٍر َ هاِاٍ   .0 .قبٕان ثاي هلواي ثاي ػٮفا  ثابً

ٍ  .3 . ٥7بلات  اثاي  ثي يي ثي ٭ليثي كٖ يي ثي ٭ليثي ُ ييلي ثٌز ،ٌتيُ  هاِا

 م ٭جياب ثي هلوي.اهِاٍ  .4 .هلوي ثي ػٮفَ ثٌز ،کلظَم ما

رؾو  ٦وٻ    ييٲعرضټاٵ يكجط رظ ررٲعرضټا ت ٵير تٗسرز»: سي٪ٹ ٲي]رؾجاز ٖٯي[  ؾپؽ

 ،7ٵررٲواٰ حؿو   ذوٹرټط  ،ٷوة يظ تاٶٹٲعرض رظ  ،ٵ ٸخٹزيتا ر «.آٸضزٺ رؾ ]رتٵ خثرط[ 

  :آٲسٺ رؾ  يؾراٸ «ٲعرضر »زض ٦جاب  آٸضز. ٶٳي اٴرتٻ ٲ يؾرٷ

ُ  يٌيٚا ياُ دکاِ  آًـِ ثَ إبٓ   يفًَُاياى ًٖاج  ک اُ يا ؾ ي، ّا إاز  بى ًقال ٙاي

ِ    يُ اُيىىٍ هَٞ  7ي٭ل اهبم کاِ ىٍثابٍُ ٍفابر    ٍ آًـاِ   اًاي  ػْابى فاٍَ ًجٖاش
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 اُ يثَها ّابي   ، فق٤ ىٍ کشبةيُيگَىًقل  ىٍ هَٞ 7ياهبم ٭ل يفًَُياى ًٖج

 9إز. آهيُِ َٞفهش

طٸرٶكاٴ راٴ ٸ پثّن ،يضر رظ حؿٵ ٖسٸ ييټا س٪اٺيز ،ٲثاض٤ پاقا يرؾجاز ٖٯؾپؽ 

 ٪وطزز.  ٲوي تط «ٶوٹرض  رأل» ٲإٮٝ ٦جواب  ،يتٻ قٗطرٶآٶٽا  يتٳاٲ٦ٷس ٦ٻ  ٲي ٶ٣٭

 .طزر٪ ٲي ذٹرل ٲدصٸب يٖٯ ذٹز، ٸ رؾجاز درقذٹز ضر رظ ټاي   زيس٪اٺع رٶ يقٗطرٶ

 رؾوجاز رٸ،  ،يقوٗطرٶ زض ٲوٹضز  ٲوا ضر  ټواي    يتطضؾو  ،يزض ٲثاحث تٗس يذٹرٶٷسٺ ٪طرٲ

 .ثف ٲالحٓٻ ذٹرټس ٦طزية ٸ ٚطرٖدټاي   زيس٪اٺال  ٸ يٸ تٳا ټا في٪طر

 خ األزٕريشذگآ يد

آٴ زؾوجٻ رظ   ذُواب توٻ  ضر  يٲهوط، ؾوإرٮ   ٦كٹضًٖٹ ٸظرض   ،١رتٹٞ رؾجاز ٲحٳس

ٲُوطح  شيو٭  ٢طرض تٻ تٹزٶس، پػٸټك٫طرٴ  ٸ ٦اضقٷاؾاٴ٦ٻ قاٲ٭ ٲهط  يٖٯٳټاي  تك٧٭

ؾپؽ رظ آٶٽوا  ١ ررؾجاز تٹٞ .زض ٲهط رؾ  7يزذجط رٲاٰ ٖٯ ،يٷة ٦ثطيا ٢ثط ظيآ» :٦طز

 ،40ٺ قٳاض ، زضٲهط 2«ؾالٰالر » ٻيٶكط٦ٻ  ذٹرؾ  ٦ٷٷسٺ ٢اٶٕٸ  ٦اٲ٭ټاي  خٹرب

ٲ٣اٮوٻ رظ   ٵيچٷوس ٵ ٲدٯوٻ  يو . ؾپؽ ر٦طز ٲٷجكطآٴ ضر  ٠.  ټ 9959ؾا٬قٗثاٴ  ،5 چاج

ز. ٦وط آٶٽوا ضر چواج    ذٹز يتٗسټاي   زض قٳاضٺ ٸاٞ  ٶٳٹز يٲهط زض زرٶكٳٷسرٴ ٞاي٭

ٲهوط  ٦كوٹض   يظټط ٸ ٲٟجو رألد رق ،يٗر  رٮٳُرد ٲحٳس تررق ،زرٶكٳٷسرٴ رظ آٴ ي٧ي

ـ      رؾ . ٠9.  ټ 9954 ؾا٬ ياٲجٹٞتٹز ٦ٻ   ،ٞوطرٸرٴ ټواي   ٲجأؾوٟاٶٻ ٲوا توا ٸخوٹز توال

ضر زض ٲ٣اٮوٻ   آٴ يضؾو ٞاٻ تطخٳ رٲاٱ، رسر ٦ٷرزؾ  پ د ٲحٳسرقٻ ٱ تٻ رن٭ ٲ٣اٮرٶجٹرٶؿج

                                                           
 .19ڇ  9ٔ ٕ، 5 ، طخاٹقٜٞ اٹزڈ٭يٲي .1

ذ. ٻ كه ٽٖو ٽڂزْو ٽي1931، كه ٍبٷ ٿب٥جلاٹوؽپ ٽيڀڄ اڇهصٍڈي ايڀ ٽغٺڄ ثڄ ٕڈهد څٮزگي؛ اى  .1   )ٽزوعټ(. ّلڃ ٍا

 .ٯ څ1333ٵڄ كه ٍهبٷ   ؛اٍذ كه ٽٖو ٽنڅت يثيهگ ؽڂٮ ياى ٭ٲچب ييٶ ،يؽڂٮ يٽؾپل ثقيذ ثڀ ؽَيڀ ٽٞي٦ .3

٭٦بٹيهذ ٍهيل    آ٩هبى كه  آثبكياٍهل  اٹهليڀ  عپهبٷ  څپواڅهبٿ اى  ييٶ ٽؾپل ثقيذ كٍذ پيلا کوك. بءٽڂٖت ا٭ز ثڄ

ٵهڄ ٽؾپهل ٥جهلڃ     ي پوكافهذ ؽوٵذ إهالؽ  بث يڇ ثڄ هڇيبهڇي كڇه گوكيل اڅلا٫ ڇ ٽَيو اڇٍ ٌ اى  ؛ثڈك عپبٷ

 .173ٓ ، كه ٽٖو ڇ٭بد يب٭ذ. ربهيـ األىڅو .ٯ څ 1351كه ٍبٷ  ثقيذكاك.   ٽي اځغبٻ
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ٴ آكواٴ  يرٻ ٲ٣اٮو  يٲحجوٹر   . ذالنوٻ ٱيسر ٦طزرپ يٞاضؾ قسٺ چاجټاي  رظ ٦جاب يتًٗ

 ضر رٶ٧واض  ٷوة زض ٲهوط  يظ ،ذطزٲٷوس  يتواٶٹ ٢ثوط   ٢طرض ٪طٞجٵٶ٧ٻ آرظ  پؽ يرؾ  ٦ٻ ٸ

 ٷازٱ رؾوج يش٦وط ٦وطز   ٵ آٴ ضرركو رزض ٲثاحث پٲثاض٤ پاقا ٦ٻ  يٖٯ س٪اٺيزٸ تٻ  ؛٦ٷس ٲي

زض ٲهط  7يزذجط ٖٯ ،ٷةي٦ٻ زض ٲعرض ٲٷؿٹب تٻ ظ ييتاٶٹ سيتطز يت» :سي٪ٹ ٲي ،سيٶٳا ٲي

   س:ي٪ٹ يؾپؽ ٲرٸ  9.«رؾ  ٶٹضرس تٵ حؿٵ يتٵ ظ ريحيزذجط  ،ٷةيٲسٞٹٴ رؾ ، ظ

ٍ يا کاِ ا ٌاِ  يُه ييا ا ىٍ َِٞفهش ٌبىيكَٞل ا٥و ُ   ،ي هاِا ىهشاَ   ،ٌات يهشٮلاق ثاِ 

اُ  اهاب  .ب١ز، إشَاٍ إاز يٍ هٚبّيار كبٝل اُ ٍ 2ثَ هکبٙفِ ،إز 7ي٭ل

                                                           
 چهوا کهڄ  ، اثڀ عجيو ا٥زپبك ٵوكڃ ثبّهل  ٍٮوځبٽڄثڄ كه ايڀ ىٽيڂڄ چيَذ. ّبيل اڇ  كاځيټ ٥ٺذ ايڀ ٍقڀ ّيـ  ځپي .1

.ٯ ثهڄ   څ 115ٵهڄ كه عڈىعهبٿ كه ٍهبٷ     يثڀ ىيهل  يٵڄ يؾي څَزڂل ٥ٲيلڃ څټكه ايڀ ىٽيڂڄ  ّڂبٍبٿ ځَت  څپڄ

کَهي کهڄ   »گڈيل   يكڃ ڇ ٽځپڈرٖويؼ  ٽٞٺتايڀ  وث يځٖو ثقبهاثڈ رلاڇٻ پيلا ځکوكڃ اٍذ. ِځَٺّچبكد هٍيل، 
يؾيهي ثهڀ    ،هٍهل  ٽي إٸ ڇ ځَت اٍذ. آځچڄ کڄ ٕؾيؼ ثڄ ځ٢و روكيل ثي ، ثيفڈكُ ها ثڄ يؾيي ٽڂَڈة گوكاځل

. «يؾيهي ثهڀ ىيهل ثهڀ ٥ٺهي      ځهڄ  ،اٍذ [ثبّل ٽي ىاكڃ يؾيي ثڀ ىيل ثڀ ٥ٺي ثڀ ؽَيڀ]کڄ ثواكهؽَيڀ ثڀ ىيل 

ژڇڅْهگو  پ. ٽواع٦هڄ ٭وٽبييهل  ، 61، ٓ «خاٹ٦ٺڈيه  خٍواٹَٺَهٺ »ڄ کزهبة  ثه هاع٤ ثڄ اٝال٥بد ثيْزو كه ايڀ ىٽيڂڄ 
 هڇايهذ  چڂهيڀ  «خاٹ٦ٺڈيه  خٍواٹَٺَهٺ »کزهبة  اى ثڄ ځٲٸ  «خاٹؾلائٰ اٹڈهكي»کزبة وىاٯ ٽٲوٻ اى ٥جلاٹٍيل ، ٥الٽڄ

ٵهڄ څپهبٿ    كاهك ؤٻ اٹؾَيڀثڄ ځبٻ ٭وىځل يک  ،يکڄ يؾيكاهځل  ارٮبٯ ځ٢و كه ايڀ ثبهڃ ّڂبٍبٿ ځَت  څپڄ» کڂل  ٽي

 ٍهو »كه ٵزهبة  ځهڄ رڂچهب    ،. ايهڀ ٥جهبهد  اٍهذ  ثڀ ؽَيڀ ثڈكڃ يكفزو ٥پو ثڀ ٥ٺ خ،ٽبكهُ ٽؾڂڇ اٍذ  ؽجيجڄ
 .ڄ اٍهذ ځگناّز ياى فڈك ثو عب يٵڄ اڇ ځَٺاٍذ رٖويؼ ّلڃ کزبة ثٺٶڄ كه آٿ  ځيَذ، ٽڈعڈك« خاٹ٦ٺڈي خاٹَٺَٺ

ڈاٿ اصجهبد ٵهوك   ثز چڄ هٍل ثڄ ايڂکڄاٍذ؛ ثڄ ځبٻ ىيڂت كاّزڄ  يكفزو ،يرڈاٿ اصجبد ٵوك ٵڄ يؾي  ٽي ؽبٷ چگڈځڄ

څڂگهبٻ  ثهڄ  ىيل ّهچيل ثبّهل ڇ مڅهڀ     بڄ اٍټ ىيل ثثْبر كٹيٸ ثڄ ،ٵڄ اڇ كه ٽٖو ك٭ڀ ّلڃ ثبّل؟ ّبيل ايڀ اّزجبڃ
ثهڄ   څپبځگڈځڄ کڄ ٽهب كه ٽجبؽهش پيْهيڀ   ه   هڇك ٽي ٽْچڈه آٿ اٍټٽٖلاٯ  ٍپذثڄ  ثڄ ٍو٥ذ ،ّڂيلٿ يٴ اٍټ

 .كاهككه ٽٖو  ْچڈهيىيل ّچيل ٽياه ٽچوا کڄ  ايټ ه ڃهڃ ٵوكايڀ ځٶزڄ اّب

ؽبٹزي اٍذ ثيڀ فڈاة ڇ ثيلاهي کڄ كه آٿ ّقٔ اى اٽڈه ٽزب٭يييکي کڄ ٽوثڈٛ ثهڄ ؽهڈاً ١هبڅوي     ،«ٽکبّٮڄ» .1
ايهڀ كيهلٿ ڇ   ، ثيڂهل  ٽهي  گڈځڄ کهڄ اځَهبٿ ڇٱزهي فهڈاثي     ّڈك. څپبٿ ٽي اكهاکبد هڇؽي ڇ ٽ٦ڂڈي آگبڃ ثب، ځيَزڂل

ؽڈاً ١هبڅوي   ايڀ اٍذ کڄ ،ثب چْټ ڇ گڈُ ١بڅوي ځيَذ. ٭وٱي کڄ ٽکبّٮڄ ثب فڈاة كاهك، فڈاةّڂيلٿ كه 

كه ، ٽْه٪ڈٷ كهک ؽٲهبيٰ اٍهذ    ،کهڄ هڇػ ، ٙهپڀ ايڂ اٽب كه ٽکبّهٮڄ  ،کڂڂل ځپي فڈاة چييي ها كهک اځَبٿ كه
کڂهل ڇ كه   اگو هڇػ ثب ٱلهد ڇ رپوکي ثيْزوي ٥پهٸ  ّڂڈك. ٽي ٕلاڅبي اٝوا٫ ها څټ، گڈُ ١بڅوي ،څپبٿ ىٽبٿ

كڅڂهلڃ   . ايڀ ؽبالد ٩بٹجهبس ځْهبٿ  کڂل ٽي «ٽْبڅلڃ»ايڀ ؽبٹذ ها  ،چْټ اځَبٿ ځيي ثبى ثبّل، څڂگبٻ اكهاک ٽٞبٹت

٥الٱڄ ىيبكي كاهك ڇ ثڄ فبٝو اځٲٞهب٣   ،ځَجذ ثڄ چييي کڄ كه ٽکبّٮڄ يب ٽْبڅلڃ كيلڃ اٍذ ،آٿ اٍذ کڄ ّقٔ
ي ثهواي اڇٹيهب   څهب  كٍذ آڇهكڃ اٍذ.ايڀ ؽبٹهذ ڄ كائټ ث چڂيڀ ؽبٹزي ها ثڄ ٝڈه ٽڈٱذ يب، اى كيگواٿ ڇ اٝوا٫ فڈك

  .)ٽزوعټ( كڅل. ٽي ثو اصو هيبٙذ ڇ ٱوة ثڄ كهگبڃ فلاڇځل كٍذ فلا
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ٍ  ٕاز ا  بٍٍىُيا بى ًيا ثِ هٕوي اُ آى  يهٍَهؾ يّ ي گفز کِيثب يويسبٍِ يًبك

ُ اُ  يکاِ فاَى  إاز  يُ يًٌٚ يؾ ٙوٞيّاُ  يهٍَهؾ يّ ب يا  ييًوٖاش ّابي    ٕاي

ثاب   ؛ثاِ هٞاَ آهايُ ثبٙاي     7يىهشَ ٭لا  ،ٌتيبٍر قجَ ُيُ يثَا ،بًِيهّبي   ٕيُ

ّوگابى ثاَ آى اسفاب  ً٪اَ     اًي. آًـِ  ثَىُ 9ٍَٕل هيا فًَُياىٚبى اُ يٌکِ ايا

َ  کِ إزي يا ،ىاًٍي ُ هٖاؼي  کاِ ىٍ   ييثابً هايفَى إاز، ّوابى     يٌجا يػابه٬ 

 إز.   7ي٭لي ثي يثي ُ ييليىهشَ  ،ٌتيُ

 اسحاد حسِ قاسٌ ذگآيد

ٲهط ٸ ٶاقوط   «ؾالٰرال يټس»ٻ ط ٲدٯي، ٲسية ٲهطيزر ،رؾجاز حؿٵ ٲحٳس ٢اؾٱ

رثثوا    تطري يٲهطتطيٵ   جٗهةٲ ،رؾجاز حؿٵ .رؾ  يسٮرٖث «ٷثا يعرٮذثاض ر»٦جاب 

آٴ ضر  ٦وٻ زرضز  يٷٻ ٦جاترٵ ظٲيٸ زض رر. رؾ  زض ٲهط 7يتٷ  ٖٯ ،ٷةيٲعرض ظٸخٹز 

توا ٲراٮٟواٴ ذوٹز    ٵ تواضٺ  يو رٸ زض ر ٦ٻ ٴاټٳچٷ سٺ رؾ .رٶاٲ «يٷثيعرٮٳكٽس رٮد يتاض»

توا  ٸ  ٦طزٺٲراٮٟاٶف حٳٯٻ تٻ ٲ٣اال  ٲرجٯٝ ذٹز  زض كاٴير .زرضز يازيظټاي   خس٬

٦وطزٺ  چواج   ذوٹز   زض ٲدٯوٻ  تف ضرٲ٣واال  ،رؾجاز حؿٵتٻ ض٢ات  پطزرذجٻ رؾ . آٶٽا 

رٸ  ٦ٻرٖجطرٜ ٦ٷس ٵ ٲٽٱ يتٻ رٷ٧ٻ ير ٷس خعرت يٶٳري  ٺ چاضٵ رؾجاز، يٵ حا٬ ريرؾ . تا ر

تواٶٹ  ٲوعرض   ٸخٹزرثثا  ٷٻ رظٲضر زض  ي٦ٻ ٸرؾ  اٞجٻ رزؾ  ٶ يٷاٶرٲٷثٕ ٲٹضز رَٳتٻ 

. رؾجاز قٹز( ٲي اض ير٦ٷٹٴ زض ٲهط ظ ٦ٻ ټٱ يٲعرض)ټٳاٴ  ٦ٷسٷة زض ٲهط ٦ٳ٥ يظ

 س: ي٪ٹ ٲي «ٷةيظ »تٻ ٶاٰ  ذٹز زض ٲ٣سٲٻ ٦جاب حؿٵ

إاز،   9دابٍُ ساي ٍٕاَل    ىٍ هٍَى يبىياهجبٍ ُ ًَيُيىٍثَگي ًَٙشِ کِ يهي ثب ا

ي يا ٚبى ىٍ هَٞ ٍا ثٮيف ايکَ َٙيکِ ٍػَى دًياٍم  يبًکٖ يثَّبى ثَا  قٞي اقبهِ

کشات  ؿَا کِ . َٙى هيبٍر يُ ،کِ ىٍ كبل كب١َ يکبًي هيىٍ ا ُْيٍثِ  ىاًٌي؛ هي

ُ کٌٌاي  ييا کاِ سأک  يٍ هٖلّو يبر ق٦ٮيػِئٍ  اًي ٍا ًکَ ًکَىُي ه٦لت يا ،يويسبٍ

ِ ثاِ هَىٙابى   يا ً ِٞاَف ب هشيا ز اّل هکبٙافِ  يبهيُ إز ٍ ٍٍايً ،آى ثبٙيٝلز 
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آًـاِ هاٍَى   كبل آًکاِ   .إز يهٮٌٍَ  يٍٍكهٚبّيار  ػِ ؿَا کِ  ؛سٮلق ىاٍى

 يل ٭لوا يا ىالثب  کِ إز يٍ هٖلّو يق٦ٮق يثِ كقبکَىى  يايىٕز دبٕز، ثلض ه

ساب اُ ٍاٍى ٙايى   ي ثلض ًٚاَم  ين گَفشن کِ ٍاٍى ايسٞوٍٍ  اُايي ثبٙي. ي ٙيُييأس

کاَىُ   يَيػلاَگ  ،بهيُ إزيىٍثبٍُ آى ً يک ٌٕي هٖلّن ٍ ق٦ٮيکِ  يثِ ه١ََ٭

کااِ  هااَى ىٍ کشاابة ٚاابىيااُ  ييّااب زيااٍٍاثااِ آٍٍىى ل يااي ىليثااِ ّوااثبٙاان. 

ِ يهابٛ ىٍ ُه إالَة  ک يا  ًَيُيىٍثَگ  .ثٖاٌيُ کاَىم   ،إاز  يثالغاز ٭َثا   ٌا

 کاِ اُ آًْاب   إاز  ٚابى ياّابي   لزيف٢ اُاي  هؼوَ٭ِآى بًگَ يکِ ًوب ييّب زيٍٍا

َ  ،بيا ٍ دًَُايُ  ّابي   هلزاكٖبٓ  ٍَٙى  هي گَفشِ ييّبالگَ إاشَاٍ  آى إابٓ   ثا

 9.اىُ إزهٍَْٚ قَاٍ ى ثبًَاى ٍا ىٍ ُهَُ ثبًَي يکِ ا يه١ََ٭ ؛إز

پطزرذجوٻ  ٷٻ رٵ ظٲيزض رتٻ پػٸټف  تاض زٸٰ يتطر٦ٻ ٦ٷس  ٲي ؿٷسٺ رٖجطرٜيؾپؽ ٶٹ

 يازيظټاي  يؾرج ٸ سٺراض َٹ٬ ٦كرف تؿيټا يٵ تاض تطضؾير .تطؾسدٻ رتا تٻ ٶجرؾ  

ٸ ٲهط ٦ٻ ٲٳٯٹ رظ نسټا ټوعرض ٦جواب   ټاي   زض ٦جاتراٶٻٸ ٲُاٮٗٻ  يټٳچٹٴ تطضؾضر 

زض  ،ؿوٷسٺ ٦جواب حايوط   ي، ٶٹٸخوٹز ٵ يو رتوا   .رؾو  ٦وطزٺ  تحٳ٭  ،تاقس ٲي ؾٟطٶاٲٻ

دٻ ٲُٯوٹب ٸ  ررؾ  ٦ٻ تٻ ٶجسر ٶ٧طزٺ رزؾ  پ ٲُاٮة ٲٽٳيتٻ ٲدسز ذٹز  يتاظٶ٫ط

»٦ٻ  رؾ  سٺرتٻ زؾجف ضؾ ري ضؾاٮٻ ،يٵ تاظذٹرٶير يَٲٹضز ٶٓط ذجٱ ٪طزز. 

رؾو .   يٲهوط  يط ؾوراٸ رو رٮر يترٵ يرٮس قٳؽ ،ٵ ضؾاٮٻيزرضز. ٲإٮٝ رٶاٰ  «

رٲوا  . قوٹز  ٲوي  ضر قواٲ٭  3ٷوة يذطزٲٷس، حًوط  ظ  يتاٶٹ ٶاٲٻ ظٶس٪ي ،ضؾاٮٻ ٞٹ٠

، 3ٷوة ي٦وٻ حًوط  ظ   تؿٷسٺ ٦طزٺ رؾ ٵ ٲٹيٹٔ يٵ ضؾاٮٻ تٻ ريزض رع رٶ يؾراٸ

رظ قاٰ توٻ   ،ؾاظ ٸ تط٨ ؾٟط٦طزٴ  ٸ تٻ زٶثا٬ آٲازٺ 7ٵرث  تطرزضـ حؿرتٗس رظ ٲه

رظ ٪ٟجوٻ،   پورف تٻ خوع ٲُٯوة    يؾراٸ. ٺ رؾ سيزض آٶدا ؾ٧ٹٶ  ٪عٸ  ،ٷٻ آٲسٺيٲس

 نحث  ٶ٧طزٺ رؾ . ي٫طيٲٹيٹٔ ز
                                                           

 .11ٓ، ىيڂت اٹَيلح .1
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 ،اؾو  آٶٽ ٲٳٯٹ رظ ،ٲهطټاي    ٦جاتراٶٻ ٦ٻ يټعرض ٦جاتنسټا ٦ٻ  زرضزتٗدة  يخا

 توعض٨   ٸ رو اض حوائع رټٳ رتؿو  ،يريف ٲٷواتٕ تواض  ي٪ٷدارظ ٮحاِ  ٦ٻټايي  ٦جاتراٶٻ

ٵ يو ررظ خٳٯٻ . رٶس ط چاج ٶطٞجٻيظ ټؿجٷس ٸ يذُټاي   كجط تٻ نٹض  ٶؿرٻرت ټؿجٷس،

 ٵير .رؾ  پطحدٱ ٯسخ ټكجازتاٮٙ تط رؾ  ٦ٻ د رتٵ ٖؿا٦ط يتاضٲٽٱ،  يريٲٷاتٕ تاض

، تعض٪ٹرضة يرزؿٷسٺ ٸ يٶٹٵ ير يتطررؾ  ٶجٹرٶؿجٻ  ،ټا ٦جاب ٹٴرٯرنسټا ٸ ټعرضټا ٸ ٲ

  تطؾاٶس.رثثا  تٻ  دازض آٶزٞٷف ضر  ٸ ٸٞا تٻ ٲهط  3ٷةيظ تاٶٹٸضٸز 

ضؾوس ضر   ٲوي  ٦وٻ حدٳوف توٻ زٺ نوٟحٻ     يسٮرو ٦ٹچ٥ ٖث  ضؾاٮٻ كاٴيرضٸ  رظريٵ

رؾ  ٦ٻ  ياتيضٸر زضتط٪رطٶسٺ ري ضؾاٮٻ ؛جٳؿ٥ ٢طرض زرزٺ ٸ تٻ آٴ رؾجٷاز ٦طزٺ رؾ ؿٲ

اٲوسٺ ٸ ٸخوٹز   را ٶرو توٻ زٶ ٵ رٞوطرز  ير٪اٺ  چرټ   قسٺ ٸيؼ ضٸرٶاقٷا يرٞطرزرظ ؾٹي 

ٵ ٸ تاٸ٢اض توٻ  راٴ ٲجيضرٸ ضر خعءآٶٽا ٶرع،  زرٶكٳٷسرٴ ٖٯٱ ضخا٬ٸ  رٶس ٶسرقجٻ يذاضخ

رظ  ،ٵ رٞطرز ٶاقوٷاؼ ي٦ٻ ر رٶس سٺرٷ٧ٻ ٲجرههاٴ ٖٯٱ ضخا٬ ٶكٷي. ٪ٹ ررٶس ٸضزٺارٶقٳاض 

رؾوجاز   ،يسٮرضؾاٮٻ ٖث ٵ رق٧اال ير تا ٸخٹزا ٶٻ؟ ي رٶس ا آٲسٺرتٻ زٶ يچ پسض ٸ ٲازضرټ

توٻ ټوط    ،تاقس٦ٻ زض حا٬ ٚط٠ قسٴ  ي٦ؿظيطر  ؛رؾ ٦طزٺ حؿٵ ٢اؾٱ تٻ آٴ رؾجٷاز 

 ظٶس تا ذٹز ضر ٶدا  زټس. ٲي قاذٻ ذك٧رسٺ چٷ٩ا يخٯث٥ آب  يحج ،يعرچ

زرٶكوٳٷسرٴ  ٦وٻ   ٦ٷوس  ٲوي  رٖجطرٜ ٵ ٲٽٱيذٹز تٻ ر ،حؿٵ ٢اؾٱرؾجاز  ،ٵ ټٳٻيتا ر

ټواي   ٲوعرض ٸ  كواٴ ٷرظٲطؾرحوٹر٬  رٸيأ ٸ تٻ ٶؿث  ٫طرٴ يرظ ز ،س ٲهطيٱ ٸ خسي٢س

، 3ٷوة يظ تاٶٹ ټا، ٲعرضٲعرض ٴآرظ خٳٯٻ  زرضٶس. يكجطرقٷاذ  ت ،ذٹزاٴ ناٮح رٷركرپ

ټاي   ٶٹقجٻ رظضر  ي٪طرٲذٹرٶٷسٺ  ،يزض ٲثاحث ٢ثٯٲا  .كاٴ تٻ ٲهط رؾ ير ٲؿاٞط ٸ 

چ ٦وسرٰ  رټو  ،تط رؾاؼ آٶٽاٱ ٦ٻ رٸ ٪ٟج ٱرٲُٯٕ ؾاذج ديٖٯٱ تاض ٲٗانطٱ ٸ ي٢س ٶٹرتٙ

پوؽ چ٫ٹٶوٻ    رٶوس.  اٞجوٻ رٸرضز ٲهط ٶكسٺ ٸ زض آٶدا ٸٞا  ٶ 7يٖٯ يٶؿثرظ ٞطظٶسرٴ 

 ؟رٖجٳاز ٦ٷسٸ رٞطرز ٶاآ٪اٺ  ٫اٴ٫اٶرتٶٓطر  تٻ تٹرٶس  ٲي حؿٵرؾجاز 

ٸ رٲوا٦ٵ ٲجثط٦وٻ ٲٗوطٸٜ ٸ     ٦وٻ ٲعرضټوا  ٦ٷوس   ٶٳوي  ٲكواټسٺ  يذٹرٶٷوسٺ ٪طرٲو  ا يآ
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٭ يو ٦ٻ زال رٶس ٸر٢ٕ قسٺزض ٲهط ع رٶ يتطذ طرٴ ٸير ،قاٰ ،زض ٖطر٠  رقسٺ رټ٭ ت قٷاذجٻ

 ؟ٸخوٹز زرضز ٞوٹ٠  ټاي  تط نح  ٢طرض زرقجٵ آٴ رٲا٦ٵ ٲ٣سؾٻ زض ٦كٹض يٲثٷ يٞطرٸرٶ

اٞو   يزؾ  تٻ زؾ  رظ پسضرٶكواٴ آٶٽوا ضر زض   ،٦كٹضټاآٴ  ٦ٻ ٲطزٰ ي٭ ٸ ٲؿجٷسرتيزال

 ،٦ٷوس  ٵ ٦كوٹضټا ضر ٲُوطح  يو س٪اٺ ٲوطزٰ ر يط رظ زرٚ يس٪اټي٦ٻ ز يقره ټط .ٶسر ٦طزٺ

ٵ يو ر٪واٺ تٳواٰ    ټرچرٮثجٻ . رؾ  ١ي٦جٳاٴ ح٣ا اي يرَالٖ يت ٶكاٶٻتٹزٺ ٸ  رقجثاٺ رظ يٶاق

 . ة تطؾاٶسرٵ رٲا٦ٵ ٲجثط٦ٻ آؾير يد ٲؿجٷس ٸ ٢ُٗيتٻ قٽط  ٸ تاضتٹرٶس  يٶٳ ،ٲؿائ٭

 ياسحاد احَذ شرتاص ذگآيد

٭ ررٮجحه ٸ ٞاض٘ ٸظرض  رٸ٢اٜ زض رٲٹض رألظټط ٲهط ٬ئٹٲؿ ،يرحٳس قطتان رؾجاز

، 7يٖٯو  تٷو  ، 3ٷوة يظ تاٶٹٻ ٶاٲ ظٶس٪ي تاضٺٸ زضر. رؾ  زرٶك٫اٺ تعض٨ آٴ  ٲسضؾٻ

حؿوٵ   ،ةيو زر سرٴيٸ ٲإ رظ ټٳطرټاٴ ي٧ي يٸٖالٸٺ تط ريٵ رؾ . ٦طزٺ ٝ رتأٮ ي٦جات

رؾوجاز   رٲوا  .رؾو   ٲهوط زض  3ٷوة يظٲٷؿٹب تٻ ٲعرض  ٸخٹزنح  ٲٹضز زض  ،٢اؾٱ

ٲوعرض  ٲهوط توٻ ٶواٰ     زض٦ٻ زض حوا٬ حايوط    يٲعرض ٲرهٹنزضتاضٺ ټٳاٴ  ،يقطتان

 س:ي٪ٹ يٲٵ تاضٺ يرزض  يٸضٸ  رظريٵ. ٷاٴ ٦اٲ٭ ٶسرضزر، رَٳقٹز ٲي اض يظ 3ٷةيظ

ٙايُ إاز، ثاِ ٝاٍَر     ىفاي  ىٍ آى  3ٌتيُکِ  ٍا يٕوز إز هکبً بٍيثٖ

ّاب ٍ   ٭اَٟ ٙايى ٕابهشوبى    ،ُهابى ثٮي اُ گٌٙز  ٸيػٺ تٻ ؛ًوَىهٚوٜ ق يىق

اُ  يبٍيثٖا يُ ّٖشٌي کاِ  يي ٭قيهٍَهبى ثَ ا ييّوـٌ آى.ّبي   َ آطبٍ ٍ ًٚبًِييسغ

ٍ اهجابٍ   يكاَاىص ٙوٞا   ػاِ   ،آهيُ إاز  ٍُي ثبيکِ ىٍ ا يبر ٍ اهجبٍيٍٍا

کِ ٕبهشِ ٍ دَىاهشِ ٭ابلن  إز  يٌکِ ػِ  سٍَٞاسياب ي َٙى هي هلَٖة يفَى

 9.کٌيسَاًي ثِ آًْب إشٌبى  ًوي هٍَمثبٙي کِ  يب هيهَاة ٍ ٍؤ

                                                           
ڇعهڈك   يكه ٽٖهو ٱجهو ڇ ٽهياه   » گڈيهل    ٽهي ، 199، ٓ 33ط  ؛«األ٥يبٿ»ٽيڀ كه االٍيل ٽؾَڀ  .79ٓ ، اٹوٍڈٷ حؽٮيل .1

ٰ   كاهك کڄ ثهڄ ثهبځڈ   هذ  يايهڀ ىيڂهت كفزهو يؾيه    كاهك.  ىيڂهت ر٦ٺه ٵڂڂهل ٵهڄ اڇ ىيڂهت كفزهو       ڇ ٽهوكٻ گپهبٿ ٽهي    ؛ٍا

زجبڃڇ ايڀ  ثبّل؛ ٽي 7اٹپؤٽڂيڀ اٽيو ټكه مڅڀ ه٭زڀ عي كٹيٺي  ّا  .«ځلاهكرو  ٭وك ٵبٽٸ ٍپذ ثڄ، څڂگبٻ ّڂيلٿ يٴ ٍا
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 يذ ٗجذيفر ذگآيد

 .٠  ټ 9979 ؾوا٬  ياٲجٹٞ ،يٲهط يس ٸخسيٲحٳس ٞط ،پػٸټك٫ط تعض٨ ٸ ٞاي٭

توعض٨  ٶاٲوٻ   زرٶوف ٺ ؿٷسيٸ ٶٹ ضٹٲكٽسآٸضٶس٪اٴ يٸ پسؿٷس٪اٴ يٶٹرظ  ي٧يرٸ . رؾ 

  .رؾ  «رٮٳٗاضٜ »

ٵ تواضٺ  يو زض ركواٴ  ير رٲا؛ زرضز٢طرض زض ٢اټطٺ  3ٷةي٢ثط ظتط ريٵ تاٸض رؾ  ٦ٻ ٸ ر

ضرخٕ تٻ  يس ٸخسيٞط. ٪طزرٶس يع ٲيٳاجٲ ٧ٟطرٶفټٳٻ ضر رظ ټٳ يزرضز ٦ٻ ٸ يس٪اټيز

 :سي٪ٹ ٲي ٵ ٲٹيٹٔير

اُ ٚابى  يا .إاز  ٥7بلات  اثاي  ثي يي ثي ٭ليىهشَ كٌٖت يثبًَ ُّوبى  [ٌتيُ]

َ ٕاز آًْبساَيي    فيٍ َٙثبًَاى هَىهٌي سَيي  ٍِگَاٍث بٍ يثٖا  يٙوٞا  ،. آى ثابً

ٍ  يُ اُ ػْبى فٍَ ثٖاز يىىٍ آًؼب  کَى،ػَر بْهکِ ثِ هَٞ  ثَى دبٍٕبدب  ٍ 

   9.َٙى هي بٍريُىاٍى کِ  يىٍ قبَُّ هِاٍ

س يو رظ ٞط يٖالٲوٻ ٶ٣وس  ٦وٻ   رؾو   يٲُٯث ،زرضزتٗدة  يٵ تاضٺ خايزض رآٶچٻ ٦ٻ 

ٰ  » ٦جواب  تٻ ٶ٣و٭ رظ  يٖالٲٻ ٶ٣س ٦طزٺ رؾ .ٶ٣٭  يٸخس س يو ٞط «ٸ  ٦ٷوع رٮٗٯوٹ

 :سيٹ٪ ٲي ٵرچٷ يٸخس

ثاي   ييكٖ هَاَّ) « بن طظعأخت احلس» ي ٭جبٍر:يا ،يهشي ٭َثي ىٍ اٝل يٙب

 ياٙشجبُ ؿابد  ىٍ اطَ ،)ىهشَ( «ثٌز» ثِ ٍاُّ« أهز»َ ٍاُّ ييٍ سغثبٙي  آهيُ (ي٭ل

   2.إزثَىُ 

 ،ٷوة يظ ٶاٲٻ ظٶس٪ي ،يس ٸخسيچطر ٦ٻ ٞط؛ رقجثاٺ ٶسرضز يتطر ييخا ،ٖثاض ٵ ير رٲا

تح   ،ريحيتٷ   ،ٷةيظ ٶاٲٻ ظٶس٪يرظ  ٢ث٭ ضر 7ٵررٲاٰ حؿ ٸ ذٹرټط 7يزذجط ٖٯ

 ٸ زض ٦ٹٞٻكاٴ يرٻ ٸ ذُث آٸضزٺ 897تا  797رظ نٟحٻ  ٸ ٲؿج٣٭٥ ٲٹيٹٔ ي ٖٷٹرٴ

                                                           
  چبپ ٽٖو.، 799 ڇ 798 ٕٔ، 4ط ، ٭ويل ڇعلي، اٹپ٦به٫ حكائو .1

 .38ٓ ، ځٲلي٥الٽڄ ، يىيڂت اٹٶجو .1
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زذجوط   ،ٷوة يظ ٶاٲوٻ  ظٶوس٪ي  رٸ ٵرزٺ رؾو . ټٳچٷو  ٦وط ش٦ط  عرف ضر ٶرحٹرٮرٸيأ ٸ 

 ،ذطزٲٷوس  يتواٶٹ  ٶاٲوٻ  ظٶوس٪ي تٗوس رظ   ،ذال٥ ٲٹيٹٔ يٖٷٹرٴ تا ع رٶضر  7ٵرحؿ

 رؾ .  آٸضزٺ، 3ٷةيظ

 ؛رؾو   رؾ  ٦ٻ زض ٢واټطٺ ٲوسٞٹٴ   يٷثيظٺ زضتاض ،يس ٸخسيٞط س٪اٺ خاٮةيزٵ ير

ٵ يو رٲٷ٧وط   ،يچوطر ٦وٻ ٸخوس    ؛ٲ٭ ٦ٷوس أس ذٹب زضتاضٺ آٴ تيتا يپؽ ذٹرٶٷسٺ ٪طرٲ

 ټٳواٴ قوٹز و    ٲوي  رزٖوا  ٦وٻ ٪ٹٶٻ  ټٳاٴ و  ٺ زض ٢اټطٺقس زٞٵ ي٦ٻ تاٶٹ ٲٹيٹٔ رؾ 

 رؾ .  7َاٮة رتي تٵ يزذجط ٖٯ ،ٷةيظ

 در هصز 3هستٌدات ٍجَد قثز سيٌة کثزيگفتار دّن: 

٢ثوط  ٸخوٹز  رثثوا   ٲٹضز زض ٦ٻ  ٦ٷرٱ يتطضؾضر  يٷاتٗٲ٦ٻ ٲا ؿجٻ رؾ  يقاٷدا يزض ر

ٗ    ٲوي  ،ٷاتٕٵ ٲيرخٳٯٻ . رظ قٹز ٲي تٻ آٶٽا رؾجٷاز ،زض ٲهط 3ٷةيظ تاٶٹ  يتوٹرٴ توٻ ٲٷوات

٦كوٝ ٸ  توٻ  تٷٽوا  ٲؿوجٷسر  ذوٹز ضر   ٦ٻ  ي؛ ٲٷاتٗٻ رؾ رٲجٗٯ١ تٻ نٹٞرقاضٺ ٦طز ٦ٻ 

 ٦وٻ  يټٳواٴ قرهو  زټوس؛   ٲوي  رضخأٲدصٸب  يٖٯد رق ٻ،رنٹٞ طرٲطقس ٸ پ 9قٽٹز

ټٳچٷورٵ   .رؾ  ثٹزٺٶٹقجٵ ٶذٹرٶسٴ ٸ ٢ازض تٻ  ،رٸ٦ٻ ٦ٷس  ٲي رزٖا يٸزض ٲٹضز ٻ رنٹٞ

رظ ٲحوٹ   2ٲحٟٹِ رؾ  ٦ٻ يٮٹحا ي٦جاب  ،يٸ ٦كٝ ٸ قٽٹزٲح٭ تط ريٵ تاٸضٶس ٦ٻ 

                                                           
. اڅهٸ کْه٬ ڇ   اٍذ څپبٿ ٽٲبٻ ک٬ْ ڇ ّچڈكي اٍذ کڄ ٕڈ٭يڄ ثڄ آٿ ٽ٦زٲل ،ٽڂ٢ڈه اى ک٬ْ ڇ ّچڈك كه ايڂغب .1

ځڈهاځي ڇ هڇّڀ ّهلڃ ڇ ثهڄ ٽٲهبٻ     ،څبيْبٿ ثو اصو اځڈاه اٹچي کڄ كٷّڈك  ٽي ثڄ کَبځي اٝالٯ ،آځبٿكيلگبڃ ّچڈك اى 

  .)ٽزوعټ( .اځل ک٬ْ ڇ ّچڈك هٍيلڃ

 ،کهڄ ٽٲهلهاد كه آٿ   اّبهڃ كاهكڅپبٿ ٥ٺټ اىٹي پوڇهكگبه يب « اٻ اٹکزبة»يب « ٹڈػ ٽؾٮڈٟ» ثڄ ،ځڈيَڂلڃايڀ ر٦جيو  .1

چهوا   ؛يکي څَزڂل ،«کزبة ٽجيڀ»ڇ « ٹڈػ ٽؾٮڈٟ»، ثوفي اى ٽٮَواٿ اٍذ. ثو اٍبً ٥ٲيلڃ ځبپنيوڇ ر٪ييو صبثذ

يب ٥ٺهټ اىٹهي اٹچهي کهڄ اى آٿ ثهڄ      « ٹڈػ ٽؾٮڈٟ» ،ثڄ ثيبٿ كيگوڅپبٿ ٽٲبٻ ٥ٺټ پوڇهكگبه اٍذ.  ،کڄ کزبة ٽجيڀ

 كڅهل  اي اٍذ کڄ څيچ ر٪ييوي كه آٿ هؿ ځپي کزبة يب ٕٮؾڄ، ّلڃ اٍذر٦جيو ځيي « اٻ اٹکزبة»ڇ « کزبة ٽجيڀ»

  .)ٽزوعټ(اٍذ. فل ٥ٺټ عبيگبڃ ڇ ٽ٢چو ڇ

http://wikifeqh.ir/علم
http://wikifeqh.ir/علم
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٦وٻ   ري نوٟحٻ ټٳاٴ زض  حجٳاً ٪ٟ ، ٲي يؾرٷد رقټط٪اٺ  دٻر، زض ٶجرؾ  9ٸ رثثا 

 2.٪طٞ  ٲي ٢طرض ،ٻ تٹز٪ٟج

ٲٗج٣س رؾ  ٦وٻ   ،ٻ ٮٹح ٸ ٦جابيتط رؾاؼ ٶٓطرؾ  ٦ٻ  يٵ قرم تٷٽا ٲهسضير

تٷٽوا   رؾ . 7يزذجط ٖٯ ،ٷةيتسٸٴ ق٥ ټٳاٴ ظ ،رٮؿثأ قسٺ زض  قرم زٞٵ

 يرٮٹټاب قوٗطرٶ ، ٖثوس رؾو   ٶ٣و٭ ٦وطزٺ  ٲدصٸب د رقضر رظ  ٻيٶٓطٵ ي٦ٻ ر يقره

 9.( رؾ ٠.  ټ 979 )ٰ

 ،يقوثٯٷد  ،يٖوسٸ  ،نوثاٴ  ،يتٹرو ټٳچوٹٴ ٢ٯ  عرٶ يقٗطرٶتٗس رظ  تٳاٰ زرٶكٳٷسرٴ

 يرظ ٸ ،«ي٧ثطرٮٷة يظ» جابزض ٦ يد خٟٗط ٶ٣سرٸ ٖالٲٻ ق يرظټط ،يضٞاٖ ،يقثطرٸ

ٕ آٴ خٳٯٻ رظ  4.رٶس زٺٶٳٹٶ٣٭ ٻ ٞٹ٠ ضر يٶٓطٸ پرطٸي ٦طزٺ ٷٻ رٵ ظٲيزض ر ، ضؾواٮٻ  ٲٷوات

قوٷاؼ   ٶؿوة  يسٮرو ٖثٲجٗٯ١ توٻ  قٽط  زرضز ٸ  «ٷثا يرذثاض ظ»تٻ ٦ٻ رؾ   ي٦ٹچ٧

ٵ يو ٲٷجكوط ٦وطزٺ رؾو . زض ر   ٸ  يآٸض خٳٕ، آٴ ضر يرؾجاز حؿٵ ٢اؾٱ ٲهط ٸرؾ  

٦جواب ٸ  ٵ يو رزضتواضٺ   يزض نٟحا  تٗسؾٷس آٸضزٺ قسٺ ٦ٻ ٲا ش٦ط تا  ياتي٦جاب ضٸر

ٸ رٖجثواض  ٪ٟجوٻ قوسٺ ٸ رضظـ    آٴٺ زضتاض ٦ٻ ييټا ؾرٵ ،اتفيضٸر ٫اٺيخا ،ٲإٮٝ آٴ

 . ٦طزٱ رذٹرټ يآٴ تحث ٸ تطضؾ يٖٯٳ
                                                           

 عچهبٿ څَهزي ڇ ٝجي٦هذ اٍهذ کهڄ      ،کهڄ ٽٲٖهڈك اى آٿ   كاهكاّهبهڃ   «ڇ اصجبد ٹڈػ ٽؾڈ» ثڄ ،ايڀ ر٦جيو ځڈيَڂلڃ .1

ثٺکهڄ څپهڄ آځچهب    ، اى ايڀ رٲليواد صبثذ ځيَذ کلاٻ څيچ ڇٹي ؛ٍوځڈّذ ڇ رٲليو څو چييي كه آٿ صجذ ّلڃ اٍذ

ٹهڈػ ٽؾهڈ ڇ   »ر٪ييو ثو ؽَت ٽٖبٹؼ ڇ ٽٲزٚهيبد ىٽهبٿ ڇ ٽکهبٿ كه     ،عڂجڄ اٱزٚبيي ڇ ر٪يو كاهځل. ثڄ كيگو ثيبٿ

رهڈاٿ   ها ځپهي اٍذ ڇ ٽؾزڈاي ايڀ ٹڈػ  فلاڇځل  ٱلهد ٽٞٺٲڄ ٽ٢چو ،ايڀ کزبة صجذ ڇ ٙجٜ گوكيلڃ اٍذ. ،«بداصج

ٕڈهد ر٦ٺيٲي ڇ ّوٝي كاهك ڇ ثڄ ايڀ ّکٸ اٍهذ کهڄ    ،. آځچڄ كه ايڀ ٹڈػ ځڈّزڄ ّلڃځڈّذكاك يب كڇثبهڃ ر٪ييو 

  .)ٽزوعټ( ځقڈاڅل ّل. ،چڂبٿ فڈاڅل ّل ڇ اگو ځْڈك ،اگو چڂيڀ ّڈك

  .135ٓ ، 1ط ، ٦ّواځي، ياٹٞجٲبد اٹٶجو .1

 .35ٓ ، 1ط ، ياٹپزڀ اٹٶجو ؛13ٓ ، 1ط ، اٹٞجٲبد اٹٶجوي ٦ّواځي .3

 ؛199ٽْهبهٯ األځهڈاه، ٥هلڇي، ٓ     ؛196ٕجبٿ، ٓ، إ٦ٍب٫ اٹوا٩جيڀ ؛9اٹوا٩ت، ٱٺيڈثي، ٓ  خٮؾرک  څپچڂيڀ ه. .4

ؽَهڀ  ، اٹَهيلڃ ىيڂهت   ؛113ٓ ، ځٲلي، يٶجواٹىيڂت  ؛8ٓ ، ه٭ب٥ي، ځڈه األځڈاه ؛166ځڈهاألثٖبه، ّجٺڂغي، ٓ 

 .13ٓ ، ٱبٍټ

http://wikifeqh.ir/قدرت_مطلقه
http://wikifeqh.ir/قدرت_مطلقه
http://wikifeqh.ir/خداوند
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ٸ ٦ٷوس   ٲوي  رقواضٺ ٦ٻ رؾجاز حؿٵ ٢اؾٱ تٻ آٶٽا رؾ   يٲهازض، ٲٷاتٕرظ خٳٯٻ آٴ 

 ،يپوؽ رظ ٸ  .ٲجٗٯ١ توٻ رتوٵ َٹٮوٹٴ    ،ٻرٷثيظ  د رتٵ ٖؿا٦ط ٸ ضؾاٮٻيتاضٶس رظ: ر ٖثاض 

ٵ يرٮوس  ٻ خوال٬ رو ٷثيظٻ توٻ ضؾواٮ   ٸ قوٹز  ٲي ٦ٻ ٢ٹظ تاال ٢ٹظرؾ   يٖالٲٻ ٶ٣سٶٹت  

 ٦ٷس.  ٲي رقاضٺ ٸ رؾجٷاز يٹَرؾ

 يرقوجثاٺ ٸ ذُوا  ٥ يٶٻ تٷٽا ٵ ٲهازض، ياز تٻ رؾجٷ٦ٻ رتهطيح ٦ٷرٱ س يدا تاٷيزض ر

  .ز٢  رؾ  ي تيرظ پػٸټك يقا٧ٻ ٶتٯ ،ٲحى رؾ 

٦جواب   ٵيو ر يرنٯٶؿرٻ  يضر ٦ٻ رظ ضٸد رتٵ ٖؿا٦ط يتاضٺ قس چاجټاي  ٲدٯسٲا 

 يحجو  ؛ ٸٮوي ٱيو زظ ٸض٠ نوٟحا  آٴ ضر ٸ ٦وطزٺ   يتطضؾو ، تٻ ز٢  رؾ  چاج قسٺ

ؽ آٴ يٷٹزؾوج  ٶؿرٻٵ رټٳچٷ يٹٔ رقاضٺ ٦طزٺ تاقس.ٵ ٲٹير ٦ٻ تٻٱ راٞجرٶضر  ري ٦ٯٳٻ

ٶدوٝ  ټواي    رظ ٦جاتراٶوٻ  يزض تطذو  ٸتٹزٺ  7 ٲإٲٷاٴ رٲرط طٺرؾ جٗٯ١ تٻ٦ٻ ٲ٦جاب ضر 

ٶؿرٻ  . ؾپؽ٦طزيٱٲُاٮٗٻ ، آٴٺ قس چاجټاي   ٶؿرٻ تٻ رٶًٳاٰ رؾ ، ٲٹخٹز رقطٜ

٦وٻ زض   و  ضر يد ٖثوسرٮ٣ازض توسضرٴ زٲكو٣   رقو تٻ ٢ٯٱ ٦جاب آٴ قسٺ  حرتهحة ٸ يتٽص

زض ٦وٻ   آٴ يٲدٯسر  ذُو ٻ رت٣تٻ رٲا  .ٱي٦طز يتطضؾ و  رؾ چاج قسٺ  ٲدٯسټٟ  

ـ يو س رؾو  ٦وٻ پوؽ رظ ر   رو رٲ .يٱسر ٶ٧طزرزؾ  پ ،رؾ زٲك١ ٸ ٢اټطٺ  ټواي   ٵ توال

 .ٲا ٢طرض زټس يف ضٸرٵ تاضٺ پيضر زض ر يسيٍ خسي٪طٞجٻ، ذسرٸٶس قطر نٹض 

زض  3ٷوة يظ تواٶٹ ٲسٞٵ  ،ؿ  ٦ٻ ر٪ط رتٵ ٖؿا٦طرٶ يٲرٟ آ٪اٺ رٶؿاٴ ٲج٧ٟط ٸتط 

رتٵ  ،ټٳچٹٴ رتٵ ؾٗس يتعض٪ٸ پػٸټك٫طرٴ  اٴٲٹضذٲهط ضر ش٦ط ٦طزٺ تٹز، رظ چكٱ 

ؿوط ٸ  ررتوٵ ٲ  ،يتوطز  يرتوٵ تٛوط   ،يٹَرؾو  ټٳچٹٴ يٲٹضذاٶع رٶٸ  يؾراٸ ،ا يظ

 يٞوطز  ٲٷحهطتٻ ػٺ ٸيٸٟا  رتأٮ ٦ٻ يټٳاٴ زرٶكٳٷسرٴ تعض٪ ؛ٲاٶس يٶٳ ي، ٲر٫ٟطرٴيز

 رٶس.  ٲهط ٶٹقجٻټاي  ٲعرض ضٺتازض ضر

تط رٲواٰ   ٵ ٲٹيٹٔيچطر ر٦طزٺ تٹز، ش٦ط   حرنطتٻ ضر  ٲؿئٯٻٵ ير٪ط رتٵ ٖؿا٦ط ر

زض  يٹَرؾو ٸ  رؾو   ٺٲاٶوس  يٲرٟو  ،ديټٳاٴ زرٶكٳٷس ٲجثحوط زض ٖٯوٱ تواض    ،يٹَرؾ
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 ي٦ؿو ر٪وط   اٸضزٺ رؾو ؟ رو اٴ ٶرو توٻ ٲ  يٲٹيٹٔ ش٦طآٴ رظ  ،فيټا ٦جاب رظ ٦سرٰ ټرچ

، رؾو   ذثوط توٹزٺ   يرتٵ ٖؿا٦ط تد يتاض٦جاب  ٲدٯسر  ټٳٻرظ  يٹَرؾ ،زټس  رحجٳا٬

 ،يٹَرٱ ؾو رٷو رت ٲوي  چوطر ٦وٻ   ؛ٻ ذوٹز ٶوسرضز  رو تٹخ يتوطر  يٸ ٖصض ٲٹخٽ چ تٽاٶٻرټ

 ة ٸيتٽصرؾ  ٦ٻ آٴ ضر ذٹرٶسٺ ٸ  يتٹزٺ ٸ رٸ ٦ؿ ٟه٭د ٲيٞطز تٻ آٴ تاضتطيٵ   ٲُٯٕ

ٶٽوازٺ رؾو .    «د رتٵ ٖؿا٦طيٲٵ تاض يرٮٳصر٦ط رٮٳٷج٣ »ح ٦طزٺ ٸ ٶاٰ آٴ ضر رتهح

ٵ يرتٻ  ،رتٵ ٖؿا٦ط  قسٺ د چاجيتاضٳٷدس زض ٲ٣سٲٻ رٮٵ يرٮس ٦ٻ ز٦جط نالح َٹض ټٳاٴ

 9رؾ .رقاضٺ ٦طزٺ  ٲٽٱ

ٵ يو رؾو  ٦وٻ ر   ي، تٷٽا ٦ؿيٵ رؾ  ٦ٻ رؾجاز حؿٵ ٢اؾٱ ٲهطير ،ةرٖد ٲؿئٯٻ

 يؿوٷس٪اٴ ٲٗانوط ٸ  يتٻ رتٵ ٖؿا٦ط ٶؿث  زرزٺ رؾ . ٶٹ يچ رؾاؾرتسٸٴ ټؾرٵ ضر 

تٻ ذوٹز ظحٳو  ٶوسرزٺ    ٦ؽ  ټرچ ٸ ٸي پرطٸي ٦طزٺرظ  ،١يرظ ح٣ا يپٹق تا چكٱ ،عرٶ

 يٖثاض  رتوٵ ٖؿوا٦ط ضر رظ ٸ   ٵرٖٸ رن٭ ٸ  ٦ٷس يضر تطضؾ يٵ رؾجٷاز ٸي٦ٻ ررؾ  

 ٶٳايس.ٲُاٮثٻ 

 يرٲ٧واٴ زؾجطؾو  ؿ  ٦ٻ رٶ ري رٞؿاٶٻٸ  يٳٳط٘ ٸټرټٳچٹٴ ؾ ،د رتٵ ٖؿا٦طيتاض

رظ آٴ زض  يازيو ظ يٸ ذُو ؽ يزؾوجٷٹ ټواي    ، تٯ٧وٻ ٶؿورٻ  تٻ آٴ ٸخٹز ٶسرقجٻ تاقوس 

رؾو   ٦جاتراٶٻ رألظټوط    ٶؿرٻ، ټا آٴ ٶؿرٻٲهط ٲٹخٹز رؾ . رظ خٳٯٻ ټاي   ٦جاتراٶٻ

ٵ ٶؿورٻ  يو ر .ٸخوٹز زرضز  ،7949ٸ  9067 قٳاضٺ ٸ تا يذُټاي   ٶؿرٻ ٝيززض ض٦ٻ 

ٵ ٦جاب ٸخوٹز زرضز ٦وٻ   يرظ ر ي٫طيزٻ . ٶؿررؾ ذٍ ٸ ٦اٲ٭  ذٹـح، رنح ،ٲٳجاظ

ٲٹخوٹز   499  توٻ قوٳاضٺ   ٧جة زرضرٮزض  س تٹزٺ ٸٲدٯ 97 تٗسرز ٲدٯسر  آٴ

 .ٸخٹز زرضزع رٶرألظټط ٻ زض ٞٽطؾ  ٦جاتراٶٵ ٶؿرٻ ير٦ٻ  چٷاٴټٳ رؾ ؛

رتٵ ٖؿا٦ط زض ٲ٣ات٭ تعض٪اٴ ٸ  ٻيٶٓطا ي، آٱيطيضر تپص ري ٶٓطيٻٵ رٱ ٲا چٷر٦ٷٞطو 

                                                           
 .38ٓ ، 1ط ، ربهيـ اثڀ ٥َبٵو  ٽٲلٽڄ .1
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زرقوجٻ   يتٹرٶوس ٶٟٗو   يتطٶوس، ٲو   د قٽطقاٴ آ٪اٺي٫طرٴ تٻ تاضيؾطقٷاؾاٴ ٲهط ٦ٻ رظ ز

زض ٲهوط   7يٖٯو رٲواٰ   يٶؿثچ ٦سرٰ رظ ٞطظٶسرٴ ررٶس ټ ٪ٟجٻ ٦ٻ يټٳاٴ تعض٪اٶ ؟تاقس

ٸ رزٖوا  زټوس   يتٻ رتٵ َٹٮٹٴ ٶؿوث  ٲو   حؿٵ ٢اؾٱرؾجاز آٶچٻ ضر ٦ٻ  رٶس اٞجٻرٸٞا  ٶ

ٸٞوا  ٸ ٲوسٞٵ   ، تٻ ٲهط يٷة ٦ثطيظ ٲٽاخط  ،«» زض ي٦ٻ ٸ ٦ٷس ٲي

 . ٦ٻ ش٦ط آٴ ٪صق  رؾ  ٻ رتٵ ٖؿا٦طيټٳاٶٷس ٶٓط ،عرٶ ضر ش٦ط ٦طزٺ رؾ كاٴ ير

 زرضز.  ئخط يٯرا ذيٝ ٢ًايتحط رؾجاز حؿٵ زض ،تٻ خاٶٱ ٢ؿٱ

رظ توٻ ٶ٣و٭    «اضر يو عرٮ»زض ٦جواب   (٠.  ټ 9095 )ٰ يقاٲ يٵ ٖسٸيٶٹضرٮس ي٢اي

زٲكو١    ٸر٢ٕ زض ٚٹَوٻ  ،ٻيضرٸ يزض ضٸؾجا آٴ حًط س ٦ٻ ي٪ٹ يٲ ٦جاب رتٵ َٹٮٹٴ

 9.رؾ ٲسٞٹٴ 

اٴ رو زٲكو١ ضر ت   ٻيو ة زض ضرٸٷو يظ تواٶٹ ٴ توٹزٴ  ٹسٞٲ٦ٻ رتٵ َٹٮٹٴ ٻ رٷثيظ  ضؾاٮٻ

ٸ ز٦جوط   ٶٹقجٻ قوسٺ  7ٲإٲٷاٴ رٲرطزذجط ، 3ية ٦ثطٷيظ  ٶاٲٻ ظٶس٪ي ضٺتا٦ٷس، زض يٲ

تا  2رؾ .٦طزٺ تٻ آٴ رٖجطرٜ  ،ياضر  ٖسٸي٦جاب ظٻ ٲ٣سٲع زض رٳٷدس ٶرٮٵ يرٮس نالح

تطذاؾوجٻ ٸ آٴ ضر ٲطتوٹٌ توٻ     ٲراٮٟو  ٸ خوس٬  رؾجاز حؿٵ ٢اؾٱ تٻ  چطر ،ٵ حا٬ير

 ٲوا  9آٸضز؟ ٦ٻ ٖٳط تٵ ذُاب رٸ ضر تٻ رظزٸرج ذوٹز زض  زرٶس ٲي يٷة ٸؾُيظ يظٶس٪

 ـ ذٹرټس آٲس. ذٹز ٫اٺيٱ ٦ٻ زض خاي٦ٷٷسٺ زرض ٢اٶٕ يتحث ،ٵ رظزٸرجيرزضتاضٺ 

تا ذٹز تراٶسيكٷس، ٸ ٦ٷس ٦جٳاٴ ١ ضر يٵ حس ح٣ايٱ ٦ٻ رؾجاز تا ري٦طز يض ٶٳتهٹٲا 

ريٵ ح٣اي١ تٳاٶس،  يتا٢ يٸ ذُؽ يٷٹزؾج تٻ نٹض  يريٷثٕ تاضٵ ٲي٦ٻ ر تا ټٷ٫اٲي

ـ ٢ٯٱ تٗسټا  ٦طز ٦ٻ . آيا رٸ تهٹض ٶٳيذٹرټس ٲاٶس يٲرٟ توٻ  رٸ ضر  ،ٸ پوػٸټف  ٦واٸ

  ذٹرټس قس؟ٵ ٲطزٰ ٲٷجكط رتزض چاج ٸ  ،يٷثٕ ذُٵ ٲيٸ ر ٦كاٶس ٲيٶ٣س 

                                                           
 .13ٓ ، ٥لڇي اٹييبهاد .1

 .7ٓ، کزبة اٹييبهادٽٲلٽڄ  .1
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 يچ ؾورٷ رټو  ،رؾو   ٦طزٺ قاضٺآٴ ر ٻت يد ٶ٣سر٦ٻ قټاي  يٷثيٲا زضتاضٺ ضؾاٮٻ ظ

توٻ رنو٭ آٴ    توا   ٱر٦ٷو  يٸر٪صرض ٲو  ي٪طرٲ تٻ ذٹرٶٷسٺتحث زضتاضٺ آٴ ضر  ٱ ٸري٪ٹ ٶٳي

ٵ يو ر ضر رظؾپؽ ٲوا   ٦ٷس، ٲُاٮٗٻآٴ ضر  ٸ ٻخٗرطٲ قسٺ رؾ ط ٷجكچاج ٸ ٲضؾاٮٻ ٦ٻ 

٦وٻ  رؾو   ح ٦وطزٺ  يتهوط  يٹَرآٴ ضؾواٮٻ، ؾو   ي٦وٻ زض ٦دوا   ؾواظز ذثط ٲٹيٹٔ تا

 .رؾ قسٺ زض ٲهط زٞٵ ، 7يزذجط ٖٯ، 3ي٦ثط ٷةيظ

ٖثٳواٴ ٲوسٸخ    سرؾو  رثوط  ،«١ رٮٳكاټسرتح٣ يرٮكاټس ٞرٮٗس٬ »تٻ ٶاٰ  ي٫طيزٷثٕ ٲ

 س ٖثٳاٴرؾ.   ٦طزٺ رؾ يضٖاٵ تاضٺ يزض ر٦ٻ رٶهاٜ ضر  زرضز ٸخٹز ،يقاٞٗ يٷرحؿ

ٺ ٧طزٶسر رپزؾ   يريتاض يؾٷستٻ  ،ٵ تاضٺي٦ٻ رٸ زض ر٦ٷس  ٲي رٖجطرٜ ،٦جاب ذٹززض 

 .رؾو   يسٮرو ا  ٖثيٻ ضٸررقث يجيسٴ ضٸررتط قٷ يٲثجٷ تاضٺ،ٵ يزض ر س٪اټفيزٸ رؾ  

٦ٷوس ٦وٻ زض ٲ٣واٰ     يرؾجسال٬ ٲو  ،د ٲدصٸبرق تط٪طٞجٻ رظ ،يا  قٗطرٶيتٻ ضٸرؾپؽ 

 9ٶسرضز. يؾٹزرؾجسال٬ ٪ٹٶٻ  ريٵ ،يرؾجسال٬ ٖٯٳ

 يضعزاً يًظزات ساختگ زت يهزٍرگفتار ياسدّن: 

ٸ  يا  قوٗطرٶ يو تٻ ٶٓط ،يٷرعترتا ز٢  ٸ ت٦ٻ  ٱيقٹ ٲي ٵ ح١ ضر ٢ائ٭يذٹز ر يٲا تطر

 تواضٺ زض يقوٗطرٶ  س٪اٺيزتٗدة رؾ  ٦ٻ   ٻي. ٲاٱر٧ٟٷرٶٓط تآٶٽا  يرٖجثاض ٖٯٳ ٸرضظـ 

، د رٸرقو ٻ تط ٲ٧اقٟ يزض ٲهط، ٲثجٷ 3ٷةيظٲٷؿٹب تٻ ٲعرض ح زرٶؿجٵ رٸ نحس يرتأ

ح ٸ رنحٸ تؿٯٍ ٦ٻ قٷاذ   ياٶ٦ؿ يتطر ري ٺ ٣ٖرسٵ رچٷ .ؾ ٲدصٸب ر يد ٖٯرق

 . ٻ ٸ رؾاؼ ٢طرض ٪طٞجٻ رؾ يپا ،ضٶسٵ ٶسري١ زيح٣ا تٻ ي٦اٞ

ٸ  يس ٲوصټث يو ټوا ٸ ٣ٖا  في٪وطر  ،ٵ ٲوطز ي  ررقره ينسز تطضؾ ا زضٷديٲا زض ر

 ،ٵ ٲٹيوٹٖا  يټٳٻ رچطر ٦ٻ  ؛ٱرؿجرٶ ٵ تاضٺيس٪اټف زض ريعرٴ نح  ٲصټة ٸ زرٲ

٦وٻ   ي٦ؿو ) قوٗطرٶي  ا يو ٶٓط توٹزٴ  رضظـ يتو  .ؾو  اتحوث ٲ چاضچٹب ذاضج رظ 
                                                           

 .16ٓ ، اٹ٦لٷ اٹْبڅل ٭ي رؾٲيٰ اٹپْبڅل .1
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ٲاٶوس.   ٶرٹرټس يٲرٟ رؾ ( تط ٦ؿي يتاٞ ٻرقجثاٺ ٸ ذطرٞ ،رظ ٚٯٹ ؾطقاض فټاي ٦جاب

ٖٯوٱ ٸ رزب، ٖوط٠ قوطٰ ٸ     يكاٶرپ ،آٴ تطرتطزض ٦ٻ  آٸض رؾ  قطٰ ري ٺ رٶسرظتٻ آثاض رٸ 

 عز. يض يا ٲرح

رظ  تٻ ٶ٣و٭  ،ٶٹقجٻ رؾ  يالٶرٖثسرٮ٣ازض ٪ ي٦ٻ تطرري  ٻٶاٲ يزض ظٶس٪ يقٗطرٶد رق

  س:ي٪ٹ يٲ٪ٹٶٻ  ريٵرٸ 

َ هَافابر  گًَاِ   ايياُ  يالًين گيٙ كقب کِ ٍ  اهجا ِ  ،ثاَى  ٍ ثاِ ىٍ ِ  ثا ِ اي  گًَا  کا

گًَاِ هَافابر    ييا ثِ ا ،کٌٌي هي يَ کٍَّٚب ًُيگيٕبىٍ ٌّي ٍ کِ  يياى ٍيهَ

ٕبل  05هير ثِ  ،٘يّب ٭َا  ٍ هَاثِ يىٍ ٝلَا يٍ» ٖشٌي:يً ياٍ ٍا١  ىٍثبٍُ

ثاَ اٍ ٍاٍى   ،ت ٍ ػاي يا غ٭ابلن  اُ  ييّاب  گٍٍَُ  گٚز هي بٍ کَىُ ٍياهش ييسٌْب

ٍ    يها  يالْا ٕلَ  َ ٍ يٕ آًبىثِ  اٍ ٍ ٙيًي يه  يّوَاّا  يآهَهاز. ه٢اَ ثاب 

. ىٍ هبًاي  يثابق  هقابم  َٕشِ ىٍ آىيد ،ًٚبًي کِ ِٕ ٕبل يگبّيٍا ىٍ ػب اًٍوَى ٍ 

ىٍٍ ّابي   فق٤ غاٌا  ،ٕبل کييُ ثَى کِ ثِ هير يٍٕ ييثِ ػب ،يىيکٚب١ز يٍ

ِ فقا٤ آة  يا ٕابل ً ک يا  .ييک ق٦اَُ آة ًٌَٙا  ي يٍ كش هٍَى هي وشِ ٙيُيٍ

َ يا ىٍ ا ،ٕاَى  ٙات ک يا ک ثابٍ ىٍ  يا . ًوٍَى ييؾ غٌايي ٍ ّيًَٙ ىٍ  اَاى کٖا

ثاِ   ،اكاشالم ّاَ ثابٍ    دٔ اُهلشلن ٙي کِ  ،ي ٍ ؿْل ثبٍ ىٍ آى ٙتيهيائي هَاث

 9.«ييهَاث يه ٕذٔ ؛گٚز يکَى ٍ ثَه يغٖل ه ،ٍفز ي٤ٙ ه يَٕ

 ٦ٷوس.  ٲي ع ٶ٣٭رد ضر رؾ  ضر ٶرٲطتثٍ تا ق ياٮرذټاي  زرؾجاٴقرد قٗطرٶي، زي٫ط 

ضرخوٕ توٻ   ٦وطزٴ   ٦وٻ زض ٲثاٮٛوٻ   يقٗطرٶ اض ظق  ٸ ٪ؿجاذاٶٻ رؾ  ٸرزرؾجاٴ تؿٵ ير

رظ  يٞطرٸرٶو  يټا ٢هٻ يقٗطرٶد ذٹز قٽط  زرضز، آٴ ضر ؾاذجٻ رؾ . رق سرق تعض٪

 .٦ٷس يزرض ٲ ضر ذسقٻ يٷسرضيٸ زة ٶٟؽ يتٽصٖٯٱ ٸ  آٸرظٺ٦ٻ زرضز ٭ رٵ ٢ثير

زض ٲهوط   3ٷوة يظ تواٶٹ ٢ثوط   ٸخٹز سيرتأ ٲُٳئٷي تطري ٷثٕچ ٲرټتٷٽا  ٶٻ يقٗطرٶ
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٦ٷوس ٦وٻ    يٲو اٴ رو ت ،د ذوٹز رف رظ قيټا  سٺرتط قٷ ٻرتا ت٧ضر ذٹز  س٪اٺيزٶسرضز، تٯ٧ٻ 

ٝ رٹنو تزض  يقوٗطرٶ ٦طزٺ رؾو .   ش٦ط يَٹالٶ سرتٳدٸ  ٝيتٗطضر تا رـ   ٶاٲٻ ظٶس٪ي

 س: ي٪ٹ يٲٲدصٸب  يٖٯد رٖٯٱ ق

قاَآى ٍ  إابٓ  سَاًٖاز ثوَاًاي. ثاَ     يثَىُ ٍ ًوا ٍ ىٍٓ ًوَاًيُ  ياه 2نيٙ

اٍُٗ ثاَى کاِ ٭لواب ٍا ثاِ     قايٍ ثاب   آىکالها٘  ٍ  گفز هي ٕوي ،فيٌٕز َٙ

 إااز کااِ يلااَكب يااکشاابة  ،يٍ کٚااف ٍ ٙااَْىهلاال  .اًااياهز يَر هاايااك

 كشوابً  گفاز،  هاي  يَّگبُ ٕوٌن يٙ ؼِي، ىٍ ًشإز 2اُ هلَ ٍ اطجبر 9هلف٧َ

 9.گَفز هي قَاٍ ِ ثَىکِ گفش اي ٝفلِّوبى ىٍ 

 .ٱرتاٸض ٦ٷو ضر ذٹز  يد رٲرق  زضتاضٺ يقٗطرٶآٲرع  ٠ټاي رٚطر تٹنرٝٱ رتٹرٶ يٲا ٶٳ

 ؛سيو ت٫ٹ ٢وطآٴ ؾورٵ    يٲٗواٶ  توط رؾواؼ   ،ٶٹقجٵٶٻ  ٸ زرٶس ٲي ذٹرٶسٴ٦ٻ ٶٻ  يررق

 ٲدصٸب يد ٖٯرق٦ٻ  يټٳاٴ زرٶكٳٷسرٶ زرضز.ٸرط  رضر تٻ ح زرٶكٳٷسرٴ٦ٻ ري  ٪ٹٶٻ تٻ

١، يٵ ح٣وا يو رظ آٴ ٸ تا ٸخٹز ټٳوٻ ر پؽ  .زرٶؿجٷس يضر ٲ فرٖٯٳ ٫اٺيخاٸ ضر قٷاذجٻ 

ط رتٟؿو  ٸريح رؾ  ٦ٻپط .سيآٴ ؾرٵ ت٫ٹ يط ٦طزٺ ٸ رظ ٲٗٷار٢طآٴ ضر تٟؿ يد ٖٯرق

٦وٻ   يطرتٟؿو  رؾو ،  يط توٻ ضأ رتٟؿو ؛ ٸ تاقوس  ٲي ذٹزـ يتط ضأ ي٢طآٴ ٲثجٷرظ  ،رٸ

خؿواض   ٵ يو ررظ ٦وٻ  ٷس ټؿوج  طيٶا٪ع زرٶكٳٷسرٴ ٶسرضز. يٖٯٳٻ ٸ رؾاؼ يپا ٪ٹٶٻ چرټ

 يازآٸضي آٶٽاضر تٻ  ٲُٯةٵ ير، يث ٶثٹيحسچطر ٦ٻ  ؛قٹٶس طرٲدصٸب ٲجح يٖٯد رق

 4.«اــار دمعده ؼم أتبوقه ؽؾيمن ؽرس اـؼرآن برأ»: ٦ٻ سٷ٦ ٲي

چ٫ٹٶٻ تٹرٶؿجٻ ٶسرضز، ٖٯٱ ٸ رزب ٦ٻ  يررق٦ٻ  زرٶرٱ ٶٳي يچ ٲٷدٳرټٶٻ ٸ ٲا ٶٻ 

٦ٻ زض رٖج٣از  يټٳاٴ ٮٹح ٲحٟٹْ ؛٦كٝ ٦ٷسضر سٺ رظ ٮٹح ٲحٟٹِ رچرپ يرؾ  ٖٯٹٲ
                                                           

   كه ٕٮؾبد پيْيڀ ثڄ ٽ٦ڂبي ايڀ ڇاژڃ اّبهڃ کوكيټ. .1

 كه ٕٮؾبد پيْيڀ ثڄ ٽ٦ڂبي ٽؾڈه اصجبد اّبهڃ کوكيټ. .1

 .135ٓ ، 3ط ، اٹٞجٲبد اٹٶجوي .3

  .)ٽزوعټ(«. آرِ كڇىؿ اٍذ ،عبيگبڅِ كه هڇى ٱيبٽذ، ٱوآٿ ها ثڄ هؤي ڇ ځ٢و فڈك رٮَيو کڂل کَي کڄ» .4
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ٻ خع تٻ ٸرؾُ ،عرٶ :رئٳٻ ٸ اٲثطرٴرپ ؟ؿ ررظ ذسرٸٶس رظ آٴ آ٪اٺ ٶ طرٚ يچ ٦ؿرټ ،ٲا

ٸ ٱ رٲ٫ط تا تٗٯو  ؛تٻ آٴ ٶسرضٶس يٸ شرت يٸر٢ٗ ٸ ٖٯٱ ؿجٷسرذثط ٶرظ آٴ تا ،ا رٮٽاٰي يٸح

ضرتُوٻ   تٻ ذواَط  ٲؿٯٳاٶاٴ، تٷٽارخٳأ تط رؾاؼ ع رٶ 9اٲثط رٖٓٱرپ .ذسرٸٶسآٲٹظـ 

زٸ  ،يچوطر ٦وٻ ٸحو    ؛سر ٦ٷسرتٹرٶس تٻ ٮٹح ٲحٟٹِ ٖٯٱ پ يٲ ،ٵ رٸ ٸ ذسرٸٶسرذال ت

٫وط ضر توٻ   يٶوٹٔ ز ٥ يو قوٷٹز ٸ   يتسٸٴ ٸرؾُٻ ٲ ،اٲثطرٶٹٔ رظ آٴ ضر پ٥ ي :ٶٹٔ رؾ 

 يٵ ٲدوصٸب رٲّو  يو ٶثٹ  رؾو . چ٣وسض ٲ٣واٰ ر    ټاي ٸيػ٪يٵ رظ يٸ ر 9ٲالئ٧ٻٻ ٸرؾُ

 يا رٮٽواٲ يو  يٷ٧ٻ ٸحيتسٸٴ ر ؛ٞٽٳس يٲ رظ ٮٹح ٲحٟٹِ ،چٻ ضر ترٹرټس٦ٻ ټطتاالؾ  

َخااه  ) س:يٞطٲا يحا٬ آٶ٧ٻ ذسرٸٶس ٲجٗا٬ ٲ زض ٦اض تاقس!
َ
ًق أ ٍقرع لََع َغيطبق

َعظط قمع هلطَغيطبق فاَل  اعَ
ََىإقَّ   * ْط َل    َنوق ه َْسع  2.(06ٍ07)ػي:  (نقوط 

٦ٻ تٻ ٮٹح ٲحٟٹِ ٖٯٱ زرضٶوس ٸ تاضټوا    رٶس ٪اٺ رزٖا ٶ٧طزٺ چرټ، :ٶثٹ تر   رټ٭

ا توٻ ٸرؾوُٻ   يو رؾو    9ا ضؾوٹ٬ ذوسر  يو  ،٦ٻ ؾطچكوٳٻ ٖٯٳكواٴ   رٶس ح ٦طزٺيتهط

 ي، رٲواٰ ٖٯو  9يرٮحؿوٵ ثواٶ  ٹ٦وٻ توٻ رت   يټٷ٫اٲضٸ  رظريٵآٲٹظقكاٴ رظ َطٜ ذسرٸٶس. 

 ، زض پاؾود «يزرٶ ٲي ةر٦ٷٷس ٦ٻ قٳا ٖٯٱ ٚ ٲي آٶاٴ ٪ٳاٴ»قٹز:  ٲي ٖطو 7يرٮٽاز

  س:يٞطٲا ٲي

، ـه ؾامت ٓإو دم جسدي  ،ؽواهلل ما بؼقت شعرة ؽقه ؛رأد سبحان اهلل ضع يدك طظ

 9.4ٓ وراثة طن رسول اهللإثم ؾال: ٓ واهلل ما هي 

ىٍ ٕاَم ٍ ثايًن    ييؾ هَيّ ،َٕم ثگٌاٍ، ثِ هيا قٖن يٕجلبى اب، ىٕشز ٍا ٍٍ

ن ٙايُ إاز.   يٕ ،ي كَف ٍ اى٭بيثِ هب٥َ ا ٌکِ كشوبًيهگَ ا ،ًوبًيُ إز يثبق

                                                           
  .311ٓ ، ّيـ ٽٮيل، ّوػ ٥ٲبئل اٹٖلڇٯ .1

 .کڂيلٽواع٦ڄ  384ٓ ، 13ط ، «اٹجبهي ٭زؼ»اثڀ ؽغو كه  كيلگبڃثڄ كه ايڀ ثبهڃ  .1

 اٍذ. 7اٽبٻ هٙب ،اثڈاٹؾَڀ صبٹش اٍذ؛ ىيوا اثڈاٹؾَڀ صبځي ،ٕؾيؼ ٥جبهد .3

 .11ٓ، ّيـ ٽٮيل ،اٽبٹي .4
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ثاِ هاب    9ق ٍٍاطاز ٍ ٍٕاَل هايا   يا فق٤ اُ ٥َ ،تي٭لن غ ىاًٖشي ،ثِ هيا قٖن

 يُ إز.يٍٕ

رظ  يتٗوسرز زض  ،ٲدوصٸب  يد ٖٯو رقو  يٗٷي، يقٗطرٶ ٸ رؾجازِ درق ،ٖالٸٺ تط ريٵ

٦وٻ ٲرواٮٝ   ري  ٪ٹٶوٻ  تٻ ،ٸ زچاض ذُا قسٺ رؾ ٳٹزٺ رضرٺ ٶانٹرب ضر پ ،ٲ٧اقٟاتف

زض ٲهوط   7ٵرحؿو  ذوٹرټط   ٷٻرؾو٧ » س:يو ٪ٹ يٲو  ٵ حا٬يتا ر ؛تاقس يح ٲرد نحيتاض

 7سرٵ قوٽ رحؿو  يتطر ،ٷٻرتٻ ٶاٰ ؾ٧ يچ ذٹرټطرټ ،ديتاضآٶ٧ٻ  حا٬ .«ٲسٞٹٴ رؾ 

 7ٵرٷٻ زذجوط حؿو  رؾ٧» :رظ رٸ آٲسٺ رؾ تٻ ٶ٣٭  ي  قثٯٷديقٷاؾس ٸ زض ح٧ا يٶٳ

رتوٵ ٖؿوا٦ط زض    ،«ة رألؾوٳاء يتٽوص »زض  يٶوٹٸ  ،«ُث٣ا رٮ»رتٵ ؾٗس زض  يٸٮ. «رؾ 

ٷٻ تٹزٺ يزض ٲس 3ٷٻرٸٞا  ؾ٧» :رٶس ٦ٻ ح ٦طزٺيطته ،زض ٦جاتف يٸ رألخٽٹض «ديرٮجاض»

  9«.رؾ 

توٵ   يزذجط ٖٯ ،ٷٻر٦ٻ ٞطز ٲسٞٹٴ زض ٲهط، ټٳاٴ ؾ٧رؾ  ح ٦طزٺ يتهط يرٶهاض

ح زرزٺ ٸ زض قووطحف تووط رضر تووطخ ٻيووٶٓطٵ يوور ،حؿووٵ ٢اؾووٱ .رؾوو  7ٵررٮحؿوو

 ٸرضز ٲهط قس، 7ٵيٵ رٮٗاتسيزذجط ظ ،ٷٻرؾ٧»٪ٟجٻ رؾ :  يؾراٸ «رألحثاب»

 2.«ٸخٹز ٶسرضز يرذجالٞتاضٺ ٵ يٸ زض ر اٞ يٸ زض آٶدا ٸٞا  

 س: ي٪ٹ يٲ يخ قاٞٗسٸس ٖثٳاٴ ٲرؾ

ٍ  ّب ُثبى آهيُ ٍ ثَ َّٕب  ىٍ ٍٕبلِثَ إبٓ آًـِ کِ  هٚاٍَْ إاز    ،ٙايُ  يػاب

                                                           
 ،ٵهڄ ٍهٶيڂڄ   ثواي ٽب آّهکبه ّهل   ،. ث٦ل اى رإٽٸ كٱي139ٰٓ ، ٦ٍب٫ اٹوا٩جيڀ؛ إ16ٓ ، 5ط ، اٹقٜٞ اٹپٲويييڄ .1

ثٺٶهڄ ايْهبٿ كفزهو     ؛ځيَهذ  7كفزهو اٽهبٻ ؽَهيڀ    ،ٿ اٍذڈل٭ٽاٹٖ٪يو كٽْٰ  ٵڄ كه ثبة 7كفزو ؽَيڀ

ڇ٭هبد يب٭هذ ڇ    .ٯ څ 135ايڀ ؽَهيڀ كه ٍهبٷ    .اٍذ 7ىيل اٹْچيل ثڀ ٥ٺي ثڀ اٹؾَيڀ ثڀ خاٹلٽ٦ ميؽَيڀ 

 7األّو٫ ثڀ ٥ٺي ثهڀ اٹؾَهيڀ  پو كفزو ٥ ،څپواڃ ٽبكهّبٿ فليغڄثڄ  ،يٕ٪و  ايڀ ٍٶيڂڄ ڇ فڈاڅوُ ٭بٝپڄ
اٍهټ  ثهڄ ٍهپذ   مڅهڀ   ه٭هزڀ ٿ څَهزڂل. ايهڀ اّهزجبڃ ثهڄ فهبٝو      ڈل٭ٽه عهب   كه يهٴ  ،األّهو٫   ڇ علّهبٿ ٥پهو  

 (ثهبىاه ثهيهگ  ) ٍهڈٯ اٹکجيهو  ٵهڄ ځيكيهٴ    يا هٱيهڄ  ثبځڈثڄ څڂگبٻ ّڂيلٿ اٍټ ؽَيڀ اٍذ. اٽب ، 7ؽَيڀ اٽبٻ

 اٍذ. 7ّٴ څپبٿ كفزو اٽبٻ ؽَيڀ لڇٿث، ٽل٭ڈٿ اٍذ

 .116ٓ ، األؽجبة  رؾٮڄ .1
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ُ  ،ٌِيكبل آًکاِ ٕاک   ؛ي إزيٌِ( ىهشَ كٖي)ٕکٚبى يکِ ا ي يي الٮبثاي يا ىهشاَ 

   9.ىٍ ٙبم هيفَى إز 7ييىهشَ كٖ ،ٌِياٗ ٕک ثَىُ ٍ ٭وِ

 قوثاټ  جطيٵ كو رٸ ټٳؿط حؿٵ تٵ حؿٵ ٦ٻ ت 7ٵرزذجط حؿ ،ٞاَٳٻٵ رټٳچٷ

 ٸذٹرٶوس   ٲوي  ٶٳواظ قوة  ټوا   قوة ٸ تٹز ظرټس  يٖاتس ،زرق  3رٮعټطر  ضر تٻ 

 ٦وٻ ټٳؿوط   يٲټٷ٫وا  .٪ٟو   ٲوي  ذوسر  ش٦ط ،زرض تا ٶد ٪طٺٸ  ٦طز ٲي يزرض ضٸظٺضٸظټا 

تطپوا    ٳوٻ ر٥ ؾا٬ تط ؾط ٢ثطـ ذيتٻ ٲس  ريكاٴ  ،زض٪صق تٵ حؿٵ  حؿٵ ريكاٴ

 .٦طز

تٗوس رظ ٸٞوا     ٞاَٳوٻ » ، رزٖوا ٦وطزٺ رؾو  ٦وٻ    تٵ ت٧واض  طرپطزرظ خاٖ٭، ظت زضٸ٘

ضر  يرؾاؾو  يتا  يٸ ضٸر«  تٵ ٖٳطٸ تٵ ٖثٳاٴ تٵ ٖٟاٴ ضٞ سرهللرټٳؿطـ تٻ ٶعز ٖث

 توٹرٴ توٻ آٶٽوا    ٸ ٶٳي ٱ تٹزٺرٲراٮٝ َثٕ ؾٯ ٦ٻرؾ   آٸضزٺتطري رثثا  رزٖاي ذٹز 

٦وٻ  رؾ   يعرچاض تاالتط رظ رتؿ ،تاٶٹآٴ ٸ ٦ٳا٬ قطرٞ   چطر ٦ٻ ٦طز؛رٖجٳاز ٸ رؾجٷاز 

ٲٹيٹٔ آب ٸ تواب زرزٺ  ٵ يرتٻ  ټا يطرظت ا  تٻ رٸ ٶؿث  زرزٺ قسٺ رؾ .يزض آٴ ضٸر

 ثواج يزټٷوس ٦وٻ ٮ٣وثف ضر ز    ٲوي  ٶؿوث   آٴ تواٶٹ سرهلل ضر توٻ  رو ٲٹټٹٰ رظ ٖث يٞطظٶسٸ 

س ٖثوسرٮطظر٠  رؾو  ،ٲاٶٷس پػٸټك٫ط ٖالٲٻ ،١ر٦ٻ تعض٪اٴ رټ٭ تح٣ ي. ٞطظٶس٪صرضٶس ٲي

 ،ٲح٣و١ توعض٨    ٵ ٖالٲٻرٸ ټٳچٷ «ديرٮجاض »ٲرهٹل تٻ ٶاٰ  ري ٺزض خعٸ ،ٲ٣طٰ

 2رٶس. زٺ٦طض اٶ٧ضر رآٴ  ،يٵ ٖاٲٯرٲرالس ٲحؿٵ رؾ

ٷوٻ ٲوسٞٹٴ   يزض ٲس ،توط  حرنح س٪اٺيزتط  تٷا ،رؾ  7ٵرزذجط حؿ٦ٻ ٵ ٞاَٳٻ ير

ٖ  ٸ ٲدصٸب يٖٯد رتٻ ق٦ٻ  يقٗطرٶٻ يتط رؾاؼ ٶٓط ؛ ٸٮيرؾ  ٢طرئو  ٮوٹح    يٲوس

 يٻ قوٗطرٶ يو ٶٓطتٻ ٦ؽ  ټرچ 9.كاٴ زض ٲهط ٲسٞٹٴ رؾ ير قسٺ رؾ ، يٲحٟٹِ ٸح

                                                           
 .19ٓ ، اٹ٦لٷ اٹْبڅل .1

 .149ٓ ، 41ط ، ڄؤ٥يبٿ اٹْي٦ .1

 اٍذ.اى اڇ ځٲٸ ٵوكڃ ، 196ٓ ، ايڀ ٍقڀ ها كه ځڈه األثٖبه .3
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ٷوٻ رٖجوطرٜ   يٲسكواٴ زض  يټٱ تٻ ٸٞا  ٸ زٞوٵ ر  يد ٶ٣سرق يحج ؛رزٺ رؾ سٶ  ررټٳ

 ٭ ٶٳٹزٺ رؾ : يتأٸ٪ٹٶٻ  ريٵضر  يؾرٵ قٗطرٶ ،يد خٟٗط رٮٷ٣سرق رؾ .٦طزٺ 

َ     ييّبي قجَياهب ا ٍ  يکاِ ىٍ هٞاَ إاز ٍ آى قجا ( ًکاَ کاَىُ   ي)ٙاٮَاً  يکاِ 

ب هوشلاف  يا  َافاق کِ هثبٙي  يٌيكٖ ياى ٭لَثبًَٖز کِ هَث٣َ ثِ يي ًيثٮ ،إز

ٚابى اُ سآَ   يّب ثبٙي کِ إان  يٌيٍ كٖ ي٭لَهَىاى هشٮلق ثِ ب ي اًي فب٥وِ ثَىُ

َ  کيا سبٍّبي   ىٍ آى ىٍٍُ، 9ىٙوٌبى آل هلوي ثاِ  ٍُ ثاَىُ ٍ  اَى آٍيا کاِ ٭ل

 9.ثبٙي، ٭َٟ ٙيُ إز ٙيُ هي ٕشنٮِ يٙ

 ٻيو ٶٓطزض  ،٦ٷس يٶ٣٭ ٲ يرظ ٸ يٲاظٶسضرٶ٦ٻ  يجيتط رؾاؼ ضٸر يقٗطرٶ ،ٵ ټٳٻيتا ر

 ٦.2ٷس ٲي ع رٖجطرٜرزض زٲك١ ٶ 3ٷةيظتاٶٹ تٻ ٸخٹز ٢ثط  ذٹز، ٫طيز

 آى يٍ ارسش علو «اتيٌثيشالاخثار »  رسالِگفتار دٍاسدّن: 

ٙ ثات  قوس ٦وٻ    تا تٹخٻ تٻ ٲُاٮة پركرٵ  ؿواٴ ٪صقوجٻ،  يٶٹ طٺرد ٸ ؾو يتواض  ٶٹرتو

٦وٻ   يرقجثاٺ ٦ؿاٶ. ټٳچٷرٵ قٷاؾٷس يزض ٲهط ٶٳ 3يٷة ٦ثطيظ يتطر ي٢ثط٪ٹٶٻ  ټرچ

 يع رضظـ ٸ رٖجثواض ٖٯٳو  رو ٶٸ رٶوس   ؿث  زرزٺٶٵ َٹٮٹٴ ٵ ٢ٹ٬ ضر تٻ رتٵ ٖؿا٦ط ٸ رتير

 يكوجط راظ توٻ ز٢و  ت  رو ٲاٶس ٦ٻ ٶ يٲ يتا٢ٲٷثٕ ٥ ي رٲا. آق٧اض قس يقٗطرٶټاي  ٦جاب

 يٖٯٳوا رظ  ياضرٸ تؿو  رؾ  ٱيزرٶكٳٷسرٴ ٢سٶعز  ،ٵ تحثير يزرضز؛ چطر ٦ٻ ؾٷ٩ تٷا

س رٲوٻ ؾو  الٖ ،پػٸټكو٫ط توعض٨   يحجو  ٦وٻ ري  ٪ٹٶوٻ  ؛ توٻ رٶس زٺ٦ط ازؾجٷتٻ آٴ ر ،ي٭اٞ

٦وطزٺ   ياز ٲو ؾوجٷ تٻ آٴ ر يظٲاٶ٥ تطټٻ يزض  (٠.  ټ 9999 )ٰٲ٣طٰ  يطظر٠ ٲٹؾٹٖثسرٮ

ٰ ؾورٵ ٪ٟوجٵ رظ ٢ثوط    ټٷ٫وا  ،«سرس رٮكوٽ يو ظ»٦جواتف  ٻ ر٦ٻ زض حاقو  چٷاٴټٳ ؛رؾ 

 9.اٴ ٦طزٺ رؾ رتضر ٵ ٲٹيٹٔ ير ،زض ٲهط 3ةٷيظ
                                                           

 .کڂيلٽواع٦ڄ  چبپ ځغ٬، «٭بٝپڄ ثڂذ اٹؾَيڀ»، اڇ ثڄ ٵزبةكه ايڀ ثبهڃ  .1

 .134ٓ ، 1ط ، ٽ٦بٹي اٹَجٞيڀ .1

 .196ٓ ، ٥جلاٹوىاٯ اٹپٲوٻ ٽؾٲٍٰيل ، ىيل اٹْچيل .3
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س٪اٺ ذٹز يٵ زيٸ رظ ر قسزچاض تعٮع٬  ،يٸ ٲٹق٧اٞ يتطضؾٸٮي ؾرس ٖثسرٮطظر٠ تا 

٦ٻ  زض قاٰ ٶٹق  3ٷةي٢ثط ظ ٸخٹز نح  ضر ضرخٕ تٻ ري ضؾاٮٻؾپؽ ٸ ر .تط٪ك 

ٸ  زض آٴ ٲوٹضز توا ٲوا ؾورٵ ٪ٟجوٻ      ،يٷواٴ ٸ ررظ زٸؾجاٴ ناز٠ ٸ ٲوٹضز رَٳ  يتًٗ

قواٲ٭   ،ؽيزؾجٷٹريٵ  .تٻ ٲا ٶكاٴ زرزٶس ،رؾ  ټا نٟحٻ تٹزٺ رٸ ضر ٦ٻ زٺ ٻٶٹقج زؾ 

آٴ ٦طرٲو  رظ ٲوعرض    يتٗوسرز ع رٶ ٸزض قاٰ  3ٷةي٢ثط ظٸخٹز نح    زضتاضٺ يٯيزال

 ؾ .تاٶٹ

  زض ٲدٳٹٖوٻ )زرٰ ٲدسٺ( حط رٮٗٯٹٰ س ٲحٳس ناز٠ ترؾ ،تعض٨  ٖالٲٻ ،تعض٪ٹرض سرؾ

ټٷ٫واٰ تحوث زضتواضٺ ٢ثوط      ،257ل  ،«رٮٛٷواء   » ،ذوٹز  يٸ ذُو  ؽيٷٹزؾج

ٖالٲوٻ   ٦وٻ  اٴرؾو . ټٳچٷو  ٦وطزٺ  رؾوجٷاز  س ٖثسرٮطظر٠ رؾ ٻ ټٳاٴ ٶؿرٻت، 3ٷةيظ

قايؿوجٻ   ،ٵيرٶس. تا ٸخٹز ر زٺ٦طاز ؾجٷر ٶؿرٻ ٻ ټٳاٴت ،عرٶ٫طرٴ يٸ ز يٶ٣س ،يرضزٸتاز

تواضٺ رضظـ  ٱ، زضراز ٦ٷو ؾوجٷ اتكاٴ ريآٴ تعض٪اٴ ٸ ٶٓطټاي   ٶٹقجٻ ٻ٧ٻ ت٢ث٭ رظ آٶرؾ  

زض  ،آٴ تعض٪واٴ ٦وٻ  ٸريوح رؾو    ٱ. رٮثجوٻ  ر١ ٦ٷو رو ٸ تح٣ يٲٹق٧اٞ ،ٷثٕٵ ٲير يٖٯٳ

 .ٷسټؿج ٲٗصٸض ،قسٺ تاقٷس يٵ تاضٺ زچاض ٮٛعقي٦ٻ زض ر ينٹضت

قوٳاض آٲوسٺ ٸ    ٦ٹچ٥ ٸ رٶ٫كو  ټاي   رؾ  ٦ٻ زض ٸض٢ٻ ي، ضؾاٮٻ ٦ٹچ٧ٲٷثٕآٴ 

زض قواٰ توٻ آٴ زؾو      ،يرؾ  ٦ٻ رؾجاز حؿٵ ٢اؾٱ ٲهط «ا رٷثيذثاض رٮعأ»رؾٳف 

س يرتأ يتطر ي رظ ريٵ ضؾاٮٻاتيتٻ ضٸرٸي  ٦طز.آٶٽا ضر چاج  ،يټٳطرٺ تا رياٞات ٸ اٞ ي

ٲجٗٯو١   ،ش٦ط ٦طزٺ رؾ  ٦ٻ آٴ ضؾاٮٻزض ٲهط رؾجسال٬ ٶٳٹزٺ ٸ  3ٷةيٲط٢س ظٸخٹز 

نٛط توٵ  رالٵ رسرهلل تٵ حؿرتٵ حؿٵ تٵ خٟٗط تٵ ٖث ريحي ،ط قٽط ٸ ٞطظٶسـرتٻ رٲ

 رؾ . ( .٠  ټ 270 )ٰ، 7َاٮة رتي تٵ يٵ تٵ ٖٯرتٵ حؿ يٖٯ

ٶؿاب آٲسٺ رؾ . رضخا٬ ٸ ټاي  زض ٦جابتاضټا  ،ٲطزٵ ير ٻ تٹزٴٲسح ٸ ث٣٪ٳاٴ  تي

 7رظ رٲاٰ ضيا يٸ»س: ي٪ٹ ٲي ٸ٦طزٺ ٝ رٯ  تٹنرنس٠ ٸ ًٞ ،رٸ ضر تٻ ٖٯٱ يٶداق

٦جواب  »ٸ  «َاٮوة  رتوي  ٶؿوة آ٬ » رؾو  ٦وٻ  ٶٳٹزٺ ٝ رتأٮ ييټا ٸ ٦جاب ٦طزٺ  يضٸر
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 9«.ؾ آثاض رٸرظ خٳٯٻ  «ٳؿدسرٮ

توٻ ٸي   ،آٶٽوا رظ  يتًٗو س ٪ٟو  ٦وٻ   يتاط ررذټاي   ؾسٺ زرٶكٳٷسرٴزض ضرتُٻ تا رٲا 

توٵ حؿوٵ توٵ خٟٗوط      روي حيزضتاضٺ  يحيَطرٶس.  ٝ ٶٳٹزٺرتًٗرٸ ضر ٸ حٳٯٻ ٦طزٺ 

ضرخٕ تٻ  ي٦اْٳ 2«.ٲكجط٤ رؾ  ،ټؿجٷسث٣ٻ ٸ ٚرطث٣ٻ ٦ٻ  يٵ ٪طٸټرت يٸ» :سي٪ٹ يٲ

س: ي٪ٹ يٲزضتاضٺ رٸ  يٲدٯؿ «.رؾ ٲكجط٤ ٶثٹزٴ ث٣ٻ تٹزٴ ٸ ٵ ث٣ٻ رترٸ »س: ي٪ٹ يٲرٸ 

 يٲاٲ٣اٶ ع ٶ٣٭ قسٺ رؾ .رٶ« »ٵ ٲُٯة رظ ناحة ٦جاب ير «.ٲٳسٸح رؾ  يٸ»

ضر  يٸ يٲح١٣ ٢ٽثوائ  4.«تاقس ٲي 9حر٦اٮهح حؿٵ يٸضٸري  »س: ي٪ٹ يٲضرخٕ تٻ رٸ 

 5ش٦ط ٦طزٺ رؾ . يقف ضرٸٵ رت ٲكجط٤

 ٶٳٹزٺ رؾ   يضٸر 7رظ رٲاٰ ضيا يٸس ٦ٻ ي٪ٹ ٲي رٸٺ زضتاض يرٲا آٶچٻ ٦ٻ ٶداق

 ؾوط »  زض ٲ٣سٲوٻ ٶروع  نواز٠ تحطرٮٗٯوٹٰ   س ٲحٳسرؾو  ،ٖالٲٻ تعض٨ ،  رظ رٸرٸ تٻ تثٗ

چطر  ٶرؿ ؛ح رزرٶؿجٻ، ٶعز ٲا نح 6 7ضر رظ رنحاب رٲاٰ ضيا يٸ، « 

ٵ رٲوط  يو زض ر، رٶوس  قوٷاؼ ضر آٸضزٺ  تٵ حؿٵ ٶؿة ريحي٦ٻ ٶاٰ  يؿاٶيٶٹ طٺرؾ ٻ٦ٻ ټٳ

                                                           
 .344ٓ ، هعبٷ ځغبّي .1

 کزهت  ،هعهبٷ  كاځْهپڂلاٿ ڇ اٍهذ  اي كه ٥ٺټ هعبٷ ثڄ فڈك افزٖهبٓ كاكڃ   يکي اى اٱَبٻ ؽليش کڄ عبيگبڃ ڇيژڃ .1

 ،ٍهڂل آٿ  ؽليضي اٍذ کڄ يکي اى هعهبٷ   ،ؽليش ٽْزوک ؽليش ٽْزوک اٍذ. ،اځل آٿ ځگبّزڄكه ٽڈهك ٭واڇاځي 

کهڄ  اٍهذ  ڂبٻ ثب كيگهوي  څپ ،يک ځٮو يب ثيْزو اى هاڇيبٿ ؽليش صٲڄ ٽْزوک ثبّل. ثڄ ٥جبهد كيگوثيڀ صٲڄ ڇ ٩يو

اؽپهل ثهڀ   »ځبٻ  ،ٽضالس اگو كه ٍڂل هڇايزي .ّڈك ٽيؽليش  هاڇي صٲڄ ثڈكٿٽڈعت روكيل كه  ،ايڀ اّزواک كه اٍټ

ٔ ثيڀ ثيِ اى يبىكڃ هاڇي ٽْزوک اٍذ. ر ،ىيوا ايڀ ځبٻ ؛ايڀ هڇايذ ٽْزوک فڈاڅل ثڈك ،مکو ّڈك «ٽؾپل  ْهقي

كه  .ّهڈك  كيگهو اځغهبٻ ٽهي    ٱوايڀڇ گبڅي ثب ٽوڇي ٥ڂڄ يب  گبڅي ثڄ ٱوائڀ ىٽبځي ڇ گبڅي ثب هاڇي ،ٽْزوکؽليش 

  .)ٽزوعټ(. کوكٍزڂبك ؽليش ارڈاٿ ثڄ آٿ  ځپي ،گوككؽبٕٸ ځ ڂڄ ٽْقٖيٕڈهري کڄ ٱوي

څپبځڂهل  ؛ ثبّهل ّهلڃ   مٵهو  ،هڇايزي اٍذ ٵڄ هاع٤ ثڄ هاڇيبٿ آٿ ٽلؽي ٵڄ ربٹي ڇصبٱذ اٍذ «ؽَڀ ٵبٹٖؾيؼ» .3

  .)ٽزوعټ( اى إؾبة اعپب٣ ثبّل. يب هاڇي «صٲخ»ڇ « ؽغخ»

 .316ٓ ، اٹپٲبٷ ٽڂزچي، 114ٓ ، 3ط ، اٹپٲبٷ رڂٲيؼ .4

 .154ٓ ، 6ط ، ٽغپ٤ اٹوعبٷ .5

 .81 ، ٓخاٹ٦ٺڈي خاٹَٺَٺ ٽٲلٽڄ ٍو .6
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ناز٠ س ٲحٳسرٖالٲٻ ؾ رؾ . اٞجٻيٸٞا   .٠  ټ 277 ؾا٬ زض يٸ ٦ٻ ٓط زرضٶسٶ ٠اتٟر

٦جواب  رقوجثاٺ ذوٹز زض ٲ٣سٲوٻ     توط  تواذثط ؾواذجٻ ٸ   ٵ ٲُٯوة يرٲا ضر رظ تحطرٮٗٯٹٰ، 

 رٖجطرٜ ٦طزٺ رؾ . «»

 آٲسٺ رؾ : «رالذجهاض »٦جاب زض 

ِ  ياايلي  کَکاابٍ ٍيي ًيي فب١اال هشااييّواابى ٕاا ،ثااي كٖااي ثااي ػٮفااَ اللؼاا

إاز کاِ اًٖابة ٍا     يي کٖيکٌن اٍل يإز کِ هي فکَ ه ياًٞبفٌٙبٓ ثب ًٖت

ٍ  يفيلأک اطَ سيثِ ٍَٝر  ٍ يساي  ِيا اهبهَ يا ً٪ يثا اُ ٍػابل   يکا ي يٍ ي ًواَىُ 

اُ ًيبکابى اهياَاى ٍ ٙاَيفبى هييٌاِ إاز کاِ ثاَ هييٌاِ كکَهاز          کاِ   ثبٙي هي

 ،ِيا ٍ ساب ثاِ اهاٍَُ ً   ُ ٙي هي ياّل َْٙ ثِ اٍ هٌشْ يٍ ثٍِگ يٍّجَ اًي. کَىُ يه

ف يٍا ساأل ٥بلات   اثاي  کشابة ًٖات آل   ياي ليهَْٚى إز.  يي اهَ ىٍ ًٖل ٍيا

ثي ٭جيالو٦لت ثاي  ٥بلت َ اث يب ًٖجي يثِ فًَُياى ٝلج ،کشبةآى  آغبُىٍ  .ًوَى

بى يا هاَى ث  ک ٭َٞيًِىٚبى ٍا سب يفًَُياى ا ،ٕذٔ ًٖل ثِ ًٖل ّبٙن دَىاهشِ،

ٍ  ؛کَٕاز يً يکشابث  ،کشبةکَىُ إز. آى   ،فابر اًٖابة  يکاِ هاي ىٍ سأل   ي٥اَ

َ  يکشبث ِ  ،ثْشا َ  ٭بىالًا ٘  زيٍ ١ٍاب ساَ   اًٞابف ثب ،سا  َيا . اهامُ ييا اُ آى ًيساَ   ثوا

  ٌااِيىٍ هي  . ّ  054، ىٍ هلااَم ٕاابل [ٙااٌبٓ ًٖاات] ًٖاابثِ ياايليي ياثَاللٖاا

ىٍ هکاِ    . ّ  077ب آهاي ٍ ىٍ ٕابل   يا ق ٍ ىٍ قَٞ ٭بٝن ثِ ىًياب ىٍ ٭ق ٍَٕل

 9.بفزيٍفبر 

 يتاقس، زض حاٮ 7رٲاٰ ضيااضرٴ يٸ رظ رنحاب  يحا٬ چ٫ٹٶٻ ٲٳ٧ٵ رؾ  ٦ٻ ٸ

توٻ قوٽاز     يحروي ؾا٬ ٢ث٭ رظ ٸالز   99 يٗٷي ،٠.  ټ ٦209ٻ آٴ حًط  زض ؾا٬ 

ٸ ٵ ٲطز ضر تٻ َٹض ٪ؿوجطزٺ  ير ٶاٲٻ ظٶس٪ي٦ٻ ٲا  ؿ رسٺ ٶرپٹق يتط ٦ؿ ؟سٺ رؾ رضؾ

                                                           
اٍهپب٥يٸ اثهواڅيټ ثهڀ ځبٕهو ثهڀ      ، رهإٹي٬ اثڈ 311 ، ٓخاٹٞبٹجيه  خ څپيڀ ٝڈه كه ٽڂزٲٺه ؛ 143االفزٖبه، ٓ  خ٩بي .1

 اٍذ. ّو٫ ثڄ چبپ هٍيلڃاٵڄ كه ځغ٬  ټاى هعبٷ ثيهگ ٱوٿ ّْ ،ٝجبٝجب
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ٸ  ،ث تٹزٺيٶٻ ناحة حس ،يضٸقٵ قس ٦ٻ ٸ٦اٲالً ٲا  يرٸ تط ؛ريٱ ٦طزٺ يتطضؾ١ رز٢

ٶ٣و٭   يرظ ٸ ضر يعرو چ چرټو  ،ٲوا  ؾطقوٷاؼ ٸ توعض٨   زرٶكوٳٷسرٴ  .طٺرٶٻ ناحة ؾو 

ا يو  «ي٦واٞ »زض ٦جواب   يرظ ٸضر  ثيحس ٥ي يحج ،يذٹرٶٷسٺ ٪طرٲضٸ  رظريٵرٶس؛  ٶ٧طزٺ

رهلل   يو ٦وٻ آ  يَوٹض  ټٳواٴ  ؛ساتو ي يٶٳو  «ة ٸ رؾجثهواض يتٽص»ا ي «ٻرحًطٺ رٮ٣ٟيٲٵ ال»

 ٶٳٹزٺ رؾ . رقاضٺ ٵ ٲُٯة يرتٻ ٶرع  يرٮ٣اؾٱ ذٹئرتٹس رؾ يرٮٗٓٳ

آٶچوٻ ٦وٻ    .ٸ رٶؿواب رؾو   ٭ يًٞوا زضتاضٺ  ٣ٍٞ ،رؾ  ٶ٣٭ قسٺ يرظ ٸ٦ٻ آٶچٻ 

ط تٵ ت٧واض  ررظ ظت يٸ٦ٻ  رؾ  ياضرتؿټاي    يضٸر قٹز، يٲ يٲا تٻ ٸ يتاٖث تس٪ٳاٶ

 ٸ : رو ٸ ٲٷحطٜ رظ ضرٺ رټ٭ تث يحس٦ٷٷسٺ  خٗ٭ آٴ زضٸ٘ پطزرظ ٸ ،(٠.  ټ 256 )ٰ

٦وٻ ٲوٹضز َٗوٵ توٹزٺ ٸ توٻ       ٶ٣٭ ٦طزٺ رؾ  هٗة تٵ ٖثسرهللٲف يٵ رظ ٖٳٹرټٳچٷ

ٱ رذٹرټاٴ رتضر  قرمٵ زٸ ير ٶاٲٻ ظٶس٪يٲا زض رزرٲٻ  .رؾ  ٲٗطٸٜٺ تس سر٣ٖزرقجٵ 

 .٦طز

ضر  فٗٻ توٹزٶ رآٲوسٺ، قو   زضتواضٺ رٸ « رالذجهاض »زض ٦ٻ آٶچٻ تط رؾاؼ ٲا ر٪ط 

ضرتُٻ توا  كاٶف زض ر٧ٸ ټٳ يتٻ ٸ ٸ رؾجٷاز رٖجٳاز يتطرري  ٻٷرظٲچ رتاظ ټٱ ټ ٱ،يطيتپص

 :ترو   رټو٭  طٺرٸ ټٳ٣ُواضرٶف ٦وٻ رظ ضٸـ ٸ ؾو    ط توٵ ت٧واض  ررظ ظت ٶٳٹزٴ  يضٸر

زض ط توٵ ت٧واض   رظترظ ضر  يٸٶٳٹزٴ   يس ضٸررد ٲٟر. قٲاٶس ٶٳي ي، تا٢رٶس ٲٷحطٜ قسٺ

 9زٺ رؾ .٦طضز  «ٳؿائ٭ رٮ»

 «االخحصار ةيغا»محاب   درتارٓ يگفحار

ؾوا٬   توٻ ؾپؽ زض ٶدوٝ رقوطٜ    ،٠.  ټ 9990ؾا٬  تٻٵ ٦جاب زض تٹال٠ ٲهط ير

ٶدوٝ  ټٱ زض ټٱ زض ٲهط ٸ  ،ٵ ٦جابي٦ٷٷس٪اٴ ر ٸ چاج ٺسرتٻ چاج ضؾ ٠.  ټ 9982

 يٷرٵ تٵ ٲحٳس حٳعٺ تٵ ظټوطٺ حؿو  يرٮس ٝ تاجيقطس ر٦ٻ ٲإٮٝ آٴ، ؾ رٶس ٺاٴ ٦طزرت
                                                           

 .61ٓ، اٹَوڇيخاٹپَبئٸ  .1
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ٵ قرم زض ٶوعز پػٸټكو٫طرٴ ٸ   يرٶاقٷاؼ تٹزٴ تٻ ذاَط  .حٯة تٹزٺ رؾ  9ةرٶ٣

 ؛رؾو   ٪ٟجوٻ قوسٺ  زضتاضٺ آٴ  ياضرٸخٹز آٲسٺ ٸ ؾرٷاٴ تؿٻ تٶٓط ٲح٣٣اٴ، رذجالٜ 

ٰ  ٲحٳس سرؾو  ،ٲح٣و١ ٵ ٦جاب ٦ٻ ٖالٲٻ ي٦ٻ زض ٲ٣سٲٻ ر٪ٹٶٻ  ټٳاٴ  نواز٠ تحطرٮٗٯوٹ

 آٲسٺ رؾ . ٵ ٲُٯة ير، رؾ  ٶٹقجٻ

تعض٪ٹرض،   زض ٶعز ٖالٲٻ« رٮٷؿة يٞ يٯرنرأل»قسٺ ٦جاب  ي٦پٞجٹرظ ٶؿرٻ تٻ تاظ٪ي 

تحث ذٹز تاذثط كاٴ ضر رظ ٲٹيٹٔ ير ٱ.يٲُٯٕ قس ،يرطؾاٴ ٶدٟرٮ يٲٽسس ٲحٳسرؾ

ٶؿورٻ ٲوص٦ٹض    يٲوا آٸضز. ضٸ  يتوطر زٲك١  ٻيْاټطٻ ضر رظ ٦جاتراٶٶؿرٻ آٴ  ٱ.يٶٳٹز

 ،ٟايو٭ رٮٗواٮٱ  رٮس رؿو رٮٝ رٶؿواب توأٮ  ألر ٞوي  يٯرنرأل٦جاب : »تٹز ٶٹقجٻ قسٺٵ رچٷ
                                                           

ځٲيهت   ،كه ٥ٖو عهبڅٺي  ثڄ ٽ٦بځي گڈځبگڈځي آٽلڃ اٍذ. ،ځٲبثذ كه ٽ٦ڂي ڇ کبهثوك إٞالؽي فڈيِ کٺپڄ ځٲيت ڇ .1

ايهڀ   ،گوكيهل. كه ٕهله اٍهالٻ    اٝالٯ ٽي، کڂڂلڃ اٽڈه ڇ ٍيبٍزگو آځبٿ، ثڄ ّقٔ ثيهگ ڇ ٍيل ڇ ٱيټ ڇ رلثيوٱڈٻ

، کڄ اى عبځت ؽبکټ ٽَهٺپيڀ ، ّڈك ڇاژڃ ثڄ ٽ٦ڂي هئيٌ آٽلڃ اٍذ. كه ٽ٦ڂبي إٞالؽي ځٲيت ثڄ کَي گٮزڄ ٽي

څلايذ ڇ رإكيت ٱڈٻ فڈك گهوكك ڇ ٱٚهبڇد   ، ڇاليذ، كاه هيبٍذ ثبّل رب ٥چلڃ ّلڃ ؽکپي هٍپي ثڄ ځبٻ ڇي ٕبكه

 آځبٿ ڇ صجذ اځَبثْبٿ ها ثو ٥چهلڃ گيهوك.   كه ٽيبٿ آځبٿ ڇ ځيي ٍوپوٍزي اٽڈه ؽَجڄ ڇ اڇٱب٫ ڇ ځنڇهاد ڇ ٽَزپوي

ځپبيڂهلڃ رهبٻ   » يهب « عبځْهيڀ »، «ٱهبئټ ٽٲهبٻ  »، «ځبئهت »ثهڄ ٽ٦ڂهبي    ،اٽب كه رْکيالد ٍٺَٺڄ ايهڈثي ڇ ٽپٺهڈکي  

ه٭زڄ اٍذ. ځٲبثذ ثڄ ٽ٦ڂبي إهٞالؽي ثهڄ كڇ ځهڈ٣     ځپڈځڄ كه ٽڈهك ٱبٙي ڇ ؽبکټ ثڄ کبه ٽي ثواياٍذ ڇ «االفزيبه

 «.٥بٻ اٹڈاليخ»ځٲيت  ة(«. اٹڈاليخ فبٓ» ځٲيت اٹ٬(ّل   ٽيرٲَيټ 

جٜ آٿ كه ٙه څبي ٍبكاد ڇ گوكآڇهي ّغوڃ ځَت آځهبٿ ڇ   اځَبة فبځلاٿ ّڂبفذ « فبٓ اٹڈاليخ»ځٲيجبٿ بي٬ ١ڇ

اڅزپبٻ ثڄ ر٦ٺهيټ ڇ روثيهذ ڇ   ، څبي ٽؾلڇكڃ ځٲبثذ ّلگبٿ فبځلاٿ ، صجذ اٍبٽي ٽزڈٹليڀ ڇ ٭ڈدك٭برو كيڈاٿ ځٲبثذ

آٽهڈىي ڇ   رؾذ ٍوپوٍهزي فهڈك ثهڄ ؽو٭هڄ     ڇاكاّزڀ ا٭واك ٭ٲيو، بٿ رؾذ ځٲبثذځڈعڈاځبٿ ڇ عڈاځ، رچنيت کڈكکبٿ

ثهبى كاّهزڀ   ، اٽو ثڄ ٽ٦وڇ٫ ڇ ځچي اى ٽڂکو ا٭واك رؾذ ځٲبثذ، کبهي کڄ ٽؾزبط ٩يو فڈك ځْڈځل اّز٪بٷ ثڄ کَت ڇ

، ځَجْهبٿ ڇاٍهٞڄ  ڄ ثڄ كيگواٿ ڇ ځچي آځچب اى ٭قو٭وڇّي ثهڄ كيگهواٿ ثه   کوكٿ  ي ڇ ٍزټيٍبكاد اى رَٺٜ ڇ ىڇهگڈ

ر٦ييڀ ا٭واكي ثواي کَت اٝال٥بد ڇ افجبه ٽوثڈٛ ثڄ ىځلگي ڇ ؽبٷ ڇ هڇى فبځهلاٿ ثهڄ کهبه گهو٭زڀ ا٭هواكي کهڄ       

ّڂبفذ کَبځي کڄ ثڄ كهڇ٧ ٦ٍي كاهځل فڈك ها كه ٽيهبٿ ا٭هواك رؾهذ     ڇ فلٽزْبٿ ٽڈهك ځيبى كٍزگبڃ ځٲبثذ اٍذ

کڄ كاهاي ٽورجڄ اعزچهبك ڇ ّهوايٜ    ځٲيجبځي ثڈكځل څپڄ کڄ ّبٽٸ« ٥بٻ اٹڈاليخ»ځٲيجبٿ ڇ١بي٬ . ځٲبثذ اڇ ڇاهك کڂڂل

ىځهبٿ ڇ   ، ٍوپوٍهزي يزيپهبٿ ڇ ثيهڈڃ   ٱٚبڇد كه ٽيبٿ ا٭واك رؾذ ځٲبثذ ڇ اعواي ٽغهبىاد ڇ ؽهلڇك   ٱٚبڇد ثڈكځل 

)فٺيٮهڄ( ثهواي فهڈك ثهب      ځٖت عبځْهيڀ ، ځ٢بهد ثو اىكڇاط كفزواځي کڄ ڇٹي ايْبٿ كه ٱيل ؽيبد ځجڈك، كيڈاځگبٿ

 .)ٽزوعټ(ر٪ييو ڇ رجليٸ ٽڈٱڈ٭بد.  ڇ ڇ فبٓ ثذ ٥بٻبّوايٜ ڇيژڃ ځٲ



 3هاشن بني هعقيلآراهگاه /  620

 33021شاخه: ،  3/6/33تاريخ: عسکري، مجري: ، 3پرينت 

 ي٣ُ٣ُاٮٳٗوطٸٜ تو  رٮ، يٷرتوٵ رٮحؿو   يٲحٳس توٵ ٖٯو   ،ٵيٸ رٮح١ ٸ رٮس قٳؽ 

 : تٹز آٲسٺٵ رچٷنٟحٻ  اٴ ټٳاٴيپاٸ زض ٶؿرٻ، ٸ زض پك  آٴ  «يطؾرٮ

هلَم اللاَام   54هٞبىف ثب هياًٍي ىٍ ٍٍُ ىٌٍٙجِ  يبٍيبة ثِ ًٖکشبة ثلَاأل

)ثاَ ٝابكت ٙاَافز آى     الٖاالم  ِهٚاَف  ي٭ل ،يىٍ هْٚي ١ٍَ .  ّ  926ٕبل 

کِ  يالويً يٌيثي َُُّ اللٖ ي هلوي ثي كوُِيالي سبع ،هيا  ثِ قلن ثٌيُ ،ٕالم(

  .بفزيبى يدب ،هغفَر قَاٍ ىّيهٍَى  اٍ ٍا هيا

تٗدوة   زض ٦ٳوا٬ ٱ، يز٦طؿٻ يٲ٣ا «رالذجهاض »ٵ ٶؿرٻ ضر تا ي٦ٻ ر يٲا ټٷ٫اٲ

 توٹزٺ  «يٯرنو رال»آٴ  يٸ رؾوٱ رنوٯ   ،ټؿجٷس ي٧يزض رن٭  ،ٵ زٸ ٦جابيٱ ٦ٻ ريسرٞٽٳ

 زض ،قوسٺ  چواج  «رالذجهواض  » ٦وٻ زض  يَوٹض  ټٳواٴ  ،ي٪صرض ٵ ٶاٰيٖٯ  ر رؾ .

ٵ توٵ  يرٮوس  ٭رتوٻ زؾوجٹض رنو   ٵ ٦جواب  يٵ رٲط تٹزٺ ٦ٻ رير، رؾ  آٲسٺچٽاضزٺ  ٟحٻن

  .ٶٹقجٻ قسٺ رؾ  (٠.  ټ 795 )ٰ ،يٵ ٲحٳس تٵ ٲحٳس تٵ حؿٵ َٹؾيرٮسطرٶه

جف زض يٵ تٵ ظټطٺ ٦ٻ ټٳ٫واٴ رظ ټوٹ  يرٮس ٵ تاجير سي٪طز ٲا آق٧اض يتطرضٸ  رظريٵ

ٲص٦ٹض تٹزٺ ٻ ٶؿر تطزرض ٶؿرٻ يتٯ٧ٻ ٸ ،ٶس، زض ٸر٢ٕ ٲإٮٝ ٦جاب ٶثٹزٺ رؾ ر ط رح

ٖ  يازرٲحٳس ن يرتٹرٮٽس سٷرتث٢ًاٸ  تا ذٹرٶٷسٺ ٲحجطٰ رؾ  ٦ٻ رؾ . حا٬   يضٞوا

 قوسٺ  يعيو ض قوة َوطح  ٥ يزض ٲس  ٦ٻ  ي، چ٫ٹٶٻ تٻ ذاَط رټسرٞ(.٠  ټ 9927 )ٰ

ٶٳوٹزٺ ٸ   ي٦واض  ةيٞط ،٪طٞجٻ يٵ ٦جاب ضر تٻ تاظيؿ ، رراٶف ٶرٷدا ٲدا٬ تيٸ ر رؾ 

ٷ٧ٻ ذسرٸٶس تٻ ذاَط يٚاٞ٭ رظ ر ؛تٳاٶس يٲرٟٵ يجف تط ٖٯٱ ٸ زيخٷاتا ذٹرؾجٻ رؾ  

 ذٹرټس ٦طز.  ضؾٹرضر  ي  ظقجف، ٸرٶ

٦وٻ پوطزٺ رظ    يٵ ٦ؿررطؾاٴ، رٸٮرٮ يٲٽسس ٲحٳسرؾ ،تاز پػٸټك٫ط رضظقٳٷس ظٶسٺ

ٵ ٲ٣سض ؾواذجٻ توٹز توا توٻ زؾو       ر. ذسرٸٶس چٷتطزرق  «رالذجهاض »ضرظ ٦جاب 

ٲاٶوسٺ   تؿوجٻ  ،يظٲاٴ َوٹالٶ  ٲس  يتطر٦ٻ ضر تاظ ٦ٷس  ي١ ٸ پػٸټكرتاب تح٣ ،كاٴير

نواحة   ،(.٠  ټ 709 )ٰ يتٵ ٣ُ٣َ يتٵ ٖٯ يتٵ ٖٯ ټٳاٴ ٲحٳس ،ٲإٮٝ ٦جاب تٹز.
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چواج   ،49 ، زض نوٟحٻ «رالذجهاض »ٵ ررؾ  ٦ٻ ذٹزـ زض ټٳ «يٟرطرٮ»٦جاب 

ٝ تحطس ياٴ ٦طزٺ ٸ قارٶدٝ رقطٜ، رؾٱ پسض ذٹز ضر ت ريوٵ ٦جواب   ذوائٵ    ٦ٷٷوسٺ  يو

  .رؾ ٦طزٺ ٟٚٯ   ،ٵ ٲُٯةيرو رظ  سيٶٳاضر ٲداظر   رٸذسر  و

 (شْاش ّسة) ّساتٔ ييحي ٕاي فيجأى

٦جواب   ،«7ٵرتوٵ رٮحؿو   يٲٷاؾو٥ ٖٯو  »ٶؿاتٻ،  ريحيٟا  رٮأٵ ترزض ت 1يٶداق

ة ي٦ٻ رزٻ چتط رؾاؼ آٶ .ضر ش٦ط ٦طزٺ رؾ  9«ٳؿدسرٮ»ٸ ٦جاب « َاٮة رتي ٶؿة آ٬»

٦وٻ   يظٲواٶ  ،رؾو     ٦وطزٺ يو ضٸر 2«رٮثثو  رٮٳهواٴ  »زض ٦جاتف  ،يحؿٵ ٢اؾٱ ٲهط

رٮوطز  » ٝرتوأٮ ٸي  ،ٲجٹٮوس قوس  ٶؿاتٻ أٖطج  رتي ٲٗطٸٜ تٻ ،يٵ ٖثسرهلل ٸرؾُيرٮسسيٲإ

٦وطز.  ريواٞٻ   روي حيٟا  رٮأتع تٻ رضر ٶ «ت٧ط يتأت يٳٵ ٦ٷررٮطٞى ٸ رٮٳ٧ط ٞ يأٸٮ يٖٯ

ٖالٲوٻ   ،س تعض٪وٹرض رٸ حؿوٵ ٲحٳوس ٢اؾوٱ ٸ ؾو     «ثاضأ٢ٷٹٰ رآل»زض رظٲٹضي رالٲٛاضي 

ٵ يو كواٴ زض ر يررظ  ،«رٮٛٷواء  »ذٹز تٻ ٶاٰ زض ٲدٳٹٖٻ  ،ناز٠ تحطرٮٗٯٹٰٲحٳس

 . پرطٸي ٦طزٶس ٷٻرظٲ

 ٷٻ زچواض رقوجثاٺ  رٵ ظٲيزض رآٶاٴ تٷٽا  ٶٻ٦ٻ  ثات  قس ،ٸ خؿجدٹ ١رتح٣ رٲا پؽ رظ

ٲحٳس تٵ  يرتٹٖٯٵ يرٮس قطٜ ،(قٷاؼ ٶؿة) ٶؿاتٻٵ ٦جاب ٲجٗٯ١ تٻ ير ، تٯ٧ٻرٶس قسٺ

ا يو  يٲٗوطٸٜ توٻ رتوٵ رٮدوٹرٶ     ي،ٳهوط ي رٮسٮرو ٗثرٮ يٷرحؿرٮتٵ ٲٗٳط  يرؾٗس تٵ ٖٯ

 ي٢ايو  ي،ٷرحؿو رٮ يتٹزٺ رؾ  ٦ٻ پسضـ رؾٗس توٵ ٖٯو   (٠.  ټ 600 )ٰ، يرٮٷحٹ رتٵ

  4.ٺ رؾ آٸضزرـ ضر  ٶاٲٻ ظٶس٪ي، يتطز يٸ رتٵ تٛط ،٣9ًا  ٲهط تٹزٺرٮ

 ، زض ٦جواب (٠.  ټ 894 )ٰ، يٲهوط  يا  رٶهواض يٵ ٲحٳس تٵ ظيٖالٲٻ قٳؽ رٮس

                                                           
 .344ٓ ، اٹڂغبّي .1

 .99ٓ ، 3اٹَيلڃ ىيڂت .1

 .73ٓ ، األفزٖبه  خ٩بي .3

 .119ٓ ، 6ط ڇ  443ٓ ، 4ط ، حاٹياڅواٹڂغڈٻ  .4
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ٶ٣و٭  ضر  يٲُواٮث  يٸټواي   ، رظ ٦جاب«ٺاضية رٮعرتطت يٞ رٮ٧ٹر٦ة »تٻ ٶاٰ  ذٹز

ضر  «ت٧وط  يتأت يٳٵ ٦ٷررٮطٞى ٸ رٮٳ٧ط ٞ يأٸٮ يٖٯ رٮطز»ٸ « قطرٜٲعرضر  رأل»٦طزٺ ٸ 

 يٸ ٪واټ  يسٮرو رظ رٸ تٻ ٖث ي٪اټ ،ٵيرٮس ٖالٲٻ قٳؽ رؾ . ش٦ط ٦طزٺرٸ ټاي  رظ ٦جاب

 .٦طزٺ رؾ  ازيا رتٵ ؾٗس ي يتٻ رتٵ ٶحٹع رظ رٸ رٶ

 توط ٭ رزٮيٵ تٽجط تٷٽا ، ٶٻ«رٮطٞى ٸ رٮٳ٧ط يأٸٮ يٖٯ رٮطز»ذٹز ٦جاب  ٵيتط رٖالٸٺ 

ؿو ،  رٶ (٠.  ټ 277 )ٰتٵ حؿوٵ ٶؿواتٻ    ريحيٲجٗٯ١ تٻ ٵ ٦جاب يراؾ  ٦ٻ ٵ ٲسٖير

 يٸ رٶوس  چٽاضنوس ټواي   ؾا٬حسٸز زض  ثاًيت٣طٸ پؽ رظ آٴ ټاي   زض ؾسٺتٯ٧ٻ ٲإٮٟف 

 ٸ اٴ ٦وطزٺ رو ت ذوٹز    ضر رظ ٦جواب ٲوص٦ٹض  يو ح٧ا ٵيو ر ،ا يو رتٵ ظ .ؿجٻ رؾ يظ يٲ

 : سي٪ٹ ٲي

ٚابى  يٍ ثاِ ا  ،ييا ٍٕاَل هايا ٍا ى   ،ىٍ هاَاة  ي، هاَى يىٍ ٕبل ؿْبٍٝي ٍ اًي

کاِ هاَا ثاِ ساَ      ياٍمًا  يِيا ؾ ؿيبٍر ٙوب ّٖشن ٍ ّيهي هٚشب  ُ» :٭َٟ کَى

 .«بٍر کي ٭جياب ثي اكوي ٍايُ»ٍَٕل هيا فَهَى:  «.ثَٕبًي

رظ رؾ   ري ٶٳٹٶٻٵ ټٱ ياٞجٻ رؾ . ريٸٞا   ٠9.  ټ 948ؾا٬ زض ٵ ٖثسرهلل رحٳس ير

تٹرٴ توٻ   ٲي حا٬ چ٫ٹٶٻ .يتٻ آثاض ٖٯٳٶؿث  ٸ حؿٵ ٢اؾٱ  يآظٲٹ ،ٖٯٱ رتٵ رالٖطج

 ٦طز؟ ٸ رؾجٷاز رٖجٳاز ،١رآٶٽا تسٸٴ تح٣ ٶٓطر 

 يٳي، زرٶكوٳٷسرٴ ٢وس  ٞٽاضؼ ٸ ضخوا٬  ياټ باناحثاٴ ٦جٵ رزض ت ،زض ټط نٹض 

 يزرٶكوٳٷسرٶ  ،طررذټاي   ٵ زرٶكٳٷسرٴ ؾسٺرزض تٸ رتٵ قٽط آقٹب، ٸ  يټٳچٹٴ ٶداق

 تٻ ټٷ٫اٰ ؾورٵ ٪ٟوجٵ رظ   ،٫طرٴيٸ ز «٦كٝ رٮٓٷٹٴ»ٟٻ، ناحة رذٯ يټٳچٹٴ حاخ

رظ  يو٥  ټورچ  رٲوا  ؛رٶوس  ش٦ط ٦طزٺع رٶٟاتف ضر ر، تأٮيسٮرتٵ حؿٵ رٮٗث ريحي  ٶاٲٻ ظٶس٪ي

 .رٶس ضر ش٦ط ٶ٧طزٺ «ٷثا يرالذثاض رٮع» ،آٶٽا

٦وٻ رظ   َوٹض  ټٳواٴ نح  زرقجٻ تاقس،  يٸ تٻٵ ٦جاب ير زرزٴ ٶؿث تط ٞطو ر٪ط 
                                                           

 .89اٹکڈاکت اٹَيبهڃ، ٓ .1
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 يقٷاؾو  ٶؿوة ټواي   رؾوٷاز آٴ توا رؾوٷاز ٦جواب    ٻ ؿيٸ ٲ٣ا اتفيضٸر س ٸ تعض٪اٴررؾات

 ٥ ٦جواب يو ٵ يچطر ٦ٻ نطٜ ٸخٹز ر ؛ٺ ٶسرضزسيٞا، تاظ ټٱ زض ٲ٣اٰ رؾجسال٬ سيآ ٲيتط

 ؿاٴ،يٶٹ طٺرضخا٬ ٸ ؾ زرٶكٳٷسرٴ ٖٯٱٸ  ٶاٰ ٸ ٶكاٴ ټؿجٷس تيف ٶايٸررظ ض ياضر٦ٻ تؿ و

اظ توٻ  رو ٲٽٱ ٦ٻ رثثا  آٴ ٶ يريتاضٯٻ ئٸ ٲؿٻ ر٥ً٢ يزض رثثا   و  قٷاؾٷس يآٶٽا ضر ٶٳ

 ؿ . رٶ يزرضز، ٦اٞ ٪ؿجطزٺ  قٽطٸ  ٞطرٸرٴ ٷاتٕٸخٹز ٲ

آٴ ضر  ٦وٻ حؿوٵ ٢اؾوٱ    «ٷثوا  يرذثواض رٮع »ٵ ٶؿرٻ رظ يتٻ نح  رتٻ ټط حا٬ ٲا 

ٝ ٸ يزض تحطتٻ خؿٹض تٹزٴ ٵ ٞطز ضر يچطر ٦ٻ ٲا ر ٱ؛يٷاٴ ٶسرضررَٳ ،رؾ  زٺ٦طچاج 

رتوٵ َٹٮوٹٴ ٸ    ،يٖسٸ ي٢ايټاي  ٖثاض  رن٭ ټٳچٷاٴ ٦ٻ ٱرقٷاؾ يٲ پطزرظي زضٸ٘

ٲُاٮوة  رظ ضر  يذٹرٶٷوسٺ ٪طرٲو   ،يٲا زض ٲثاحوث تٗوس  ٸ  ،٦طزٝ يضر تحطرتٵ ٖؿا٦ط 

 .ٱ ٦طزرٲُٯٕ ذٹرټآٴ ٲطتٹٌ تٻ 

، پؽ تاقس يسٮرٲجٗٯ١ تٻ ٖث ،آٲسٺ «ا ٷثيذثاض رٮعرأل»٦ٻ زض  ياتيٵ ضٸرير ،ٞطوتط 

 ،«٦جاب رٮٷؿة» ٸ «ٻٷيذثاض رٮٳسر»ټٳچٹٴ  ذٹز ٫طيزټاي  زض ٦جاب يسٮرچطر ذٹز ٖث

، ٱيزرٶكوٳٷسرٴ ٢وس  ٸ توط پػٸټكو٫طرٴ    يٸآثواض  آٶٽا ضر ش٦ط ٶ٧طزٺ رؾ ؟ حا٬ آٶ٧ٻ 

 توٻ ٴ اٶوعز ٲإٮٟو   ٸ پطتاض رضظقٳٷس يٷثٗتٻ ٖٷٹرٴ ٲ ،عرٶثٹزٺ ٸ زض حا٬ حايط ٶ يٲرٟ

د قوطٜ  رقو  ،«ٵررٲ٣ات٭ رٮُاٮث»زض  يټٳچٹٴ رتٹرٮٟطج رنٟٽاٶ ي٦ؿاٶ س.يآ ٲي حؿاب

قوٷاؼ   ٸ ٶؿوة  «يٯرنو رٮٷؿوة رأل »زض  يرتوٵ ٣ُ٣َو   ،«ٶؿابة رأليتٽص»زض  يسٮرٖث

 ،ٲص٦ٹضرٴ ٳٷسكزرٶ كجطرت .رٶس ٶ٣٭ ٦طزٺ ياضرتؿٲُاٮة  يرظ ٸ ،«يرٮٳدس»زض  يٗٳطرٮ

ٰ  چرټ رٲا ؛رٶس ٶٹقجٻضر  3يٷة ٦ثطيظ  ٶاٲٻ ظٶس٪ي توٵ حؿوٵ    روي حيرظ  ،رظ آٶٽوا  ٦وسر

توٻ ٲهوط   ، 3ٷوة يظتراٶ٫ط ريٵ ٲٹيٹٔ تاقس ٦وٻ  ٦ٻ رٶس  ٶ٣٭ ٶ٧طزٺضر  يٲُٯث يسٮرٖث

 .رؾ زض٪صقجٻ ضٞجٻ ٸ زض آٶدا 

 تٳاٶس ٸ يٲرٟ يف رظ ټعرض ؾا٬ ٸ رٶسر، تيسٮرٵ ؾرٵ ٖثيؿ  ٦ٻ ررة ٶرا ٖديآ

ٷ٧ٻ رؾجاز حؿٵ ٢اؾوٱ ٦وٻ توٻ    يتا ر ز،آٴ ٶكٹزض ٲٹضز  يؾرٷتطيٵ  ٦ٹچ٥ ،٦ؽ ټرچ
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ضر ٦كوٝ   يسٮرو سر قوٹز ٸ ٦جواب ٖث  ررؾ ، پٲٗطٸٜ ٝ زض ٶ٣٭ آثاض ياٶ  ٸ تحطرذ

 ؟سيٶٳاضر ٲٷجكط  ي٦طزٺ ٸ ؾرٵ ٸ

ذثط چٷرٵ  ؛زرقجٻ تاقسنح  « ٷثا يذثاض رٮعر»ٶ٣٭ قسٺ رظ ا  يضٸر٦ٻ ٞطو تط 

 ؾو ؟ ٲاٶوسٺ ر  يٲرٟو  تعض٨ ٲهطٲٹضذاٴ ٫ط يتط ز ،يسٮرچ٫ٹٶٻ زض ظٲاٴ ٖث ٲٽٳي،

 (.٠.  ټ 207 )ٰ يسٮرو ٲٗانوط ٖث  ٸ طحٳاٴ توٵ ح٧وٱ  ٖثوسرٮ ټٳچٹٴ  يٲٹضذاٴ تعض٪

رظ  يٝ ٶٳوٹزٺ ٸ تٗوسرز  رحٹرزث ٲهوط توأٮ  زضتاضٺ  يٞطرٸرٶټاي  ٦جابٲٗانط ٖثرسٮي 

 ،ٵ آٶاٴررٲا زض ت ؛رؾ  ش٦ط ٦طزٺذٹز ټاي  ٦جاب زضرٶس،  نحاتٻ ضر ٦ٻ ٸرضز ٲهط قسٺ

ٲٗانوط  زرٶكوٳٷس  ٵ ر. ټٳچٷو ٶثطزٺ رؾ ٸ ٲٽاخطتف تٻ ٲهط  3يٷة ٦ثطيظ رظ يٶاٲ

ٗ  ض ٹٲكوٽ رظ رنوحاب   ،ٕرو ٦وٻ پوسضـ ضت   يعرو ٕ خرو ٲحٳس تٵ ضت ،يٸ  يرٲواٰ قواٞ

٦وٻ ٸرضز   ري ٶٹقجٻ رؾو   ظٶاٴ ٸ ٲطزرٴ نحاتٻ  زضتاضٺ ري ضؾاٮٻتٹزٺ ٸ  (٠.  ټ 204)ٰ

  .ٶعزٺ رؾ  ٵ ٲٹيٹٔيرظ ر يحطٞٸٮي رٶس،  ٲهط قسٺ

ٵ رحٳس تٵ ٲحٳوس  يرٮسرتٹَاټط ٖٳاز ،ثيحسٖٯٱ رٮزض ٫اٶٻ يتعض٨ ٸ رٲاٰ  9حاّٞ

ٵ رٸ ٢وٹرٶ ٲطزٰ ظٲاٴ ذٹز تٻ رنوٹ٬  تطيٵ  ٦ٻ آ٪اٺ ( ٶرع.٠  ټ 576 )ٰ يتٵ رحٳس ؾٯٟ

زرٶس  يع ٶٳرچ چرټ ،ٷة تٻ ٲهط ٸ زٞٵ قسٶف زض آٶدايظ تاٶٹرظ ٸضٸز  ،2  رؾ يضٸر

زض ٲهوط ٸٞوا    ، 7يٖٯو  يا ٶؿوث ي ينٯث رٴٞطظٶسرظ  ٦سرٰ ټرچ ٦ٻ٦ٷس  يح ٲيٸ تهط

 9.رٶس اٞجٻرٶ

رؾو  ٸ   يٲٹضخ ٲهوط تطيٵ  تعض٨ ٸ ،.٠  ټ 459 ؾا٬ ياٲجٹ٦ٞٻ  يچ٫ٹٶٻ ٢ًاٖ

زض  3ٷوة يٲوعرض ظ  ٸخوٹز رظ زرضز،  «ٵيٶؽ رٮعرئطر» ٶاٰٲهط تٻ ټاي  ٲعرض  زضتاضٺ ي٦جات

                                                           
ثهڄ  « ؽهب٭٠ » .كه ٽيبٿ ٽؾهّلصبٿ اځغبٽيهل   «ؽب٭٠» ٹٲت گيوي  ثڄ ّکٸ، ؽليش اڅزپبٻ ثڄ ؽٮ٠ .ٯ څكه ٱوٿ كڇٻ  .1

ؽٮه٠ ڇ   ،آگبڅي اى ڇ٤ٙ هاڇيبٿ ڇ ؽٮ٠ اٍهبځيل  ،ٝجٲبد ّيڈؿ اى. آگبڅي اٍذ «ٽؾّلس»اى  رو فبٓ، ٥ڂڈاٿ ٹٲت

  .)ٽزوعټ(. ذثڈكڃ اٍ« ؽب٭٠»څبي  اى ڇيژگي، ؽليضيّڂبفذ ٽزڈٿ 

 .199ٓ ، 1ٍيڈٝي ط ، ؽَڀ اٹپؾبٙوڃ .1

  .39ٓ ، اٹٶڈاٵت اٹَيبهڃ .3

http://www.wikifeqh.ir/لقب
http://www.wikifeqh.ir/لقب
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 ٦جواب نواحة   ( ٦وٻ .٠  ټ 600 )ٰ يٵ رتوٵ رؾوٗس خطرٶو   ر؟ ټٳچٷرَالٔ ٶسرضز ٲهط

د ٲهوط  يٲجرهم ٸ ٲح٣و١ زض تواض  ټٳاٴ ٲٹضخ  ،يعيٲ٣ط رؾ ، «قطٜٲعرضر  رأل»

( ٦وٻ  .٠  ټ 999 )ٰ يٹَررٲواٰ ؾو  ( ٸ .٠  ټ 899 )ٰطٺ رو رتٵ ْٽ ي٢اي (،.٠  ټ 845 )ٰ

توٹزٺ ٸ نوسټا ٲوطز رظ     «ٳٵ زذ٭ ٲهوط ٲوٵ   رٞ زض »٦جاب ٲإٮٝ 

رؾو ،   نحاتٻ ٦ٻ ٸضٸزقاٴ تٻ ٲهط رثثا  قسٺ ضر ش٦ط ٦وطزٺ رظ ٸ ټٟ  ظٴ  ،نحاتٻ

ع زض رو ٶ ط ټٳ٣ُواضرٴ ؾورٹَي  يؾوا  رٶوس. حجوي   تٻ ٲراٴ ٶرواٸضزٺ  3ٷةيظتاٶٹ  ي رظٶاٲ

 . رٶس نحث  ٶ٧طزٺ 3حًط  ظيٷةرظ  ،ذٹزټاي  ٦جاب

اٞو  ٸ ٲؿوٯٳٻ توٵ ٲرٯوس توا      يزض ٲهط ٸٞوا    3ٷةي٦ٻ ظ٦ٷس  رزٖا ٲي يسٮرٖث

 رتوا٠ ضر زض  يٸ ،ٱيٸ ت٧وط ٸ تا رحجطرٰ  ٶسذٹرٶسٶٳاظ  يزض ٲؿدس خاٲٕ تط ٸ ي٪طٸټ

  نح  زرقجٻ تاقس، چ٫ٹٶٻ ٲ٣ثوطٺ ر٪ط ريٵ زيس٪اٺ ، ٦طزٶسزٞٵ  ،9حٳطرءرٮزض  ذٹزـ

حوا٬ آٶ٧وٻ    ٲاٶس؟ يټا حا٦ٱ ٲهط تٹزٶس، ٲرٟ ٦ٻ ٢طٴ يٞاَٳ يكاٴ زض ظٲاٴ ذٯٟاير

  ٦طزٶس. ٲي يٸ پاؾسرض يٶ٫ٽثاٶ ،٪ٹٶٻ آثاض ٵيررظ ق٧٭، يٵ تٽجط تٻآٶاٴ 

٦وٻ چ٫ٹٶوٻ   ذٹرټس ٦طز  ٲالحٓٻ ،يريخٹ زض ٲٷاتٕ تاضٸ تا خؿ  يذٹرٶٷسٺ ٪طرٲ

ؾوط  توط   ،اٴ زض ظٲاٴ آٶواٴ رٗرق رٶس ٸ زرقجٻ ػٺي  ٸيٖٷا، يٖٯٹ تاٶٹرٴتٻ ٢ثط  ،اٴرٞاَٳ

ٻ ٸ ٶٹحوٻ  يو قسٶس ٸ تٻ ٪ط يخٳٕ ٲ 7زذجط ٲحٳس تٵ خٟٗط ناز٠ ،٦ٯثٹٰتاٶٹ  ٲعرض

 يتواٶٹ ٲٷؿوٹب توٻ    ٦وٻ  يؾط ٲوعرض تط  اٴرٗرق ٱ ٦ٻرٷرت يٶٳ ٵ ټٳٻيتا ر. پطزرذجٷس يٲ

 تاقٷس. ٪طز ټٱ آٲسٺ تاقس،  3ي٦ثط ٷةيظ، 3تٵ ٞاَٳٻٺ ٸ پاض ذطزٲٷس

                                                           
 3ؽٚهود ىيڂهت   ،اى هڇايهبد اي  ثو اٍبً پبهڃٽٖو اٍذ.  اٍزبٿ ٱبڅوڃځبٻ ّچو ڇ ّچوٍزبځي كه  ،اٹؾپواء ٽليڂخ .1

ڇاهك ٽٖهو   ،څبّټ ڇ چڂل رڀ اى ىځبٿ ثڂي 7ُ ؽَيڀ ثڀ ٥ٺي ثيهگڈاهكفزواٿ ثواكه  ،ٍٶيڂڄ ڇ ٭بٝپڄ ڄ څپواڃث

آٿ ؽٚهود ها كه   ڇ ځهل عپهب٥زي ثهڄ اٍهزٲجبٷ آٽل    ، څپهواڃ ٭وٽبځهلاه ٽٖهو   ،ثهڀ ٽقٺهل اځٖهبهي    خٽَهٺپ . ځلّل

هڇى كه ڇ  هڇى كه آځغهب ٽبځهل   پهڂظ ٽهبڃ ڇ   يهبىكڃ ثهڄ ٽهلد    آٿ ثبځڈ .ٽڂيٷ كاكځل، ٵڄ ٱٖو فڈك اڇ ثڈك «ؾپواءكاهاٹ»

څپبٿ عهبيي ٵهڄ اٵڂهڈٿ     يي٦ڂ، ٽَٺپخكه فبځڄ ٭وڇثَذ ڇ چْټ اى عچبٿ  ،.ٯ څ 0۶پبځيكڅټ هعت ٍبٷ  ،يٶْڂجڄ

 .)ٽزوعټ(فبٳ ٍ وكڃ ّل. ڄ ث، آهاٽگبڃ اڇ كه ٽٖو اٍذ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87
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ټواي   آضرٲ٫واٺ رٶس ٸ  ٦طزٺ اض يظٲهط ضر ټاي  ٦ٻ ٲعرض يخٽاٶ٫طزرٶ ٵ ٖثاضر رٖرظ 

ٰ  ټورچ س ٦وٻ  يآ ٲي تط٪ٹٶٻ  ريٵرٶس،  قٳطزٺتطكاٴ يټا ض ٲهط ضر زض ؾٟطٶاٲٻٹٽٲك رظ  ٦وسر

چ٫ٹٶوٻ  ٱ رزرٶو  يٶٳو . زض ٲهوط رؾو    ـٲوعرض  3يٷة ٦ثطيظ٦ٻ  رٶس زرٶؿجٻ ٶٳي ،آٶاٴ

ؾٷس ٸ رظ ٮحاِ  ٦ٻ ياتيضٸر ؛ٱرٸ تٻ آٶٽا رؾجٷاز ٦ٷ ٱيطيضر تپص يسٮرٖثا  يٱ ضٸررتٹرٶ يٲ

 ٸ ضر ضټوا ٦وطزٺ،   9د ٲجوٹرتط يتواض  ٱرتٹرٶ ٲي ٸ چ٫ٹٶٻ ټؿجٷس يٸ ٸټٳ ياٮرذ ،ٖثاض 

  ٦ٷرٱ.ة يطٺ ضر ت٧صرد ٸ ؾيتاضط ٖٯٱ ررذټاي   ٱ ٸ ؾسٺي٢سټاي   ٶاتٛٻ ٶٓطر 

 يذىيات عثيرٗا تر يٍرٗر

تطري رثثوا    ،يسٮرٖث تٵ حؿٵ تٵ خٟٗط ريحي٦ٻ ر٧ٞٷرٱ  ٶٓط ٲي ياتيتٻ ضٸرٷدا يزض ر

ٵ رٖو ټوسٜ ٲوا تطضؾوي     ٦وطزٺ رؾو .  رؾجٷاز  تٻ آٶٽازض ٲهط  3ٷةيٲسٞٵ ظٸخٹز 

س رٵ رٲيتا ر زرٶف آٶاٴ رؾ . عرٴراٴ ٸ ٲيضرٸ ٸ آٶٽا ٸ ٲٟٽٹٰ يٲٗٷ ،ا يآٴ ضٸر ٖثاضر 

 . قٹزآق٧اض ٲٳ٧ٵ ق٧٭ تطيٵ   ضٸقٵتٻ  ،يٵ تطضؾيٲُٯٹب ردٻ رٶج ٦ٻ

 ت اٍل يرٍا

 ،ياُ ٭جاياب ثاي ٭جايالَكوي ٭شجا     کٌاي:  هاي  زيا ٍٍاَُّاى ثي هبلک ي: يگَ يه

ْ   يهَٕي: يگَ هي يم کِيٌٙ ثاي   ياُ ٭لا ٍ اٍ ّان   ليل ثاي ف٢ا  يثي ٕالوِ اُ ٕا

ثاِ هاي ا٥اال٫     يثي اكوي الجابّل  يقبٕن ثي ٭جيالَُا  ٍ ٭ل کٌي: هي ًقل ،يهَٕ

 :  إزکَىُ ز يي ٍٍايؿٌ هب يثَا ،ثي ٭جيابهٞٮت ىاىًي کِ 

 7ييكٖاا يبم ٍ هًَوااَاّيااثااِ قٌااِ يىٍ هيهااَىم ٍا ، 7يىهشااَ ٭لاا ،ٌااتيُ

بم کاَى ٍ هاَىم ٍا ثاِ    يا َ ىٍ هکاِ ق يا کاِ ٭جاياب ثاي ُث    يوز. ٌّگابه ياًگ يهثَ

ي. يٌاِ ٍٕا  يي هجَ ثِ اّل هييي فَاهَاًي، ايِي يٍ ثَاًياُ 7ييكٖ يهًَوَاّ

                                                           
ځَهجذ  اٝپيڂهبٿ   ايغبكايڀ اٽو ثب٥ش کڄ ، اٍذ ب هڇايذي فجويک ثَيبه گياهُ ّلٿ  ٽ٦ڂبيثڄ رڈارو كه إٞالػ  .1

  .)ٽزوعټ( .ّڈك ځبٽيلڃ ٽي ٽزڈارو، ثبّل اى ايڀ ڇيژگي ثوفڈهكاه هڇايزي کڄ .گوكك ٽي ثڄ آٿ

http://www.wikifeqh.ir/خبر_متواتر
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ّ بى هَىم يثِ ه 3ٌتيُ  7ييكٖا  يآهيُ ٍ ه٦جِ هَاًي ٍ هَىم ٍا ثِ هًَواَا

ي يا ِيثاِ  اي ِ ًبها  يي. ٍيي ٍٕا ي٭واٍَ ثاي ٕاٮ   گَٗ ثِ  ه٫َ١َي يا .وزيثَاًگ

 ي هجَ ه٦ل٬ کَى.  يًَٙز ٍ اٍ ٍا اُ ا

َ  ،ٌِ ػيا کٌاي يٍا اُ هَىم هي 3ٌتيُ سباٍ اهَ کَى ثِ ي ىٍ ػَاة يِي ي يا ٍ ثاِ اٍ ثگ

ىٍ ػاَاة   3ٌات ي. ُييًوبهَاّي اقبهز  هي ٍ َّکؼب کِ ،ٌِ هبٍع َٙىيکِ اُ هي

ِ  :گفز هاب کٚاشِ ٙاي    ٙوٜ يي ثْشَ .ىاًي هي گٌٙشِ إزهب  ثٍَا کِ هياًٍي آـً

. ثاِ  َٕاٍهبى کَىًاي  ثيٍى کؼبٍُٙشَاى  يٍ ثَ ٍٍ هب ٍا ٍاُ ثَىًي ،بىيٍ هبًٌي ؿْبٍدب

 وشِ َٙى.  يوبى ٍيّب اگَ هَى ين، كشيٍٍ ًوي ٍَىيبٍ هَى ثيهيا قٖن اُ ى

َ اي   ٚبى ٭َٟ کَى:يثِ ا ،ليىهشَ ٭ق ،ٌتيُ ُ     !ىهشَ ٭وا   هياًٍاي ثاِ هاب ٍ٭اي

ّ    دأ   ُ إز.ي ًوَىيٍ هب ٍا ٍاٍص ُه ُىاى ىٍٕز  ٕابکي ن يّاَ ػاب کاِ ثواَا

 ،هياًٍاي  يکاِ ثاِ ٍُى   ؿاَا  ؛ٗ ٍ ؿٚوز ٍٍٙي ثابى ثب هب٥َ إَٓىُ. نيَٙ هي

ّ  يٍا ها  يهَاٍي يب ثٮي اُ اي. آکَىهَاّي  ارؼبُهى ٍا ب٩بلو ک يا ؟ ثاِ  يهاَا

 9.ػو٬ ٙيًي ٚبىيَاهَى ايدّبٙن  يٕفَ کي. ٕذٔ ًُبى ثٌ هياي يَُٕه

 ت دٍميرٍا

هلواي  اُ : کٌاي  يها ز يا ٍٍاٍافا٬   اثاي  ياب ثاي يا ٭ج اُ 2بًإٌبى هٌکٍَ ٍ هَفَ٭ بث

ُ  يي: ٌّگابه يا گَ يهکِ يم يٌٙ ياثبلقبٕن ثي ٭ل ثاِ  ، 7يىهشاَ ٭لا   ،ٌات يکاِ 

                                                           
كه ايڀ هڇايذ ٥ٺي ثڀ ٽڈٍي اٍذ، اٽب پٌ اى ثوهٍهي ثهڄ   « ٱبٷ»ّڈك کڄ ٭ب٥ٸ  ڈه ٽيگڈځڄ رٖ كه ځگبڃ ځقَذ ايڀ .1

، يؾيي ثڀ ؽَڀ ٥جيلٹی اٍذ. چهوا کهڄ   «٥ٺي ثڀ ٽڈٍي ٱبٷ »، كه ٥جبهد  «ٱبٷ»ايڀ ځزيغڄ هٍيليټ کڄ ٭ب٥ٸ 

، «ٝبٹهت  ځَت آٷ ؤثهي »ٱبٍټ ثڀ ٥جلاٹوىاٯ ڇ ٥ٺي ثڀ اؽپل اٹجبڅٺي عيء اٍبريل ٥جيلٹي څَزڂل کڄ اڇ كه کزبة 

څبی هعهبٷ ڇ رهواعټ ٽٞٺجهي     کڂل. اى آځغب کڄ ايڀ كڇ ځٮو ٽغچڈٷ اٹچڈيڄ څَزڂل، كه کزبة اى آځچب ثَيبه هڇايذ ٽي

 ځبٽڄ آځچب پيلا ځکوكيټ. كهثبهڃ ىځلگي

 ،يهبٿ ڇااى ه يک يب چڂهل ځٮهو  ، ؽليضي اٍذ کڄ اى ڇٍٜ ٍٺَٺڄ يب آفو آٿ ،هعبٷ ّي٦ڄاى ځٲٞڄ ځ٢و  ،ؽليش ٽو٭ڈ٣ .1

ٹهي  إثيهڄ ه٭٦هڄ   ؤثهواڅيټ ٥هڀ   إثهڀ   ي٥هڀ ٥ٺه   يکٺيڂ» ثواي ځپڈځڄ  .هاڇي رٖويؼ ثڄ ه٭٤ ځپبيل ؛ ڇٹيثبّڂل ا٭زبكڃ

يک  ،يٕؾبث يي٦ڂ .ٍذافلؽليش ٽزٖٸ ثڄ هٍڈٷ  ،ٽو٭ڈ٣ ،ٍڂذاڅٸ هعبٷ اٽب اى كيلگبڃ  «.ٱبٷ .... 7اٹٖبكٯ

 .)ٽزوعټ( .ّڂيلڃ ثبّل ڇ ځٲٸ ٵڂل، 9هٍڈٷ اهللفڈك اى ؽليش ها 
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ٍ يثا  ري ٞجٷوٻ ٌِ آهي، يّب اُ ٙبم ثِ هي ّوَاُ ًُبى ٍ ثـِ  ،ٙاي  اي يثاي ٕاٮ   ي ٭واَ

ٚابى ٍ ّاَ   يًَٙز؛ ٕذٔ ا [ييِيثِ ]اي ِ لٌا ًبه .٘ آهييد ، ٍ آى ثبًٌَِيهي يٍال

ثاِ هٞاَ    ،ٚابى ىاٙاز  يثاب ا  يٍ ّوَاّا کِ قٞي ٕافَ  ٍا ّبٙن  ياُ ًُبى ثٌ يامک

 اللؼِ ٍاٍى هَٞ ٙي. يًهبُ ىٍ اٍاهَ  آى ثبًَ .فَٕشبى

 ت سَميرٍا

اُ هلواي ثاي ٭جاياب ثاي ػٮفاَ ثاي هلواي         ّان ٚبى يٍ ا ديٍٗاُ ثِ ًقل ديٍم 

ِ   يٌّگابه : کٌاي  يز ها يلٖي ٍٍاالديٍٗ اُ كٖي ثي  قَل ٝبى  اُ ام  کاِ ٭وا

ي ٍ ين كٖيىهشَ ٭وَ ،فب٥وِ ،ّبٙن يًُبى ثٌبى يهٌِ هبٍع ٙي، اُ ياُ هي ،ٌتيُ

 .هبٍع ٙيًياُ آى َْٙ ٌِ، ّوَاُ اٍ يهَاَّٗ ٕک

 ت چْارميرٍا

: ز ٙايُ إاز  يا ٍٍاثي هلوي ثي ٭جياب  ي٭لاُ  ثب إٌبى هَف٫َ ي:يگَ هي ديٍم

ِ يم يٙاٌ  يَف٭ٖابهِ هٮاب   اُ ٍاٍى هٞاَ ٙايم،    . ّ  545کِ ىٍ ٕبل  يٌّگبه  کا

ثاِ   ٍ اٍ ّان  يي إٍيٍّت ثي ٕٮاُ قَل  يي اًٞبٍي: ٭جيالولک ثي ٕٮگفز هي

ٍا  7يىهشاَ ٭لا   ،ٌات ي: ُز ًواَى يا ٍٍا ياُ ٭جياب ثي ٭جيالَكوي اًٞبًٍقل 

ِ يًٍَٝس٘ ّوـاَى  کِ  يىٍ كبليم، ياُ ؿٌي ٍٍُ اُ ٍٍٍىٗ ثِ هَٞ ى دٔ  وا

 .ُ ثَىمييًيگبُ ّوبًٌي آى ثبًَ ٍا  ؾيّ ،سب آى ُهبىثِ هيا قٖن هبُ ثَى. 

 ت پٌدنيرٍا

ي يهي ىٍ ثا  :ز ٙيُ إزيٍٍا يثي ًبف٬ الفَْ حعقث، ثٌز ِيٍ ثب ٌٕي هَف٫َ اُ ٍق

 هٞايجز اُ  کِ آى ثبًَ دٔ يٌّگبه ،ثَىم يثٌز ٭ل، 3ٌتيکٌٌيگبى ُ إشقجبل

َ ثي هولي ٍ ٭جياب ثي كابٍص ٍ   حٍسيَ. ثِ هَٞ آهي [کَثال] ثاِ   يهًِا  جَي٭واثا

َ ِ کاَى.  يا ز گفز ٍ گَيٚبى سٖلياثِ  ِٚبى ٍفشٌي. هٖلويا يَٕ ٍ ػوا٬   آى ثابً

 ُّوابى ٍ٭اي  ي إاز  يا ا»ٌات فَهاَى:   يُ ثبًَ؛ ٕذٔ ِ کَىًييِ ّوِ گَيكب١َ ً
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ٚاابى ٍا ثااِ هٌااِل٘ ىٍ يٕااذٔ ا«. گفشٌااي هاايٍإااز  دياابهجَاىٍ  هااياي ٍكواابى

ٕاذٔ ٍفابر    ؛ثاَى ٕابکي  بُىُ هبُ ٍ دبًِىُ ٍٍُ ىٍ آًؼب يٚبى يٍ ا ،لوَا  ثَىال

، هَاًاي ىٍ هٖؼي ػابه٬ ثاَ اٍ ًوابُ     يّوَاُ ثب گٍَّ ،ثي هولي حٍسيٍَ  ،بفزي

 ٍ ٍ  زي٥جاق ٍٝا   ٕذٔ اٍ ٍا ثَگَىاًيًاي  لواَا   الىٍ  ٘ىٍ اسابق  ٍا يآى ثابًَ، 

 .کَىًيىفي 

 ت ششنيرٍا

ثِ ًقل  ،هکفَف  وُِي: كيگَ هي ٭بثي ٍ ٕبکي هَٞ ،يل ثي هلوي ثَٞيإوب٭

 ثي يابي٭ج ثيٍاف٬  اثي ثٌز ،: اُ ٌّيٌيک هي زيٍٍا يٚي٭جياب قَاثَف يَٚاُ ال

ىٍ ، 7يىهشاَ ٭لا   ،ٌتيي: ُيگَ هي يم کِيٌٙ ،يًبف٬ فَْ ثي ثٌز  ،

 هاي  .بفاز يٍفابر    . ّ  60ٍػات ٕابل   دبًِىُ  ، هٞبىف ثبکٌٚجِيبهگبُ ٍٍُ ٙ

ىٍ هٌِل هٖالوِ   ،٘يىٍ اسب  هَٕٞٝذٔ آى ثبًَ ٍا هٚبّيُ کَىم. اٗ  ػٌبُُ

٭جياب ثي ٭جيالَكوي ثاي  ّبي  کِ ثبٯ يي، ّوبى ػبيالقَٞ ىٍ كوَا  ،هٖشؼيُ

 9إز، ىفي ٙي. ي٭َف َُّ

 گأّ ششٕاي   ثياسْاد رٗا يتررس

 يچ ٲُٯثراض، ټرتؿٸخٹي  خؿ  تا ٸخٹز .ٷسټؿج ٸ ٶكاٴ ٶاٰ تي، يسٮراٴ ٖثيكجط ضرٸرت

 يؿو يٶٹ طٺرؾو  ( ٸيقٷاؾو  )ٶؿوة  رٶؿاب ،ضخا٬ټاي   آٶٽا زض ٦جاب ٶاٲٻ ظٶس٪ي زضتاضٺ

 ټؿجٷس:شي٭ ، رقرال ٶاٰ ٸ ٶكاٴ تياٴ يضرٸ آٴ  رظ خٳٯٻٱ. راٞجرٶ

 ظټطرٴ تٵ ٲاٮ٥. .9

 .يثسرهلل تٵ ٖثسرٮطحٳٵ رٮٗجثٖ .2

 .يٯټتٵ رحٳس رٮثا يٖٯ .9

                                                           
 .11ه 19ٔ ٕ، ؤفجبه اٹييڂجبد .1
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 ٢اؾٱ تٵ ٖثسرٮطظر٠.  .4

ري  ٻٷو يچ ٢طرٸ ټو  تٹزٺٲكجط٤ اٴ يرظ ضرٸ ياضرٵ تؿرت زض ، ٦ٻٲحٳس تٵ ٖثسرهلل .5

 ٪طزز.ٲكرم  ٯٻ آٴرتٻ ٸؾ ،ٲص٦ٹض يتا ضرٸ ٸخٹز ٶسرضز

 تٵ ٲحٳس تٵ ٖثسرهلل. يٖٯ .6

 ٸ آٴ اٲوسٺ رؾو   رٲٷواتٕ ٲرجٯوٝ ٶ  رظ رٸ زض  يٶواٲ چ رټو ٦وٻ   ياٞطٗؿاٲٻ رٮٳٖ. 7

 يٳٛوواٞطرٮ رتووٹ ،رؾوو آٲووسٺ رؾووٳف  ،«حؿووٵ »٦ووٻ زض  يقرهوو

 رؾ . 9(٠.  ټ 998 )ٰ

 .ٱراٞجرضخا٬ ٶټاي  زض ٦جابرظ رٸ  يچ رثطرټ٦ٻ  يس رالٶهاضرٖثسرٮٳٯ٥ تٵ ؾٗ. 8

 اٲسٺ رؾ .رٶ ٸي ي رظٶاٲټرچ  يچ ٦جاترټزض ٦ٻ  يس رالٸؾرٸټة تٵ ؾٗ .9

 . ي٭ تٵ ٲحٳس رٮثهطررؾٳاٖ .90

 .ٳعٺ رٮٳ٧ٟٹٜح .99

ٸ  ٪ٹٶوا٪ٹٴ اٴ ضر زض َث٣وا   آٶ طٸرٴرٵ ٸ پرتاتٗ ٶاٲٻ ظٶس٪ي ،يٹَررٲاٰ ؾ ٷ٧ٻيتا ر

ٴ ااٴ رذثواض ٸ ٲٹضذو  يو ضرٸ ،ٴ ٲهطاٲحسث ٶاٲٻ ظٶس٪يع تٻ ٶ٫اضـ رٶ ٸآٸضزٺ  يزضپ يپ

ٵ يو ٦وٻ ر ضر  ي٥ رظ ٦ؿواٶ يو چ رټو  ٶاٲٻ ظٶس٪ي رٲا، ٶٳٹزٺ رؾ ٲثازض  س يٱ ٸ خسي٢س

 ش٦ط ٶ٧طزٺ رؾ .  ،ضؾس يرؾٷاز تٻ آٶٽا ٲؾٯؿٻ 

توٵ   يٖٯو رظ ٸ ر س ٪ٟو : ي، تاضؾس ٲي ٭ ٦ٻ ؾٷس رٸ٬ تٻ رٸرؾٽ٭ تٵ ًٞزضتاضٺ رٲا 

 يازيظټاي    ٶاٲٻ ظٶس٪يطٺ ٸ رؾټاي  ٵ ٲطز، ٦جابير  ٲا زضتاضٺ ٦ٷس. ٲي  يرضٸ 7يٲٹؾ

 يٷ٧ٻ رٸ رظ خٳٯٻ ٦ؿاٶيچٻ ضؾس تٻ ر ٶراٞجرٱ؛رظ رٸ  يٶاٲچ رټ رٲاٱ، يخٹ ٦طزٸ ضر خؿ 

ًٞو٭ توٵ    ،ؿ  ٦ٻ ٲٷٓوٹض رظ رٸ رس ٶرتٗ  ٦طزٺ تاقس. يضٸر ،7تاقس ٦ٻ رظ رٲاٰ ضيا

ٷ٧ٻ ٲأٲٹٴ، رٲواٰ  ي٦ٻ تٻ ذاَط ر يټٳاٴ قره .ط ٲأٲٹٴ تاقسيٵ، ٸظراؾجيطرٮ ؾٽ٭ شٸ

                                                           
  .143ٓ  1ط ، اٹپؾبٙوڃ ؽَڀ .1
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ٰ  يرظ ذٹز تطٸظ ٲ يسيقسٻ ٷر٦ زقٳٷي ٸح زرز، رضر تط رٸ تطخ ،  7زرز ٸ ٶؿث  تٻ رٲوا

ط ررٵ ًٞ٭، تٛ٭ ترتٻ ؾٽ ،٦ٻ رؾٱ رٸ رظ ؾٽ٭ تٵ ًٞ٭رحجٳا٬  ٵير ٦9طز. يٲ  زاحؿ

. حوا٬  ٪وطزز  ٲوي تط توطزرضرٴ  ٶؿورٻ رقجثاٺ ٯٻ تٻ ئٵ ٲؿيطر ريظ ؛ٲحا٬ رؾ ، تاقس ٦طزٺ

تٹرٶوس   يٲو  7ط ٲراٮٝ ٸ زقٳٵ رٲاٰيا ٸظيٸ  ،ٶاٰ ٸ ٶكاٴ تيٵ رٵ چٷير يچ٫ٹٶٻ ٞطز

 دراٶٷوس قو  ټٳ ،ٴا٥ رظ تعض٪واٴ ٸ ٲحوسث  يچ ر٦ٻ ټ يزض حاٮ ؛  تاقسيٵ ضٸرير يضرٸ

   ذثط ٶسرضٶس؟ يرٶس، رظ آٴ ضٸر ث رٲاٰ ضيا تٹزٺيرحاز يضرٸ ػٺي٦ٻ تٻ َٹض ٸنسٸ٠ 

ٵ يرع ر، ٶتٵ ؾٯٳٻ يٲٹؾ يٗٷي٦ٷس،  ٲي  يٸرضرٸ  رظٲطز ٵ ير٦ٻ  يقره  رٸيٗ

رظ  ي٧يٱ. يسيٵ ؾٻ ٶٟط ٲكجط٤ زرت ،2«عرٴ رالٖجسر٬رٲ»زض ع رٶضر رٸ ٲا ٶاٰ  .ٵ رؾ رچٷ

زض  يٗٷو ي، 7رؾ  ٦ٻ ٢ثو٭ رظ ٸالز  رٲواٰ ضيوا    4«ث٣ٻ» ،قرم ؾٹٰٸ  9«ٵرٮ» ،آٶٽا

 تاقس. ريٵ ضٸري   يضرٸتٹرٶس  يٸ ٶٳزض٪صق   ٠.  ټ 999ؾا٬ 

 يطرووثاتوو  ظتٲهووٗة تووٵ تووٻ ٲهووٗة تووٵ ٖثووسرهلل تووٵ ؾووٷسـ  ،  زٸٰيووضٸر

ٸ  زرضٶستر   رټ٭تا  يزقٳٷزض  يَٹالٶ ري ؾات٣ٻ رٸ، ٺ ضؾس ٦ٻ ذاٶٹرز يٲ (٠.  ټ 299 )ٰ

ط ررٲ طٺرذٍ ٸ ؾرظ  رٸ ط رظ رٶحطرٜررتٵ رث .ټؿجٷسٶؿث  تٻ آٶاٴ  يرٖج٣ازٲٗطٸٜ تٻ تس

توطيٵ   ٵ تٹزٺ ٸ رظ تسرع چٷررؾ . پسضـ ٖثسرهلل تٵ ٲهٗة ٶ ؾرٵ ٪ٟجٻ 7ٵررٮٳٹٲٷ

توٵ   روي حيرظ  ييتوس٪ٹ  يرؾ  ٦وٻ توطر   يرٸ ټٳاٴ ٦ؿ 5رؾ . يزقٳٷاٴ ٞطظٶسرٴ ٖٯ

ضر ٲوجٽٱ توٻ    ريحيس ضٞ  ٸ رطقټاضٸٴ رٮ يتٻ ؾٹ ،رظ حداظ يٖثسرهلل، ټٳطرٺ تا ٪طٸټ

 ٦طز. فيزٖٹ  ٲطزٰ تٻ ذٹ

ټاضٸٴ  .رٸ ؾط تاظ ظز ي٢ؿٱ ٦طز، ٸٮ يت٣ايارٸ رظ ٸي ي رثثا  ٲسٖاتطري ټاضٸٴ 

                                                           
 .493ٓ ، 1ط ، هاٹجؾب  خٍٮيڂ .1

 .31ٓ ، فالٕڄ رنڅيت اٹٶپبٷ ؛194ه  118 ٕٔ، 4ط ، اال٥زلاٷ ٽيياٿ .1

 .)ٽزوعټ( .کڂل ٽي رَبڅٸ ،كه ځٲٸ فجو اى كيگواٿ کڄ اي هاڇيي٦ڂي  ،«ٹيڀ اٹؾليش»هاڇي  .3

 .)ٽزوعټ(ثبّل.  ٽٞپئڀڇ  اٽبٽيکڄ ّڈك  ٽي ثڄ ّقٖي اٝالٯ ،هاڇي صٲڄ .4

 .69ٓ ، اٹڂليټ ٭چوٍذ اثڀ .5
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٢ؿٱ  يٸ ٦ٻ« ٢ؿٱ ترٹض» :تطآٸضزاز يٕ تٻ رٸ ٮ٫س ظز ٸ ٞطرًٚثٷا٤ قس ٸ ًٞ٭ تٵ ضت

تٗوس رظ   ٸ ي٦وطز  تثواٺ ٖٳوط  ضر   ،تٻ ذسر ٢ؿٱ»تٻ ٦جٝ رٸ ظز ٸ ٪ٟ :  ريحي .ذٹضز

ف ت٧اٴ ٶرٹضزٺ تٹز ٦ٻ زچاض خعرٰ قس ٸ يټٷٹظ رظ خارٸ . «قس يضؾج٫اض ٶرٹرټ ،ٵير

 يذكوج ٢ثوط   يضٸزرزٶوس،   ٢وطرض  ٢ثوط ٦وٻ رٸ ضر زض   يټٷ٫اٲ ا ضٞ .ررظ زٶ ،ؾٻ ضٸظ تٗس

 9س قس.يٲطزٰ ٶاپس زيس٪اٴرـ رظ  خٷاظٺٸ  ضير ٞطٸ زض ټٱ ٢ثط  ٦ٻ ٪صرقجٷس

 : سي٪ٹ ٲي ٵررٸ چٷٺ زضتاض 2يٞطرؼ حٳسرٶرتٹ

 احلؾل ذاق اـزبريي ؼّب 
9 

 ؽاكؽشلػت

 

 ا ؾلوال و اـلتفم ةطن ابن ؽاصؿ 

دااَىُ اُ  ،ي اهااَيااؼااِ ايي، ىٍ ًشيااٍا ىًبىٍٕااش٘ قٖاان  ٌيِيًبهَٙااب ٭بقجااز ،يَيااُث 

  4.ثَىاٙشِ ٙي، 3فًَُي فب٥وِثِ  ٙيُ ىاىُ ًبدٌٖي ًٖجزّبي   ًبٍٍا ٍ ٕويّبي  سْوز

٬ ٲهوط زض ؾوا   توٻ  3ٷوة ي  حًط  ظٲٽاخط ٲٹيٹٔٸ  يطرٵ ظترتٻ ټط حا٬ ت

 ضر ٶ٣٭ 5ٲطؾ٭ټاي   يرٸ ٣ٍٞ ضٸر ٖالٸٺ تط ريٵ .٢طٴ ٞانٯٻ رؾ زٸ  ثاًيت٣ط ،٠.  ټ 62
                                                           

  .317ٓ ، اٹٞبٹجيڀ ٽٲبرٸ .1

. ّهڈك  ٽهي  ٽؾَڈة ٍوايي كه اكثيبد ٥وة اى پيْگبٽبٿ ؽجَيڄڇ .ٯ  ّب٥و ٽ٦وڇ٫ ٱوٿ چچبهٻ څ، ؽپلاځي اثڈ٭واً .1

ځ٢هټ كهآڇهكڃ  ڄ ثهڄ هّهز   ىځهلاٿ ڇ ٽز٦ٺٲهبد آٿ ها  ، «هڇٽيهبد »ٽڈٍڈٻ ثڄ  څبيي ٱٖيلڃكه  ككه ٝڈٷ اٍبهد فڈ اڇ

ً  اثي هائيڄ ٽْچڈهڃ اٍذ. ٱٖيلاٝچبه ڇ ځيي كه ٽلػ ائپڄ  ٥بّٲبځڄ ،ؽپبٍي ،اٍذ. ا٦ّبه اثڈ٭واً ثهب ٽٞٺه٤    ،٭هوا

 كاځڂهل.  ٽهي  ثچزويڀ ٦ّو ٥بّٲبځڄ ربهيـ اكثيبد ٥هوة  ،اى ٽڂزٲلاٿاي  ها ٥لڃ «اهاک ٥ٖي اٹلٽ٤ ّيپزک اٹٖجو...»

 .ٯ څّب٥و ځهبٽڈه ٱهوٿ پهڂغټ ڇ ّْهټ     ، رويڀ ؽجَيڄ ٽز٦ٺٰ ثڄ ٽ٦َڈك ٦ٍل ٍٺپبٿ يٱليپ ،كه اكثيبد ٭بهٍي ځيي

 .)ٽزوعټ(اٍذ. 

 .)ٽزوعټ(آٽلڃ اٍذ. « اٹؾڂش»ڇاژڃ ، «اٹؾٺ٬» ثڄ عبي ڇاژڃ ،كه ثوفي اى ٽڂبث٤ ربهيقي .3

ثب اڇ ٽجبڅٺڄ ځپهڈك. ثهو    ،اهلل ثڀ ؽَڀ٦ت ثڀ اٹيثيو اٍذ کڄ يؾيي ثڀ ٥جلاهلل ثڀ ٽٖڅپبٿ ٥جل ،«اٹيثيوي»ٽواك اى  .4

اى ، اُ هٍهيل  ىثيوي ثڄ فبځهڄ  ثڄ ٽؾ٘ ايڂکڄ، څڂگبٽي کڄ آٿ كڇ اى څټ علا ّلځل ،اٍبً ثوفي اى ٽڂبث٤ ربهيقي

 .)ٽزوعټ(رب ايڂکڄ اى كځيب ه٭ذ.  ؛ّکپټ، گٮذ  ّکپټ ٽي ڇ ٽلاٻکوك ّوڇ٣ ثڄ ٭ويبك ىكٿ  ّلد كهك ّکټ

 ،يب هاڇي کڄ ٽؾلس يهڇايذ ٽوٍٸ ٥جبهد اٍذ اى هڇايز ،فبٓ يٽ٦ڂبكه   هڇك ٽي هڇايذ ٽوٍٸ ثڄ كڇ ٽ٦ڂب ثڄ کبه .5

شلق  » ّڈځل. څپبځڂهل   ٽي اى ٽزڀ هڇايذ ؽن٫ ،ثڄ ٝڈه کبٽٸڅب  هاڇي ڇ کڂل ٽي ځٲٸ 7ڇ ٽ٦ٖڈٻ ٭ٲٜ اى پيبٽجو

کهڄ اى   ي٥جبهد اٍذ اى هڇايز ،٥بٻ ياٽب ٽوٍٸ ثڄ ٽ٦ڂب «.:...ؾال رسول اهلل :صدوق طن رسول اهلل ؾال اـصدوقاـ

 .)ٽزوعټ( .لڂثبّ ؽن٫ ّلڃ ييک ځٮو يب چڂل ځٮو هاڇ ،ٍڂلُ

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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  ؟٦طز ٷازرؾجتٹرٴ تٻ رٸ  ٲي چ٫ٹٶٻ ،ٵ حا٬يتا ر .رؾ ٦طزٺ  ٲي

آٴ  ،س ٲهوط يٱ ٸ خسيتعض٨ ٢س يٖٯٳا ٪ٳاٴ ، تي٣  زرق رټا ح٣  يٵ ضٸرير٪ط ر

 توٹز،  ي٦ٻ پسضـ رظ رنحاب قاٞٗ يعرٕ خرتٵ ضت ٲحٳس ق٥ تي٦طزٶس ٸ  يضر ش٦ط ٲ

ٶدوا  آزض قوسٺ ٸ  ٲهط ٸرضز  ٦ٻ ري رؾ  نحاتٻٺ زضتاض٦طزٺ ٸ  تأٮر٦ٝٻ  ري ٶٹقجٻزض 

 9آٸضز. يا  ضر ٲيآٴ ضٸر ،رٶس زض٪صقجٻ

ٸ  سٺيتٻ ذٹز ز٦ٻ ٲهط رٸ ضر  يٲٹضذتطيٵ  تٻ ٖٷٹرٴ تعض٨ ،يٹَرٵ رٲاٰ ؾرټٳچٷ

 زضّ»زض ٦جواب  ٪ٳواٴ تايوس    توي  ،ٷف رؾو  ررذثاض ؾوطظٲ ٲطزٰ تٻ حٹرزث ٸ تطيٵ   آ٪اٺ

 ٦طز.  ياز ٲيا  يرظ آٴ ضٸر ،«ٳٵ زذ٭ ٲهط ٲٵ رٞ 

 اتيرٗا ٍحِ يتررس

توٻ  ٦وٻ   ياتيو ٱ؛ ضٸريطيٶف ضر تپوص ٣ُاضرا  ٲهٗة تٵ ٖثسرهلل ٸ ټٳيٱ ضٸررتٹرٶ يٲا ٶٳ

٢وسض   آٴ كواٴ يزټٷوس. ر  ٲوي  ٶؿوث   ،تعض٪ٹرضپا٦سرٲٵ ٸ ذطزٲٷس،  يتاٶٹ ، آٴ3ٷةيظ

اض  خوس  يظ يتطر يحج .سيز يزض ضٸظ رٸ ضر ٶٳ يچ ٶاٲحطٲرثٻ تٹز ٦ٻ ټٝ ٸ ٲحدرٖٟ

ٸ زٸ تووطرزض  ،سض ٦ووطرضروو٦ووٻ پووسضـ ح يزض حوواٮ ٸ ،قووة ي٧يتعض٪ووٹرضـ، زض توواض

٦ٻ ٲطزٰ ذٹرب تٹزٶوس،   يظٲاٶزض  ٦طزٶس، ٲي رٸ ضر رحاَٻ ،ٵرـ حؿٵ ٸ حؿتعض٪ٹرض

 ٶوٹض ، 7يسٶس، پسضـ ٖٯو رضؾ ياٌ حطٰ ٲر٦ٻ تٻ ح يضٞ  ٸ ټٷ٫اٲ يٲ يتٻ حطٰ ٶثٹ

ضر  3ظټوطر  ٶاٲٹؾف ٸ پاضٺ تٵ ،يچ قرم ٶاٲحطٲرټ٦طز تا  يضر ذاٲٹـ ٲ ټا چطر٘

 ٱ: ير٪ٹ يٲ 3ٷةيذطزٲٷس، ظ يتاٶٹ يضثاٵ ٲٹيٹٔ ٸ زض يرزضتاضٺ  ٷس. ٲارٶث

 و اـبتللول یادصللطػ ةؽقللا بضللع

 

 ةداهقلل ةو ؿللم ـللك مللن كؽبلل  

 يهتلللزورين ؾلللْب اــبللل ؽقوملللا   

 

 ةاـداجقللل ةاـؾقؾللل ةصخقللل یطؾللل  

 حقلللدری حيللل  بلللك ادرهتضللل 

 

 ةاـغاشلللق ةاـدجـللل و شلللباله دم  

                                                            
 .543ٓ ، 1ط ، اٹجؾبه ٍٮيڂڄ .1
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 ياــبللل ؽقخؿلللد مصلللبا  ؾلللْب

 

 ةباديللل یٓهتلللر يبلللوك ـؽلللأ  

 ِتاعللللك اخلقللللل دم و يومللللا   

 

 ةسلللبع اـضلللاريادخلللقم ؿا   

ُ ّابي    جزيؿِ هٞسَ ! 3 َُّابهجَ اکَم ٍ فب٥وِ يد دبٍُ سي يا   ٍا يبىيا ًابگَاٍ 

 .يا سلول کَىُ

 .يکٌ هي بٍريُ ٙت يکيسبٍقجَ ك٢َر ٍَٕل ٍا ىٍ ىل  يٍٍُ

ٙاؼب٭٘ کاِ   يٍ کاَاٍ ٍ ىٍ فًَُاي   يا ك، يهَس٢ا  يکاِ ك٢اَر ٭لا    يىٍ كبل

 گَفشٌي. هي بىيسَ ٍا ىٍ ه َ ّٖشٌي،يّوـَى ٙ

 .ييُ ًَٚيى سَسب  کَى هي هبهَٗ بهجَ ٍايدهقجَُ  ؿَاٯ ،7ي٭ل ديٍر

ُ ثِ  ،يٍكٚ َاًبر ىًٍيُ ٍيكّوـَى  [ييِيلٚکَ ]ِ َٕاٍاى يً يٍٍٍُ   اٍىٍگاب

 کٌٌي.  هي كولِ سَ

 ياتيو ٱ؛ ضٸريطيٶف ضر تپوص ٣ُاضرا  ٲهٗة تٵ ٖثسرهلل ٸ ټٳيٱ ضٸررتٹرٶ يٲچ٫ٹٶٻ 

 :سي٪ٹ ي٦ٻ ٲ

فاَاٍاى  ّابي   ي ػوا٬ يٍ ىٍ ثا ٍفاز ٍ ىٍ ا٥اَاف ٙاَْ     يهٌجَ ه يثبال، 3ٌتيُ

ٍا ثاِ  واز ٍ آًْاب   ياًگ ياكٖبٕابر هاَىم ٍا ثَها    ؛کاَى  يها  يهاَاً  ه٦جِهَىم، 

 کَى.   يق هيثَاىٍٗ سَٚ يهًَوَاّ

ضر زض ٲ٣ات٭ چكٱ ٸ ٪ٹـ ټٳؿط تعض٪وٹرضـ ٖثوسرهلل   ضٞجاضټا  ٵيرٻ ټٳ ،ٵ تاٶٹير

 يزرز. حا٬ آٶ٧ٻ ٖٯو  يرٶداٰ ٲ 7ٵرتٵ حؿ يٖٯ ،تٵ خٟٗط ٸ تطرزضظرزٺ ٸ رٲاٰ ظٲاٶف

ٵ يو رتايس رٸ  .ٲطزٰ تٻ رٸ تٹزتطيٵ  ٸ رٲاٰ تٗس رظ پسضـ ٸ ؾعرٸرض يٵ، تٷٽا ٸٮرتٵ حؿ

٦ٻ رنوالً چوٻ   ٱ رٱ تپطؾيؿ . ٲا ح١ زرضرٵ ٶرٵ چٷيحا٬ آٶ٧ٻ ر ؛٦اضټا ضر رٶداٰ زټس

ٵ يو ٦ٷس ٸ ٲطزٰ ضر تٻ ر يؾرٷطرٶ، 3ٷةيظ تاٸخٹز زرقجٻ تاقس  تٹرٶؿ  ٲي ري رٶ٫رعٺ

ٲوطزٰ   ٞطرٸرٴ ذُثٻ ترٹرٶس تا  رخٳٗٵ يٸ زض ٲ٣ات٭ ر زٖٹ  ٦ٷس ؾاظ ؾطٶٹق اٰ ر٢

 ٦ٷس.١ يزرقجٻ ٸ آٶٽا ضر تٻ ذٯٕ رٸ رظ ذالٞ  تكٹس ٞاخط تاظ يعي پرطٸيضر رظ 



 667در هصر /  3فصل اول: بررسي هسار حضرت زينب

 33021شاخه:  21/3/33مجري: شريفي تاريخ:  2گيري:  غلط

 ،٦ٻ ٲهٗة زٖٹ  ٦طز 7ٵرحؿ يط، ٲطزٰ ٲ٧ٻ ضر تٻ ذٹٶرٹرټررتٵ ظت يچٻ ظٲاٶ

  ٹ٧ٵ ٲوٹضز ؾو  يو زض رتٷٽا  ٶٻ ،ديتاضټاي  ٦جاب٦ٷس؟ حا٬ آٶ٧ٻ  ي  ٲيٵ ضٸررٵ چٷير

ذٹز  يضټثططـ يپصٲطزٰ ضر تٻ  ،طررتٵ ظت»رٶس ٦ٻ  ٪ٟجٻ يٸ تالشض يتٯ٧ٻ َثط ،رٶس ٦طزٺ

 9«.7ٵرحؿ يٶٻ تٻ ذٹٶرٹرټ ،رؾ  ٞطرذٹرٶسٺ

ُ    يتٻ َٹض ؛٪طٞ زض حداظ، ضٸٶ١  طررتٵ ظت٦اض  رظ ي٧وي  ٕ، رو ٦وٻ ٖثوسرهلل توٵ ٲ

 .قوسٶس  سٺرو ٣ٖ ټٱټٳٻ تا رٸ  ،ٷ٧ٻ رټ٭ حداظيٗ  ٪طٞ ، تا ررف تيتطر ،ٷٻيٲس ٴاؾا٦ٷ

 يتواظ  ؾ٩ ،يتاظ تچٻ ،يظتا ظٴ ق٧اض، ،يَٯث ضٞاٺ ،يذٹق٫صضرٶ ،اٴي٦ٻ حداظ يټٷ٫اٲ

رظ ٵ آٶواٴ  رزض تو ثجف رسٶس ٸ ټرسٶس، رظ رَاٖ  رٸ زؾ  ٦كيس ضر زيعي يتاظ ٸ ذطٸؼ

تاظ ٸ  ؾ٩ ،تاظ ٳٹٴرٲ، تاظ پٯٷ٩ ،س ضر ٞاخطيعي ،فيټا يط زض ؾرٷطرٶراٴ ضٞ . رتٵ ظترٲ

 تطري ري تٽاٶٻ ، ټٳچٹٴسيعيٶ٧ٹټرسٺ ط رظ نٟا  ررتٵ ظت ٦2طز. ٲي يذٹق٫صضرٴ ٲٗطٞ

 يٕ ٲؿوٯٳاٶاٶ رتا رؾج٣ثا٬ ٸؾو  ،ٵ زٖٹ  رٸيذالٞ  رٸ تٽطٺ خؿ  ٸ ر تط يسزٖٹ  

  .تٹزٶس، ٲٹرخٻ قسآ٪اٺ قسٺ س يعيٞؿ١ ٸ ٞدٹض  رظ ٦ٻ

ٗ اض رتؿو  ي٫واټ يخا ،اٴ زض حداظيرٲٹ ٶثوٹز ٦وٻ    ياظرو ٶضٸ  رظريوٵ  ؛ٷسٝ زرقوج ريو

ٜ زٖٹ  ٲطزٰ توٻ پطر٦ٷوسٺ قوسٴ رظ     ايذُثٻ ذٹرٶسٴ  ،اٰرزؾ  تٻ ٢، 3ٷةيظ  رَوطر

٦وٻ   توٹز ري  ٪ٹٶوٻ  تٻ ،ٷٻياٴ زض ٲسيٝ رٲٹر٫اٺ يٗيٶ٧طزٴ تا رٸ تعٶس. خاٗ  رس ٸ تيعي

ط زٖٹ  رٲطزٰ ضر تٻ خٷ٩ تا رتٵ ظت، س أقس٠رتٵ ؾٗ ٸٖٳط يٗٷي، ٷٻيٲسزض س يعي يٸرٮ

ؾوپؽ رٸ ضر توٻ ټٳوطرٺ     .زٖٹتف ضر رخات  ٦طز ،طرتٵ ظت ٖٳطٸ ـتطرزضتٷٽا  رٲا .٦طز

طر ؾطتاظرٶف يظ ؛حان٭ ٶكسري  ٻدر٦ٻ ٶج ،ٞطؾجازط رتٻ ٲثاظضٺ تا رتٵ ظت ،ؾطتاظ يتٗسرز

س رٸ ضر توٻ  يعي٦ٻ  ييتا خا ،اٴ ٸ تٓاټط٦ٷٷس٪اٴ قسٶسرقٹضق يطر٣ٍٞ ٲٹ١ٞ تٻ زؾج٫

ٗ   ٸط ٲوجٽٱ ٦وطز ٸ ٖٳوط   ررتٵ ظت يطرزض زؾج٫ ي٦اض ٸ ٦ٱ يؾؿج ٶجٹرٶؿو    ،سرتوٵ ؾو
                                                           

 .39ٓ ، 4ط ، األّوا٫  ؤځَبة ؛364ٓ ، 4ط ، ربهيـ ٝجوي .1

 .3-1ٔ ٕ، 4ط ، األّوا٫  ؤځَبة .1
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تٹزٺ ٸ توٻ   ط(ر)رتٵ ظت ٭ تٻ رٸيٲجٳا ،ٷٻيكجط رټ٭ ٲسرت»س: يٷ٧ٻ ت٫ٹيخع ر ؛اٸضزرت يٖصض

  9.«اٶٻ زٖٹ  ٦طزٺ رؾ رع ٲرٟرضر ٶ يتطذ ٸ رٸ، رٶس   زرزٺيرٸ ضيا

توٻ   ،٦وطتال ٻ تٷٟط رظ ٸر٢ٗ تا تٹخٻ تٻ ،٦ٻ ٲؿٯٳاٶاٴ يَٹض ؛ط تاال ٪طٞ ر٦اض رتٵ ظت

ف ٶؿوث  توٻ زقوٳٵ،    يذوٹ  تا ٸخٹز َثٕ تٷس ،سرتٵ ؾٗ ٸٸ ٖٳط قجاٞجٷسٗ  تا رٸ رت

٪طزرٴ  يس( ضٸر)رتٵ ؾٗ رظ رٸ ،ٲطزٰتركجط چٹٴ  ؛سيز ٶٳي تا رٸ٦طزٴ  خع ٲسرضرري  ٺ چاض

  2تٹزٶس.

ٷوٻ  ي٣سض توط رټو٭ ٲس  چ ،قس٠رس ر٦ٻ رتٵ ؾٗ سحسؼ تعٶ ستٹرٶ ٲي ،ذٹرٶٷسٺ ٲحجطٰ

ٲدثٹض تٻ ٖع٬ رٸ قس ٸ توٻ   ،سيعي٦ٻ  ييتا خا ؛٦طز ي٪طٞ  ٸ تا آٶاٴ ٲسرضر ٲ يآؾاٴ ٲ

٦وٻ  طر چو  ؛ٶٳوٹز ع ٖوع٬  رو رٸ ضر ٶيعيوس  ؾوپؽ   .تٵ ٖجثٻ ضر ٲٷهٹب ٦طز سرف ٸٮيخا

 ٖثٳواٴ توٵ   رٸ، يتٻ خوا  يعيس 9رق .ز يٶٳتط٢سٰ  ،ضرٺ نالحزض ط ٶثٹز ٸ يپص ح رٶه

ٸ  يزرض زض رٲٹض ح٧ٹٲ ٸ ر .تدطتٻ تٹز يتذاٰ ٸ  ياٴ ضر ٲٷهٹب ٦طز ٦ٻ خٹرٶرؾٟ رتي

 زچواض ٷٻ يٲس خاٶة ٲطزٰ٪ٹٶٻ رظ  ٵير ،قس٠رس ر. رتٵ ؾ٦ٗطز ٶٳي ز٢  ٟفيٸْارٶداٰ 

 . قس ٦اٲ٭شٮ  

رظ ټٳطرټوي  چ رضر توسٸٴ ټو   3ٷوة يظ ذطزٲٷوس،  يتاٶٹتٹرٶؿ   يچ٫ٹٶٻ ٲرٸ حا٬ 

س رزض ٢ ريكاٴ ٦ٻ ؾطقٷاؼ ٸ ٲحجطٰ ټٳؿط آيا ؟س ٦ٷسرٵ ٚطت  تثٗرتٻ ؾطظٲ ،ټاقٱ يتٷ

٦وطز؟   ٲي ٥ تٳاقاي  ضر رظ ٶعزرٵ ٸيٗيرتٻ ؾاز٪ي ٦طز ٸ  ٲي رٲطرض ٲٗاـ ا  تٹز،رح

   ٦ٷس؟ يحٳاٸخٹز ٶسرق  ٦ٻ رظ ريكاٴ ٵ رقرال ٶاٲثطزٺ رزض ت٦ؽ  ټرچ آيا

٦وٻ ٖثٳواٴ توٵ     ي٪طٸټو ظيطر  ٣ٖرسٺ تٹزٶس؛ ټٱس يعيتا  ٶ٧طزٴ ٗ رٷٻ تط تيرټ٭ ٲس

 يتواظ  ٸ ؾو٩  يٶوٹرظ َٷثٹض ،يس ضر تٻ قوطرترٹرض يعي ،اٴ تٻ زٲك١ ٞطؾجازٺ تٹزرؾٟرتٹ

                                                           
 .14ٓ ، 4ط ، األّوا٫  ؤځَبة ؛367ٓ ، 4ط ، ربهيـ ٝجوي .1

 .131ٓ ، 1ط ، ربهيـ ٝجوي .1

 .39ٓ ، 4ط ، األّوا٫ ؤځَبة .3
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ٸ  ٦9طزٶوس رٖوالٰ  ضر س يو عيرظ  پرطٸي ٶ٧وطزٴ  ،ٷٻيرټ٭ ٲسضٸ  رظريٵٝ ٦طزٺ تٹز؛ رٹنت

 ،سيعيحجي ټٷ٫اٲي ٦ٻ ٶثٹز.  ط٪صرضرثأتع زض آٶٽا رس أقس٠ ٶرتٵ ؾٗ ٖٳ٭ ٖٳطٸ قس 

 .رٸ ٲٹرخٻ قس ت٧ثطٸ  يؾپاٺ حطٺ رٲط ٦طز، تا ؾط٦ك يضر تٻ ضټثط ذٹز ٖٳطٸ

٦ٷٷس٪اٴ رٸرٲط رٸ قس ٸ  ٲؿرطٺ ءعخس تٹز، يعيٲطزٰ تٻ تطيٵ   ٲرٯمرظ از ٦ٻ يرتٵ ظ

. ٦طزضټا ٸي ضر تٹز، نازض ٦طزٺ ط ضر رظت تٵ ٲٷصضزض حاٮي ٦ٻ يعيس، زؾجٹض زؾج٫رطي 

قٹضرٶس ٸ رٖالٰ  يس ٲيعيٲطزٰ ضر تط يس  ،رآق٧اض ټٱزض ذٟا ٸ ټٱ ٦ٻ  ٦ؿي تٹز ٲٷصض

٦وٻ   يرظ ؾوپاټ  ي ټٳچٷرٵٸ ٦.2ٷس ٲي ضر تط٤ٶٳاظ ٸ  ،ذٹضز ٲي قطرب ،٦طز ٦ٻ رٸ يٲ

ٲٵ تا ٞاؾ١  !تٻ ذسر ٢ؿٱ»خؿجٻ ٸ ذُاب تٻ آٶاٴ ٪ٟ :   يس تٻ حطٺ ٞطؾجاز، زٸضيعي

 9«.حٳٯٻ ٦ٷٱٷٻ يٲس ٦ٗثٻ ٸٻ ت ت٧كٱ ٸ ضر پراٲثط ذسرٞطظٶس  تا قٹٰ يټٳطرٺ ٶٳ

٭ يذٹز ٲجٳاؾٳ  ٖثسرهلل تٵ ٖثاؼ ضر تٻ ، آٴ ضٸظٻ د نحاترذٹرؾ  ق يس ٲيعي

  ٶٹق  ٸ ٪ٟ :ري  ٻرتٵ ٖثاؼ تٻ رٸ ٶاٲ رٲاس، يتدٹ ياضي٦طزٺ ٸ رظ رٸ 

َ ثابُ ىاٍم؟  يا اثي ُث يبٍيق کٌن ٍ اُ يسَ سَٕٚوز هَىم ٍا ثِ  يهَاّ ياُ هي ه

 يبٍيا ًوَاّاي هبًاي. اُ هاي     يهٖاَر ثابق  ًاِ  کَاهاز ٍ  ًاِ  ٝاٍَر   ييىٍ ا ًِ،

ّ يکاِ كٖا   ي، ىٍ كابل يهاَاً  يٍ هي ٍا ثِ آى فَاها  يهَاّ يه ز يا ي ٍا ثاب گوَا

ي ٍ ػَاًبى ٍ فًَُاياى ٭جايالو٦لت ٍا فَاهاَٗ    يهي كٖ يدٌياٍ يب هي؟ آيکٚش

َر آغٚاشِ ثاِ   يٍ ٙوٚا  ي؟ سَ فًَُياى ديٍم ٍا کٚشًياٍم يٍ ثِ سَ کبٍ ام کَىُ

 4.ن گَفزسَ اًشقبم هَاّاُ هَى هي إز ٍ 

س. توا  رچطر رظ قٹضـ رتوٵ ٖثواؼ ٶجطؾو    ،سرٱ ٦ٻ ٖٳطٸ تٵ ؾٗرزرٶؿج ي٦اـ ٲ ير

 پروطٸي رٸ رظ ٷوسرذ  ٸ  رٵ رٸ ٸ ٲطزٰ ٞانوٯٻ ٶ رس، تيعيتط   ٸ خؿاضتف ئٸخٹز خط

                                                           
 .745ٓ ، 4ط ، اٹٶبٽٸ .1

 .745ٓ ، 4ط ، اٹٶبٽٸ .1

 .191ٓ، اٹٮقوي اثڀ ٝٲٞٲي، اٹَٺٞبځيخاآلكاة  .3

 .131ٓ ، 1ط ، ربهيـ ي٦ٲڈثي ؛159ٓ ، 7ط ، اٹيڇائل څيضپي ٽغپ٤ ؛18ٓ ، 4ط ، األّوا٫ ؤځَبة .4
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٦وٻ   ي٦طز! چطر ٖٳطٸ آٴ ٦ؿاٶ پرطٸيرٸ ضر رظ ٸ س رتطؾ 3ٷةيرظ قٹضـ ظ رٲاٶ٧طز، 

س رو تثٗ ،چكٱ ٸ ٪ٹقف تٻ رٸ رتٽاٲا  ظق  ظزٶوس  يٸ خٯٹ ،س ضر ق٧ؿجٷسيعيٗ  رت

 ؟س ٶ٧طزرتثٗ، طٞجٷسيط ضر ٶپصر٦ٻ زؾجٹض رٸ تٻ خٷ٩ تا رتٵ ظتضر  يٶ٧طز؟ چطر ٦ؿاٶ

٦وٻ   يس ٦ٷوس، زض حواٮ  رو ضر تثٗ 3يٷة ٦ثوط يچ٫ٹٶٻ تٹرٶؿ  ظرتٵ ؾٗرس رقس٠، 

ٷوٻ رظ ٶٓوط ٦وطٰ ٸ    يٲسټواي    رقرهتطيٵ  تعض٨ رظ ،ٖثسرهلل تٵ خٟٗط ريكاٴ، ټٳؿط

 ي٦ؿو ، يرؾوالٲ ٵ رٲو   رتو ٦ٻ زض رؾ  ٦ٻ ٪ٟجٻ قسٺ  يتركف ٸ ثطٸ  تٹز، تا حس

زض آٴ رٸ  قٽط  زرقو .  ٸ ٸ ٢ُة ؾرا تركف يايٸ تٻ زض رظ رٸ ٶثٹز تط تركٷسٺ

 .سيعيضؾس تٻ ، چٻ سرتطؾ يٻ ٶٳي٢سض خؿٹض تٹز ٦ٻ رظ ٲٗاٸ تٹز ٸ آٴټٷ٫اٰ ظٶسٺ 

ٵ ير» خؿاض  ٦طز ٸ ٪ٟ : 7ٴرٲرط ٲإٲٷاآق٧اضر تٻ  ،تٵ ٖال ٦ٻ ٖٳطٸ يټٷ٫اٲ

رٶوسرٲف رٞجواز.    ٖثسرهلل پطيس ٸ رظ ذكٱ، ٮطظٺ تط ٺضٶ٩ رظ چٽط ،«زقٳٵ ٞطظٶس زقٳٵ

ضر تواال ظز ٸ ذُواب توٻ     فيټوا  آؾجرٵ ؛ٻ آٲسيٶا٪ٽاٴ ٲاٶٷس قرط ٚطّرٴ، تٻ ؾٳ  ٲٗاٸ

  ٲٗاٸيٻ چٷرٵ ٪ٟ :

ّبياز ٝاجَ    يّب ٍ ُٙاش  يىاٍين ٍ ثَ ثي هٚن سَ ٍا ىٍ ىل ًگِ يهٮبٍيِ! سب ک يا

ُ    يگفشبٍ ُٙشز ٍا ثٌَٚين ٍ ث ؟ سب کيکٌين ار  اىثيز ٍا ثجيٌاين ٍ اهاال  ًبٕاشَى

ِ  ؟ٍا ٙبّي ثبٙاين  آياب اُ فلا٘ ٍ ًبٕاِا ثاِ      !کٌٌايگبى ثاَ هَگاز ثگَيٌاي     گَيا

ّ يػبٍ ً٪اَ ساَ   ٙاَى کاِ ىياي ى    ي؟ هٮلَم هيَٙ ّوٌٚيٌبًز ًبٍاكز ًوي  يگاب

 ٍ ىٍ ساَ   يهَيٚابًٍي  ِ، اگاَ ٭ب٥فا  يًياٍى سب سَ ٍا اُ کَىاٍ ُٙشز ثابُ ىاٍى. آ

هبيِ ٍا ىٍ ٍىيف افاَاى فبهيال    اٝل ٍ ثَىگبى دٖز يثَى، ًجبيي فًَُياى کٌيِاى ث

کٌٌاي ٍ ثاَ    يسَ ٍا سٞاَيت ها   يه٦بّبي  هٮبٍيِ! ايٌکِ کبٍ يا. يىّ قَاٍهَى 

ًٌُي، سَ ٍا هغٍٍَ ًکٌاي   يى ثب اهيَهإهٌبى اه٢ب هٍيوشي هَى هٖلوبًبى ٍ ػٌگيي

 9.سَ ٍٍٙي إز يَااٗ ث يفٖبى ٍ سجبّکِ  ياقيام کٌ يکبٍسب ثِ َّ 
                                                           

 .196ٓ ، 6ط ، اٹؾليل ثيااثڀ ، ڄاٹجال٩ ّوػ ځچظ .1
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ٕ   ط  ٸ خؿاض  ٖثسرهلل تٵ خٟٗطرٵ رؾ  ٚير زض  رـ يطرو ٪ ٸ قوداٖ  ٸ ٲٹيو

ط رٸ توٻ ذوٹٴ   رآٚكجٻ توٹزٴ قٳكو   ،ٖثسرهلل .ط قاٰ تٹزررٲ ،ضٸظ ٦ٻ آٴري  ٻيتطرتط ٲٗاٸ

ف ٸ رع توا ٶو  رو ٻ ٶيو . ٲٗاٸق رظ رٸ ٶسر يچ ټطرؾرټٵ ٸخٹز يتا ر ؛زرٶؿ  يٲ ٗٻ ضررق

ر  ضر رظ  ٷٻر]رؾطرض[ ؾ ٦ٻ يٮٗٷ  ذسر تط ٦ؿ» :٪ٟ  ٲيٸ تٻ رٸ ٦طز  ٲيرٸ ٲسرضر ٻ ي٦ٷا

 «.٦كاٶسطٸٴ ررـ ت الٶٻ

 ؛عزرو ذ يټاقٱ تطٶٳ يتٷ ذطزٲٷس يتاٶٹٸ  3پؽ چطر ٖثسرهلل تٻ زٞأ رظ زذجط ظټطر

خوع زٸ زذجوط   ٦وؽ   ټورچ  قٹز ٸ يس ٲرٚطت  تثٗ ٵرؾطظٲتٻ  ييتٷٽاتٻ حا٬ آٶ٧ٻ رٸ 

س رٟف ؾو يٲٹټوا تؿراض،  ٲهرث رظ ٦ٻ  يٷثيظ ؟٦ٷس يٶٳ يرٸ ضر ټٳطرټ ،سـرتطرزض قٽ

ټواي    ذاٶوٻ  .سٺ رؾو  قو ٪وٹز   ،قسٺ ٸ چكٳاٶف تٻ ذاَط قٽاز  رقوطرٜ ٢وٹٲف  

ؾوطٲٻ ٸ   ،يچ ظٴ ټاقوٳ رټو  .طزر٪ ٶٳي ؾطر قسٺ ٸ رق٥ ظٶاٶكاٴ آضرٰ اٴ، ٲاتٱرټاقٳ

قوٹز! رظ   يٶٳو   توا پوٷچ ؾوا٬ ٚوصر پرجوٻ      يټاقوٳ ٻ چ ذاٶو ر٦ٷس ٸ زض ټ ٶٳي ذًاب

 7ٵرقوة ٸ ضٸظ توط حؿو    ،٥ ؾوا٬ ٦اٲو٭  يو »: رؾو     قوسٺ يضٸر 7ناز٠ رٲاٰ

رظ ٲوا تٗوس رظ    يچ ظٶو رټو »٦ٷوس:   ي  ٲيضٸر 7ٵرٞاَٳٻ زذجط حؿ «.قس ييؾطر ٶٹحٻ

 9.«ٶ٧طز يس ٸ قازرقاٶٻ ٶ٧ك ،٦طتال حٷا ٶثؿ ٻ حازث

توٹز ٦وٻ   ٚٳ٫ورٵ  ٢سض تٻ ذواَط توطرزضـ    آٴ ،3ٷةيظ ټاقٱ، يذطزٲٷس تٷ يتاٶٹ

ٞوطرٸرٶف رٸ ضر  ټاي  ٦طز ٸ ٚٱ يٻ ٲيقة ٸ ضٸظ ٪ط .سٺ ٸ ضٶ٫ف ظضز قسرپكجف ذٳ

ضٞو  ٸ   يٲٷثط ٲ يٱ ٦ٻ رٸ تاالرحا٬ چ٫ٹٶٻ تاٸض ٦ٷ 2زرق . يتاظ ٲ ي٫طيرظ ټط ٦اض ز

س؟ رقوٹضرٶ  يس ٲو يعي تط يسذٹرٶس ٸ آٶاٴ ضر  ي  ٞطرٸرٴ ٲطزٰ ذُثٻ ٲرزض ٲ٣ات٭ خٳٗ

ٰ ٵ رت زضٸ  تٹز، ٦ٻ ظٴ پا٦سرٲٵ آ٬ ضؾٹ٬ يٷثيظ ّ   ،ٲوطز حدواب ٸ پٹقوف    توٻ حٟو

 .تٹز ٲكٽٹض

                                                           
 .16ػ ، 386ٓ ، 45ط ، األځڈاه ثؾبه .1

 .کڂيلٽواع٦ڄ  ثڄ ث٦ل 113ٓ ، ّيـ ع٦ٮو ځٲلي، «يىيڂت اٹٶجو»ايْبٿ كه ٵزبة  يڅب ثڄ ٽٖيجذكه ايڀ ثبهڃ  .1
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ا  ٲهوٗة آقو٧اض   يو توط ضٸر  يي٪ٹ ىرخٗ٭ ٸ يس ٸ ٶ٣ زضٸ٘،ټاي   ٶكاٶٻآثاض ٸ 

 ،٥ تواض يو ٲاٶس.  يٶٳ يٲرٟ يطترتهاٸ ت رٶسيكٳٷسقرم  چر٦ٻ تط ټ يَٹض ؛ تٻرؾ 

رجوٻ  ير٪وط ذٹٶٳواٴ ض   يٱ، حجيقٹ يٷٻ ذاضج ٶٳيذٹضز ٦ٻ ٲا رظ ٲس ي٢ؿٱ ٲ 3ٷةيظ

 قٹز.  يذاضج ٲرظ ٲسيٷٻ ٸ  ق٧ٷس ذٹز ضر ٲيقٹز، ؾپؽ ٢ؿٱ 

رٲوٵ   يٷرتوٻ ؾوطظٲ   ،٭ توٻ رٸ ٪ٟو   رو ٦ٻ زذجط ٣ٖ يټٷ٫اٲ»س: ي٪ٹ ي  رٸ٬ ٲيضٸر

زټوس ٦وٻ    ي٫ط ٶكاٴ ٲو ي  زي. ضٸر«ٷة ذٹزـ ٲهط ضر رٶجراب ٦طزي٦ٵ، ظ ٲٽاخط 

ٵ يو ضر توٻ ٲهوط رٶج٣وا٬ زټوس. ر     آٴ تواٶٹ س رقاضٺ ٦طز تا يعيتٵ ٖٳطٸ تٹز ٦ٻ تٻ  سرؾٗ

 ،٭رو زذجوط ٣ٖ  ،ٷةيتٗدة رؾ  ٦ٻ ظٻ ي  رؾ . ٲايرن٭ ضٸر يٶ٫ط پٹچترارذجالٜ، 

ا تٗوس  يو آ»زټس:  يضر ذُاب ٢طرض ٲ آٴ تاٶٹزٸض رظ رزب، ٻ ٵ خٳٯيٸ تا ر ،خؿاض  ٦طزٺ

ٷ٫ٹٶوٻ  يف ريا ظٶاٴ ٢طيآ«. ٦ٵ ٲٽاخط رٲٵ  يٷر؟ تٻ ؾطظٲيذٹرټ يضر ٲ يٵ ؾث٧يرظ ر

ٶوازرٴ   يكاٴ ظٶو ي٦ٻ ر يي٪ٟجٷس؟ ٪ٹ يټاقٱ ؾرٵ ٲ يتٷ ذطزٲٷس يتاٶٹتا  يتا تسرذال٢

طز. زض يپص يضر ٶٳ ييچ ضرټٷٳارٸ ټ ،زټس يضر ٪ٹـ ٶٳ يٳرچ ح٧رح  ټررؾ  ٦ٻ ٶه

 تٹزٺ رؾ . 3طٸ ٲازضـ ظټطررپ ،٭ ٸ ٦طرٲا يزض ًٞا كاٴي٦ٻ ر يحاٮ

 س: ي٪ٹ يس خٟٗط تحطرٮٗٯٹٰ ٲرؾ  ،حد  ٖالٲٻ

 يکااِ ىٍ ثَهااإااز  يي کاابفيّواا، 3ٌااتيٍ ٭٪وااز ٙااأى ُ يىٍ ثااٍِگ هَسجگاا

کاِ قاَآى ساالٍر     يٙاي، ىٍ كابل  ي ٍاٍى يثاَ كٖا  ٚابى  يکاِ ا إاز  بر آهايُ  يٍٍا

 9ٖشبى.يٍ ثِ اكشَاه٘ ا ،ي ًْبىيٚبى، قَآى ٍا ثَ ُهييى ايًوَى؛ اهبم ِث هل٠ ى يه

 .«ز٬ تٹز يٖا٢٭ ٸ ٢ٹ ،سٺرٞٽٳ، 3ٷةيظ»س: ي٪ٹ يٲ يٹَرؾ

 ٦وٻ ش٦وط آٴ ٪صقو ،    يٵ ؾوث٧ رع توٻ ټٳو  رٶضرٕٞ  رتي   ٖثسرهلل تٵيٵ ضٸررټٳچٷ

ٕ  رتوي    ټٷس تٷ يضٸر .«رٮحدٻ، ٸرضز ٲهط قس يزض رٸرذط ش 3ٷةيظ» :سي٪ٹ يٲ  ،ضرٞو

اظزٺ يٷ٧ٻ يتٗس رظ ر، .٠  ټ 62پاٶعزټٱ ضخة ؾا٬  ،٧كٷثٻي ،ٴكايٵ رؾ  ٦ٻ ريٶكاٶ٫ط ر
                                                           

 .131ٓ ، 1ط ، اٹ٦بٹټ  خرؾٮ .1
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 ، تٟواٸ   يو ٵ زٸ ضٸريو ٵ رراٞو  ٸ تو  يٲاٺ ٸ پاٶعزٺ ضٸظ زض آٶدا ؾا٦ٵ تٹز، ٸٞوا   

رٮ٣ٗوسٺ   يرٸرذط ش زض٪صق  ريكاٴ تايس ،  ٖثسرهللي. تط رؾاؼ ضٸرٸخٹز زرضز ياضرتؿ

زض رٸ٬ قوٗثاٴ ؾوا٬    3ٷوة يظ» :٦ٷس ٦وٻ  ي  ٲيضٸر يظټطر يضٞاٖٴ ؾا٬ تاقس. اټٳ

 . «ٸرضز ٲهط قس .٠  ټ 69

آٶ٧ٻ حا٬  ٦9ٷس. يكاٴ رٖجطرٜ ٲيد ٸٞا  ريرظ تاضٶسرقجٵ تٻ رَالٔ  يٲهط يٹتر٢ٯ

ط رٮؿوثأ  َااٞجوٻ ٸ زض ٢ٷو  يٸٞا   ٠.  ټ 65كاٴ زض ؾا٬ ير» :سي٪ٹ يضيا ٦حاٮٻ ٲ ٖٳط

خٳوٕ  توا ټوٱ    ټوا ضر  س٪اٺيو زٵ يرتٹرٴ  ٲي ٳٻ، چ٫ٹٶٻټٵ يتا ر 2.«ؾ ر ٲهط زٞٵ قسٺ

زض كواٴ  يٲٗج٣وس رؾو  ٦وٻ ر    ،يسٮرٱ ٦ٻ ذٹز ٶاقط ٦جاب ٖثرٷرت يٲ يٸ٢ج ٸيػٺ تٻ؟ ٦طز

ٵ يو ٸ ر ،اٞجوٻ يٸٞوا    ٠.  ټ 62 ؾوا٬ ضخوة   چٽواضزٺ  ، ٲهازٜ تا٧كٷثٻيٖهط ضٸظ 

 9رؾ . يسٮر  ٖثيضٸرذٹز ذالٜ ٲٹيٹٔ 

 ، خٯةرظ ٖثسرهلل تٵ ٖثسرٮطحٳٵ يسٮر  ٖثيتٻ ضٸرضر  يذٹرٶٷسٺ ٪طرٲؾپؽ تٹخٻ 

  س:ي٪ٹ يٲ يٸ زرٶس. يزض ضخاٮف رٸ ضر ٲٹث١ ٶٳ ،ي٦ٻ ٲاٲ٣اٶ٦ٷٱ  ٲي

 يىٍ كابل يم، يا اُ ؿٌاي ٍٍُ اُ ٍٍٍىٗ ثاِ هٞاَ ى    دٍٔا  7يىهشَ ٭ل ،ٌتيُ

گابُ ّوبًٌاي آى    ؾيّ ،سب آى ُهبىهبُ ثَى. ثِ هيا قٖن  وِيًٍَٝس٘ ّوـَى کِ 

 ُ ثَىم.ييًيثبًَ ٍا 

ٸ خع زضٸ٘ تؿجٵ  ،ٶ٧طزٺ رؾ  قطٰرظ ذسر ٸ ضؾٹٮف   پطزرظ ٦ٻ ٵ زضٸ٘يتط ر يٸر

٦وٻ زض ظٲواٴ پوسض ٸ زٸ     يٷثو يٶكسٺ رؾ ! ظ يضري ،3ٷةي٦طرٲ  ظرظ ٦اؾجٵ  يتطر

ٲٵ ٲس  » :٦ٷس ٦ٻ ي  ٲيضٸر يٲاظٶ ريحي 4سٺ رؾ .يرٸ ضر ٶس ري تر٫اٶٻچ رټ ،تطرزضـ

 .توٹز زض آٴ ؾا٦ٵ  3ٷةي٦ٻ ظتٹزٰ  ري ذاٶٻزض ، 7ٴاٲٷإٲ طررٲ ي٫يزض ټٳؿا يازيظ

                                                           
 .99ٓ ، اٹوا٩ت  خرؾٮ .1

 .598ٓ ، 1ط ، اٹڂَبء  ؤ٥الٻ .1

 .39ٓ ، ؤكيت ٽؾپل ٱبٍټ ٽٖوي، 3ىيڂت  حاٹَيل .3

 .89 ڇ 79ٔ ٕ، 3ط ، يپبٽٲبځاٹ هعبٷ .4
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 9.«سٰرف ضر قٷيسٰ ٸ ٶٻ نسريٶٻ رٸ ضر ز ،تٻ ذسر ٢ؿٱ

س ٦ٻ رضؾ ييتٻ خا ،رؾ  ٦ٻ زض پٹقف ٸ حداب ييٲٷع٬ ظټطرٻ اٞجي  رٷة، تطتيظ

٧وٻ  ٷير»، ٞطٲٹز: «؟ؿ رظٴ چ يع تطررچيٵ تٽجط»پطؾرس:  ٦ٻ 9اٲثطرر٬ پإزض خٹرب ؾ

تا  ،َٯة رضث پسضـ تطريكاٴ تٹز ٦ٻ ير 2«.ٷسرع رٸ ضر ٶثرٶ يٷس ٸ ٦ؿرضر ٶث يچ ٦ؿرټ

 آټؿوجٻ آټؿوجٻ،   ،رظ ٞطظٶوسرٴ ٸ ظٶواٴ ٢وٹٲف    يپٹقف چازض٪ٹٶٻ، تٻ ټٳوطرٺ ٪طٸټو  

زٸض ٸ رَوطرٜ رٸ ضر  ٦وٻ   حواٮي  زض تط رتٹت٧ط ٸرضز قس، 9ث  ضؾٹ٬ ر٦طٰرټٳچٹٴ ټ

ٵ يو ر 9ْواټط ٶكوٹز.   ي٦ؿو  يتوطر رـ  چٽوطٺ ٷ٧ٻ يٵ ٸ رٶهاض ٪طٞجٻ تٹزٶس، تا ريٲٽاخط

 رؾ .  3حداب ظټطر

 ،٦طرٲوا   ،٭يزض ًٞوا  3ٞاَٳٻ طٸر٪ٹقٻ ٸ پتٻ خ٫طٶؿث  ذٹرٶٷسٺ ٲحجطٰ حا٬ 

ذٹرؾوجٻ رؾو     ،؟ ٖثسرهلل توٵ ٖثوسرٮطحٳٵ  ٦ٷس ٲي يچٻ تهٹض ،يظټس ٸ ت٣ٹ ،ٖٟ 

ة ذوٹز ٦وطزٺ ٸ تواَٷف ضر توٻ     رضر ٶهو  يٶٷ٩ رتس رٲا ؛كاٴ ٸرضز ٦ٷسيتٻ ر ري ذسقٻ

 ٦طزٺ رؾ . ث رٸ ٲه يسرپٯزچاض  يؾرج

حؿوٵ توٵ   ٢وٹ٬  رظ  كواٴ ټوٱ  يٸ ر رظ پسضـتٻ ٶ٣٭  ،تٵ ٲحٳس رظ خٟٗط ،يسٮرٖث

 ،ټاقوٱ  يرظ تٷو  يٷوٻ ذواضج قوس ٸ ظٶواٶ    يٷوة رظ ٲس يظ» ٦ٻرؾ ،   ٦طزٺ يحؿٵ ضٸر

ريوٵ   4«.ـ ٦طزٶوس ر يټٳطرټ ،ٷٻرٵ ٸ ذٹرټطـ ؾ٧رٱ حؿيزذجط ٖٳٹ ،ټٳچٹٴ ٞاَٳٻ

ٖاقوٹضر حايوط   ٻ ذٹزـ زض ٸر٢ٗ،  ٦7ٻ رٲاٰ تا٢ططر چ ؛ؿ رٲ٣ٗٹ٬ ٶؾرٵ ٖثرسٮي 

                                                           
 .11ٓ ، ياٹٶجو ىيڂت .1

 .16ٓ ، 19ط ، األځڈاه ثؾبه .1

 .31ٓ ، ٝجوياثڀ عويو ، خاإلٽبٽ كالئٸ .3

ثيڂيټ ٵڄ څهيچ   يٽب ځپ .اُ ثڈك ٥پڄ ،ؽڈهاء، ثبځڈي فوكٽڂلڇ ، ٵڄ اڇ څپَوُ ثڈك يكه ؽبٹ، چگڈځڄ ثب اڇ فبهط ځْل .4

 ٭وىځهلاٿ  يي٦ڂه ، اٍذ ٵڄ اى عبځت هاڇيهبٿ فجهو   ياى ثالي يؽبٵ ،ايڀ اٽو ٥غيت اٽبڅپواڃ آځبٿ فبهط ّڈك. ي ٽوك

پٌ ّبيَزڄ اٍهذ کهڄ   . ى ٍبؽذ ؽَڀ ثڀ ؽَڀ ثڄ كڇه اٍذا يٵالٻ ٍقيٮ گٮزڀ چڂيڀڇ  ىثيو ثوفبٍزڄ اٍذ

 ٽٸ کڂل.إٽڈٙڈ٣ رايڀ كهثبهڃ  ،فڈاځڂلڃ گواٽي
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ذوٹزـ  . ظيطر ريكاٴ ضر ٶ٣٭ ٦ٷس ٵ ٲُٯةير ،ٶثٹز ٦ٻ رظ حؿٵ تٵ حؿٵ ياظرتٹز ٸ ٶ

 تاٸض ٦وطز  تٹرٴ يچ٫ٹٶٻ ٲ .زيس ضر ٲيٷة يذطٸج ظ تايسٸ   ضٸظ تٹزٺ قاټس حٹرزث آٴ

 ټٳچٷرٵ ريٵ ٶسرٶس؟آٴ ضر  7رٲاٰ تا٢ط يضر تسرٶس، ٸٮ ٲٹيٹٔٵ ير ،٦ٻ حؿٵ تٵ حؿٵ

ٷوٻ  يكاٴ رظ ٲسيس ٦ٻ ري٪ٹ يٷٻ تٻ ٲهط ضٞ ، تٯ٧ٻ ٲيكاٴ رظ ٲسيس ٦ٻ ري٪ٹ يٶٳ ، يضٸر

 ذاضج قس. 

ٱ، تٯ٧وٻ رتوٵ َٹٮوٹٴ    ر٦ٷو  يرٶ٧واضـ ٶٳو  تٷٽوا   ٶوٻ  عرو ٶرؾو  ٦وٻ ٲوا     يعرو ٵ چير

حؿوٵ   .تٻ قواٰ ضٞو    3ٷةيحطٺ، ظٻ ٦ٻ زض ٸر٢ٗرؾ  ح ٦طزٺ يتهط (٠.  ټ 959 )ٰ

 ، رٖجطرٜ ٦طزٺ رؾ . ٷٻ زض آٴ ظٲاٴيرظ ٲس :تر  رټ٭ ٢اؾٱ ټٱ تٻ ذطٸج

رظ  يٷ٧ٻ ٪طٸټير ٸيػٺ تٻ؛ ؿ رٶپصيطٞجٷي تٻ ؾٳ  ٲهط،  3ظيٷةرٲا ذاضج قسٴ 

ح يٸ ٸٞاتكاٴ زض آٶدا تهط، 7يٖٯ ٸ تالٞه٭ ينٯث ٞطظٶسرٴٸرضز ٶكسٴ ٴ تٻ اٲٹضذ

  .رٶس ٦طزٺ

 ،عرو خوسر ٶكوس ٶ   3ٷةيظ ذطزٲٷس، يتاٶٹ٦ٻ ټط٪ع رظ  3ٞاَٳٻ ي٢ثط ًٞٻ، خاض

ٵ ر. ټٳچٷو ٸخٹز ٶسرضز ٶٓط رذجالٜزضتاضٺ آٴ ٲٗطٸٜ رؾ  ٦ٻ  يٲعرضزض قاٰ ټٷٹظ 

رتوٵ   ،يټوطٸ  ٸزٲكو١ رؾو     «ؽيتواب رٮٟوطرز  »ٺ زض ٲ٣ثوط  ،٦ٯثٹٰ رٰ ٲعرض ذٹرټطـ

ش٦وط   آٴ ضر (٠.  ټ 909 )ٰ ،يٹؾٝ تٵ ٖثسرٮٽازيٸ حؿٵ تٵ  يٲهط يتسٸ ،يحٹضرٶ

 .٦طزٱ راٴ ذٹرټر٭ آٴ ضر ترتٻ تًٟ ـ،ذٹز يخاٸ ٲا زض  ،رٶس ٦طزٺ

 ر ٍصرياٍ ،يتِ ٍخيذ أّصار ةمسلمرٗحيات ٕا ٗ  شيگرا

 ،ٻرو ض٢ رظتٻ ٶ٣و٭   يسٮرا  ٖثيضٸر يتطضؾ  زرضز، رٲا رټٳ يٷدا تطري٦ٻ زض ر يتحث

 رؾ  تٻ ٲهط ـټٷ٫اٰ ٸضٸز، 3ٷةي٦ٷٷس٪اٴ رظ ظ رؾج٣ثا٬ٺ زضتاض ،تٵ ٶإٞ زذجط 

كواٴ  يتٻ ؾٳ  ر ،يطٺ ٲعٶرٖٳٖثسرهلل تٵ حاضث ٸ رتٹ ،تٵ ٲرٯس »س: ي٪ٹ ي٦ٻ ٲ

 .«ٻ ٦طزٶسي  ٪ٟ  ٸ ټٳ٫اٴ ٪طرتؿٯ يٸضٞجٷس ٸ ٲؿٯٳٻ تٻ 
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ٰوع َو َصَاَق ) ٷة ٪ٟ :يظ َذه َن  َوَغَا هَر ْحط نَ  ٌٰ رطَسلَع طهع  توٻ كواٴ ضر  ي، ؾوپؽ ٲؿوٯٳٻ ر  9(هَ

؛ اظزٺ ٲاٺ ٸ پاٶعزٺ ضٸظ زض آٶدوا ؾوا٦ٵ توٹز   ي آٴ تاٶٹٸ  ،حٳطرء تطزرٮٲٷعٮف ٸر٢ٕ زض 

زض ٲؿودس   يټٳطرٺ ٪طٸټو  ،ٲؿٯٳٻ تٵ ٲرٯس سٰ.يكاٴ ضر زير  خٷاظٺ .زض٪صق ؾپؽ 

َث١ ٸنرجف، رٸ ضر ٸ  سرتاظ ٪طزرٶ رٮحٳطرءتٻ كاٴ ٶٳاظ ذٹرٶس. ؾپؽ رٸ ضر يخاٲٕ تط ر

 زٞٵ ٦طزٶس. ، رتا٠ ذٹززض 

ٕ  يتوٵ رتو   رظ ټٷوس توٻ ٶ٣و٭    ي٫طي  زيضٸر، يسٮرٖث ٸ ٻ آٸضزٺ رو ض٢٢وٹ٬  رظ  ٸ ضرٞو

 س: ي٪ٹ يٲ

 ٕابل  دبًِىّن ٍػات  ، هٞبىف ثبکٌٚجِيٙبهگبُ ٍٍُ ىٍ  ، 7يىهشَ ٭ل ،ٌتيُ

ُ  هاي  .بفزيٍفبر   . ّ  60  ىٍ هبًاِ  ٚابى  يػٌابُُ ا  يم.يا ٍا ىاٗ  ػٌابُ

٭جياب ثي ٭جايالَكوي ثاي   ّبي  کِ ثَٕشبى يي، ػبيقَٞاللوَا  الهٖشؼيُ، ىٍ 

 إز، ىفي ٙي.ؼب ًىٍ آ ي٭َف َُّ

 : ، تسيٵ قطح رؾ رظ ٲهٗةتٻ ٶ٣٭  يسٮر٫ط ٖثي  زيضٸر

ـؼد صدؾـا اهلل وطده و » ن:يىهشَ ٭وَ يگفز: ا 3ٌتيثِ ُ ،ليىهشَ ٭ق ،ٌتيُ

ُ  » ،«ث كشاءقأورثـا ا رض كتبوأ مـفا ح ٍ هاب ٍا   ُىاى ىٍٕاز   هياًٍي ثِ هاب ٍ٭اي

ّ   َّدٔ  ُ إز.ي ًوَىيٍاٍص ُه َ  هاي  ٕابکي  ،نيػاب کاِ ثواَا إٓاَىُ  . «نيٙا

ُ هى ٍا ب٩بلوا  ،هياًٍي يکِ ثِ ٍُى ؿَا ؛ٗ ٍ ؿٚوز ٍٍٙي ثبىثب هب٥َ  ارؼاب

هاي ٕافَ   اي يٕاَُه ک يا ؟ ثاِ  يهَاّ يٍا ه يهَاٍي يب ثٮي اُ اي. آکَىهَاّي 

 ٕاوي ػو٬ ٙايًي ٍ ثاب هال٥فاز ثاب اٍ      ٚبىيَاهَى ايدّبٙن  يکي. ٕذٔ ًُبى ثٌ

 2بٍ کَى.يٚبى هَٞ ٍا اهشيا ،ؼِيگفشٌي ٍ ىٍ ًش

ط رٚ يچ ٲأٲٷرټ 3ٷةيظ» ،سي٪ٹ ي٦ٻ ٲ ، تا زيسٺ ٶ٣س تٷ٫طيٱا يٵ ضٸريتٻ رتايس ٲا 

                                                           
 (51)يٌ   «.گٮزڂل فلاڇځل هؽپبٿ ڇ پيبٽجواٿ هاٍذ ٽي ايڀ اٍذ څپبٿ ڇ٥لڃ» .1

 .11 ڇ 11 ٕٔ، ؤفجبه اٹييڂجبد .1
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، توطري  ضرحو   يٲهط ضر توٻ ٖٷوٹرٴ ٲ٧واٶ    تٷاتطريٵ ؛اٞ  ٦ٻ تٻ آٴ پٷاٺ تثطزررظ ٲهط ٶ

رټ٭ ٲهط زض  چٻ ظٲاٶي چُٹض ٸ رٲا «.اض ٶٳٹزررذج ي ذٹيفټا  ثررظ تٳاٰ ٲه زٸضي

 ٪طزرٶوس ٸ  يرظ آٶدوا ضٸ  7ٵرحؿتٹزٶس؟  7ٵرپسض ٸ تطرزضـ حؿٻ ٗرقټٷ٫اٰ، آٴ 

ذٯٟوا ٸ   ذالٞو   َوٹ٬ چطر ٦ٻ ٲوطزٲف زض   ؛ٶ٧طز ياضيرظ رټ٭ ٲهط رٸ ضر ٦ؽ  ټرچ

   ٸرو رټو٭ ت ٻ ٷو رتٛوى ٸ ٦  ،ٖٳطٸٖوال  ٸ زرقوجٷس  يٖثٳاٶ و  يف رٲٹي٪طر اٴ،يرٲٹ

 97، ل9ج زض ي٦وٻ ٢طقو   َوٹض  ټٳواٴ  ؛ٻ ضر زض آٶدا ٪ؿجطـ زرزٺ تٹزررٲ يتٷ يزٸؾج

 ١ ٦طزٺ رؾ .رتح٣ ذٹز، ديتاض

توا   يٻ زض آٶدوا توٹز ٦وٻ زقوٳٷ    رو رٲ تٷوي  رظ تعض٪واٴ  ،تٵ ٲرٯس ط ٲهط، ررٲ

 7ٵرٗ  تا حؿو رتٹز ٦ٻ رظ ت ي٦ؿ رٸتٹز. ٢طرض زرزٺ ٦اض ذٹز ٺ ٹرضر ق 7ٲإٲٷاٴ رٲرط

رظ ٸي توٹز.  ٶرع ترٗ  ٶ٧وطزٺ   7يتا پسضـ ٖٯ پرف رظ ريٵ٦ٻ  َٹض ټٳاٴ ؛تاظ ظز ؾط

تطيٵ   ط، رظ ذاٮمرتٵ ٲرٯس ٸ ٶٗٳاٴ تٵ تك ٗ  ٪طٞ . رس تيعي يرټ٭ ٲهط تطر

 تٹزٶس.  زٸؾجاٴ 

 7يرٮحؿٵ ٖٯو ٹ٦ٻ ٢ٯة رت ي٦ؿ ؛تٹز حيتٵ حس ، ٲؿٯٳٻ اٴكرټٳ٧ي٧ي رظ 

 يٗو رت٧ط تٻ زضز آٸضز ٸ رٸ ضر تٻ نوٹض  ٞد  رتي ٲحٳس تٵ ،رـ ضر تا ٦كجٵ پؿط ذٹرٶسٺ

 ذاٶوسرٴ ٸ زقٳٵ  زرق  يف رٲٹي٪طر يرظ ظٲاٴ ٦ٹز٦ ،تٵ ٲرٯس . تٻ ٢ج٭ ضؾاٶس

تواظ   ٗ  ؾطرٗ  ٦طزٶس، رٸ رظ ترت 7 يتا ٖٯ ،٦ٻ تعض٪اٴ نحاتٻ يټٷ٫اٲ .تٹز پا٤ ٶثٹ 

رظ  طرو ٚ .تطذاؾ  7ٖٯيتا  يتٻ زقٳٷ ،ٻيٸ ټٳطرٺ ٲٗاٸ ٪طير تٻ قاٰ . ٸي ؾپؽ ظز

 9.ٶسٻ ٶثٹزيټٳطرٺ ٲٗاٸ ،رظ رٶهاض ي٥ ټرچ ،طررٸ ٸ ٶٗٳاٴ تٵ تك

 س: ي٪ٹ يآٴ زٸ ٲٺ زضتاض ،ؽ تٵ ؾٗس تٵ ٖثازٺر٢

 ؼلْبر أشلعث أو اـراؾصات بؽلل 

 

 خللوص اـعقللون َتثفللا اـرؿبللان  

                                                            
، ثؾهبه األځهڈاه   ؛466ٓ، 3ط، اٹؾليهل  ثياّوػ اثڀ  ؛198ٓ ، 1ط ، اٹڂغڈٻ اٹياڅوڃ ؛198ٓ ، 3ط ، اٹٶبٽٸ اثڀ ؤصيو .1

 .599ٓ، 8ط
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 سلقاؽـاأ ما ابن ادخؾد كاسللللللقا  

 

 طؿلللن كحاربللله و ٓ اـلللـعامن  

 ةاـعقللان ؿػايلل هترؿللا اـعقللان و دم 

 

 ـللو ؿللان يـػللع صللاحبقه طقللان  

ٍا  آلاَى  هاب  ٍ  يهَ يُيٍّلکِ ىٍ ٍاُ ُيبٍر كَم، كبػيبى  ثِ ٙشَاًي َٕگٌي 

ىٍ كيقاِ فاٍَ    ٚابى يّب ؿٚان  .ثًَاي  هيي َٕ ٍ آى َٕ يثِ ا ،هَى هْولثَ َٕاٍ 

 ِ كَکاز ٍ ثا  ،ًٌُاي  هاي  ثاِ آًْاب ٙاال     ٚابى َٕاٍاً ،ٍػاَى  ثاب اياي  إز،  ٍفشِ

 ىاًٍي. هي

کاِ  ثگياَى   يکٖ ىٍ هقبثلٙوٚيَ هب ٍا  يػلَسَاى آى ٍا ىاٍى کِ  ،هولي ثيا ًِ

 هَاّين ثب اٍ ثؼٌگين ٍ ًِ ًٮوبى. هي

ِ آً ،سَ  ًوَىًي ،ٍ آٙکبٍ ثَى ٍٍٙيآًـِ ٍا کِ   يفبکا ثبٙاي،   ٍٍٙاي  ـِ کا

  9.ٍٕبًي هي َٕىايي ىٍ ًفَ  يثَا ييثِ سٌْب ،لِ ٍٍٙيئک هٖي اگَ ؛إز

ح، يتوٵ حوس    ٸ ،تٵ ٲرٯس رظ  ،ٖثٳاٴ يذٹٶرٹرټ اٴيخطٻ زض يٲٗاٸ

زٖٹ  ٦طز توا توٻ رٸ ٦ٳو٥     2زرز، يضر زقٷاٰ ٲ 7ٲإٲٷاٴ رٲرط٦ٻ  يثرټٳاٴ ٲٯٗٹٴ ذث

رظ ٲهوط توٻ رٸ    ري ٶاٲٻ٥ ٪ٟجٻ ٸ رٻ ضر ٮثيآٴ زٸ ٦ٻ زض ٲهط تٹزٶس، زٖٹ  ٲٗاٸ .٦ٷٷس

ٱ رذوٹرټ  ياضيو ا، ٲا توٹ ضر  رت ٷداير  تٻ ر ازٺ ٸ ؾٹرضٺراٴ پيتا ٮك٧ط» :ٶٹقجٷس ٸ ٪ٟجٷس

ټعرض ٶٟوط توٻ    ع ٖٳطٸٖال ضر تٻ ټٳطرٺ قفرٻ ٶي. ٲٗاٸ«طٸظ  ٪طزرٶسر٦طز. ذسرٸٶس پ

  9ٲهط ٞطؾجاز.

تاقوس؟ حوا٬    3ٷوة يظ تاٶٹ يتٹرٶس تٷٽا ٲ٧اٴ رٲٵ تطر ٲي ٲهط ،ٵ رٸناٜيا تا ريآ

٦وٻ پوسضـ ضر توا ٦كوجٵ     و ضر  ح يتٵ ذوس  تٵ ٲرٯس ٸ  ، 3ٷةيآٶ٧ٻ ظ

 يؾوٷ٫سٮ تؿوراض  ح، ٲطز يتٵ حس قٷاذ .  يٲ و  ت٧ط، زرٚسرض ٦طز رتي ٲحٳس تٵ

                                                           
 .83ٓ ، 3ط ، اٹ٪ليو .1

 .659ٓ ، 8ط ، األځڈاه ثؾبه .1

 .198ٓ، 1ط، اٹياڅوحاٹڂغڈٻ  .3
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زض  يتكوٷ٫ قوس   ٸض توٹز ٸ رظ   ٚٹَوٻ  ٦ٻ زض ذٹٴ يزض حاٮ ،ت٧ط رتي ٲحٳس تٵ ؛تٹز

ر٪ط ٲٵ توٻ  »: رٸ زض پاؾد ٪ٟ رٲا ، ذٹرؾ آب ري  ٺ ، رظ رٸ ٢ُطٴ تٹزقس ټال٤ حا٬ 

قوٳا ٖثٳواٴ ضر رظ آب ٲٷوٕ     .طرب ٶ٧ٷسرٲطر ؾذسر سٸرضٰ ٦ٻ ررٲآب زټٱ، ري  ٺ تٹ ٢ُط

٦كٱ تا ذسرٸٶس توٹ   يٲ يتٹ ضر زض حا٬ تكٷ٫ ،ت٧ط، تٻ ذسر ٢ؿٱ رتي ٞطظٶس يس. ري٦طز

٦ك  ٸ زضٸٴ القٻ ٮة ؾپؽ رٸ ضر تكٷٻ  .«طرب ٦ٷسرخٽٷٱ ؾ 2ٵرٸ ٚؿٯ 9ٱرضر رظ حٳ

قوس    س، تٻركٻ ضؾيتٻ ٖا ٸر٢ٗٻٵ يرذثط ٦ٻ  يٶٽاز ٸ تٻ آتف رٶسرذ ! ټٷ٫اٲ يرالٚ

ح ضر يتوٵ حوس   ٖٳطٸٖوال ٸ   ،ٻيو ٦طز ٸ تٗس رظ ټط ٶٳاظ، ٲٗاٸ يٻ ٸ ظرضي٪ط

 ٦9طز. يٵ ٲيٶٟط

 س: ي٪ٹ يٲ (٠.  ټ 954 )ٰ يٲهط يٹؾٝ ٦ٷسيٖٳطٸ ٲحٳس تٵ ، رتٹٲٗجٳسٲٹضخ 

ٌاِ  يثکَ ثاِ هي  اثي غالم هَى ٍا ثِ ّوَاُ لجبٓ هلوي ثي ،نيٕل ،غيثي كي حيٍعاٗ

ٍ فَٕشبى، سب کٚشِ ٙيى اٍ ٍا  ٭ظوابى ٙاي ٍ هبًاياى    ِ ٍاٍى هبًا  يثٚبٍر ىّاي. 

َ  اثاي  ٍ اُ کٚشِ ٙايى هلواي ثاي    ،٭ظوبى، ا٭ن اُ ًُبى ٍ هَىاى ػو٬ ٙيًي  ،ثکا

ٍا کجابة   يبى ىٕاشٍَ ىاى گَٕافٌي  يىهشَ اثَٕاف  ،جِيام كجکَىًي.  يىا٩ْبٍ ٙب

ِ يا ثَاىٍم ً»يى کجبة گفز: يِٚ ثب ىي٭ب .ِٚ فَٕشبىًيي٭ب يثَا يکَىًي ٍ هقياٍ

 4ٕذٔ سب ُهبى هَگ٘ کجبة ًوٍَى. «.ًِ کجبة ٙيگَ ييا

زٮف ٺ ٹر٦ٻ ذثط ٦كجٻ قسٴ ٲ يٲازض ٲحٳس تٵ رتٹت٧ط، ټٷ٫اٲ ،ؽررؾٳاء تٷ  ٖٳ

رتوطرظ  ٢وسض   س، تٻ ٲؿودس ضٞو  ٸ آٴ  رزٴ خؿس رٸ تٻ ټٳطرٺ ٲطزرض رال٘ ضر قٷظٸ آتف 
                                                           

َه ) ٭وٽبيل  ٽي ٍڈهڃ اځ٦بٻ اّبهڃ كاهك کڄ 79ثڄ آيڄ  ،ڇاژڃ ايڀ .1 قَها  َوىعا ام  َ مق
َ
مط ََشَهب  نقوط َْحقايم  َو َغاَذهب  أ ٍع َ ونَ َ ارع فع  .(يَلط

 «.اي اى آة ٍڈىاٿ ڇ ٥ناثي كهكځبک ثواي آځچبٍذ ځڈّبثڄ»

لقن  َو ََّ َطَػ م  إقَّ  ) ٭وٽبيل  ٽي اّبهڃ كاهك کڄ ؽبٱڄٍڈهڃ  36ثڄ آيڄ  ،ڇاژڃ ايڀ .1 ْط ِق ڇ ځڄ ٦ٝبٽي عي اى چهوک ڇ  »؛ ( نقوط 

 «.فڈٿ

 .135ٓ، 1ط، االٍزي٦بة ؛119ٓ، 1، طاٹياڅوحاٹڂغڈٻ  .3

، 7ط ، رهبهيـ اثهڀ ٵضيهو    ؛154ٓ ، 3ط ، رهبهيـ اٹٶبٽهٸ   ؛61ٓ ، 6ط ، ربهيـ ٝجوي ؛53ٓ ، ٵڂلي، اٹپٖو ڇالح .4

ٓ 313. 
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ٕ رو ٦ٻ ذثط ٦كجٻ قوسٴ ٞد  يټٷ٫اٲ 9.٪طٞ  ضر ذٹٴ ٞطر ټايف ؾرٷٻ٦طز ٦ٻ  يٶاضرحج

س، تٻ قس  ٶاٮٻ ٦طز ٸ ٚٱ ٸ رٶسٸٺ زض نوٹض   رٵ ضؾرطرٮٳإٲٷرت٧ط تٻ رٲ رتي ٲحٳس تٵ

چوٻ  » :كاٴ ؾإر٬ قوس، ٞطٲوٹز  يټٳٻ رٶسٸٺ ر ٦ٻ رظ ٖٯ  آٴ يظٲاٶ .ٲثاض٦ف آق٧اض قس

ٲوٵ ٸ  ٻ ذاٶٻ اٞجي  ر٦ٻ رٸ تطتث ي٦ٷس، زض حاٮ ٲي رٸ ٲٷٕ زضتاضٺرٶسٸٺ رْٽاض ع ٲطر رظ رچ

 2.«زرٶؿجٱ يضـ تٹزٰ ٸ رٸ ضر ٞطظٶس ذٹز ٲپس ،تطرزض ٞطظٶسرٶٱ تٹز ٸ ٲٵ

 س: ي٪ٹ ٲي (٠.  ټ 704 )ٰ يرتات٧ يتطز يٹؾٝ تٵ تٛطيٵ رتٹرٮٳحاؾٵ يرٮس خٳا٬

ِ  يي ٥ا يا ِيِ هَى، يکِ هٮبٍ يٌّگبه .ِ ثَىياه يهٖلوِ اُ هٮشوياى ثٌ اٍ ٍا  ،اي ًبها

 ٮاز ياُ هاَىم ث  ،اهَ کَى کِ ثِ ًف٬ اٍثِ اٍ قب هٌَٞة ٍ يثِ كکَهز هَٞ ٍ آفَ

ِ  ِياُ إکٌيٍٍ فَٕشبى ٍا ِ ٭بثٔ يً هٖلوِ»ي: يگَ يه ٍَى. اثَ٭وَيثگ ِ ثا  اي ًبها

ثاِ  ي اٍ ٍا يا ِي»ي: يا گَ هاي  ٭وٍَاثَ 9«.ًوَىًيٮز يثثب اٍ بً٘ يٍ لٚکَ اٍ ًَٙز

 4.«هَٞ ٍ هغَة هٌَٞة کَى يثِ ٭ٌَاى ٍال ،ٙبًِىُ هبُهير 

رؾ  ٦ٻ تط زٸ ٲٹيوٕ ٲهوط ٸ ٲٛوطب     يٵ ٦ؿررٸ رٸٮ»س: ي٪ٹ يٕ ٲرٲحٳس تٵ ضت

 5.«حا٦ٱ قس

حوا٬  ٵ يتا ر ،تٵ ٲرٯس تٹز ضٸحرا  ټا ٸ  في٪طررخٳاٮي رظ[  ي]قٷاذجٵ ير

آٶدوا ضر   ٸ تاقوس  ذطؾوٷس ٲهط رظ ، 3ٷةيظذطزٲٷس،  يتاٶٹٲٳ٧ٵ رؾ  ٦ٻ چ٫ٹٶٻ 

زض آٶدا طٸز ٸ تتٻ ٲٷع٬ ٲؿٯٳٻ  چ٫ٹٶٻ ٲٳ٧ٵ رؾ  ٦ٻ ريكاٴٲؿ٧ٵ ذٹز ٢طرض زټس؟ 

ريكواٴ   رؾو ، توط   ؾ١س ٞايعي٦ٻ رظ زٸؾجاٴ  سرپٯ يٵ رٲٹيٸ ر رظ خٽاٴ ٞطٸتٷسززيسٺ 

                                                           
 .54ٓ ، اٹپٖو حڇال .1

، 3ط ، رههبهيـ اٹٶبٽههٸ ؛39ٓ، 3ط، ٽههوڇط اٹههنڅت ؛314ٓ ، 7ط ، اثههڀ ٵضيههورههبهيـ  ؛651ٓ، 8ط، ثؾههبهاألځڈاه .1

ٓ 155. 

 .148ٓ، 8ط، ثؾو األځڈاه ؛158ٓ، 1ط ، اٹياڅوحاٹڂغڈٻ  .3

 .177ٓ، 1ط، االٍزي٦بة .4

 .398ٓ، 3ط، اإلٕبثخ .5
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 ٟٚٯو  ٦ٷٷوس ٸ   ريكواٴ رظ ريوٵ تواٶٹ   ٶعزي٧واٴ  چ٫ٹٶٻ ٲٳ٧ٵ رؾ  ٦ٻ  ؟ٶٳاظ ترٹرٶس

ٸ تٗوس رظ   ا رو حظٲواٴ  زض  ،ټاقوٱ  يچ ٦سرٰ رظ تٷو رٸ ټرحؿاؼ تٗٽس ٶ٧ٷس ٦ؽ  ټرچ

 ؟ٷسٷاض  ٶ٧يضر ظريكاٴ  ،ٸٞا 

چ رسٺ ٲاٶسٺ ٸ ټرتط رټ٭ ٲهط پٹق ،ٯٻئٲؿٵ يرؾ  ٦ٻ رٵ يرزي٫ط، ة يرظ ٖداي٧ي 

رذثواض ٸ   تٳواٲي  ،يتوطز  يرتٵ تٛط .زرٶس يآٴ ضر ٶٳ ،سيٱ ٸ خسيزرٶكٳٷسرٴ ٢س٦سرٰ رظ 

 رٲوا  ؛رؾو   رظ ضٸظ رٸ٬ توا ظٲواٴ ٲوط٪ف ضر ش٦وط ٦وطزٺ      ،  ٲؿوٯٳٻ رحٹرزث حا٦ٳ

 يٶ٧وطزٺ رؾو . رتوٵ ز٢ٳوا٠ ٲهوط      يذواٮ تٹټاي  ايٵ ضؤيتٻ ر ري ٺ  رقاضتطيٵ  ٦ٹچ٥

سٺ ٸ رظ زضب رٻ توٻ رٸ تركو  يو ٦وٻ ٲٗاٸ  و  ضر توٵ ٲرٯوس    ٻذاٶ( ٠.  ټ 798 )ٰ

ٵ يو ٦ٻ ررؾ  اٴ ٶ٧طزٺ رت رٲا ؛رؾ  ش٦ط ٦طزٺو ٸؾٗ  زرقجٻ   9ٸظرإل ٵ تا حائعرثؿاترٮ

 قسٺ تاقس.  3ٷةياضت٫اٺ ظي٭ تٻ ظيتثس ټاذاٶٻ، تٗس

ؾا٬ ؾا٦ٵ ٲهط تاقس ٸ زض  ٥يٲس  تٻ  ،3ٷةي٦ٻ ذاٶٱ ظرؾ  ٲٳ٧ٵ چ٫ٹٶٻ 

ٸ رٸ ضر زض  رٹرٶسترٸ ٶٳاظ  تط ،ٵ ٲؿٯٳٻراتس ٸ ټٳيٲٷع٬ زقٳٵ پسض ٸ تطرزضـ ٸٞا  

 ؟ ٦ٷسـ زٞٵ ذٹز ٲٷع٬

 ٦ٷس ٦وٻ   ي  ٲيضٸر (٠.  ټ 987 )ٰ يٲٹضخ تعض٨ ٲهط ،حؿٵ تٵ شٸال٠

 رٮ٧ٹر٦وة »٦ٻ زض  َٹض ټٳاٴاٴ ٲطز ٸ رؾٟ يتٵ رت زض رٸرذط ح٧ٹٲ   ،تٵ ٲرٯس

ٵ يتا ررؾ .   يضٸرتطيٵ   حر  نحيٵ ضٸري، ررؾ  چاج ٲهط آٲسٺ، 99ل ،«

ط ر٦وٻ رؾو   يرؾج٣ثا٬ ٦طزٺ تاقس، زض حواٮ  3ٷةيرظ ظرٸ  چ٫ٹٶٻ ٲٳ٧ٵ رؾ  ٦ٻ حا٬

زض ٲهوط   3ٷوة ي٦وٻ ظ چ٫ٹٶٻ ٲٳ٧ٵ رؾو   ٵ رٸ ذا٤ تٹزٺ رؾ ؟ ټٳچٷ ٢ثطؾٷ٩ 

 ؟ٷسيٶٳا ٲي تاضٺ ش٦طٵ ي٦ٻ زض ر يزرؾجاٶ رزرٲٻ... ٸ  زٞٵ قسٺ تاقس

ٚاٞو٭   يرظ ٸ (٠.  ټ 80 )ٰٖثسرهلل تٵ خٟٗوط   ريٵ تاٶٹ،   ٦ٻ ټٳؿطا ٲ٣ٗٹ٬ رؾيآ

                                                           
 .158ٓ، 1ط، اٹ٢بڅوحاٹڂغڈٻ  ؛11ٓ، 4ط، االځزٖبه .1
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چ رٵ ټو راض  ٶ٧ٷوس؟ ټٳچٷو  يو كاٴ ضر ظير عرٶ اتفرح ا  ٸ تٗس رظرقٹز ٸ زض ظٲاٴ ح

 ،سيو ٦وٻ ت٫ٹ  ريوٱ  ٺسيٶس يجيچ ضٸررس؟ ٲا ټٷاض  ٶ٧ٷي٦سرٰ رظ ر٢ٹرٰ ٸ تؿج٫اٶف رٸ ضر ظ

چ ٦سرٰ رظ تعض٪اٴ ٸ رٵ ټر. ټٳچٷرؾ اض  ٦طزٺ يكاٴ زض ٲهط ضر ظيؿٻ، ٢ثط ررٶٟ تاٶٹ

ٞطرٲوٹـ   ،تٻ َٹض ٦اٲ٭كاٴ يرٶس ٸ ر اض  ٶ٧طزٺيكاٴ ضر ظير ،يٞاَٳ يٴ ٸ ذٯٟااٲحسث

ٸ  يټٳچوٹٴ قوٗطرٶ   يكواٴ ضر ٦كوٝ ٦وطز ٸ رٞوطرز    ير ،يسٮرٷ٧ٻ ٖثيتا ر ؛قسٺ تٹزٶس

 ! ٺ قسٶسسريټا ظر تٗس رظ ٪صق  ؾا٬ ،طٸرٶفرپ

 زذجوط   ،ٻرا  ضر رظ ض٢يٵ ضٸريرظ ر يتًٖٗثرسٮي، ؿ  ٦ٻ رسٺ ٶرپٹق يتط ٦ؿ

رٸ ضر توٻ   ،سيو عي٦ٻ ري  ٻ٦ٷس؛ ټٳاٴ ٣ٖث ي  ٲيٻ ضٸريؿاٴ ٲٗاٸرٮ رظ ٦اؾٻ ي٧يتٵ ٶإٞ، 

ش٦وط  ذٹز ټاي  ٲُٯة ضر زض ٦جابٵ ير ،يٹَرط ٸ ؾر٣ا ٪ٳاق  ٸ رتٵ رثيٞطآح٧ٹٲ  

 9.رٶس ٦طزٺ

ٶوعز ٲوا ٲدٽوٹ٬ رٮحوا٬      يچطر ٦ٻ ٸ ؛ٶسرضز يچ رٖجثاضرٻ، ټرٵ ض٢يرٶازض ؾرٵ  رٲا

س ٸ ٸرتؿجٻ يعيٞطظٶس ټٳ٧اض ٸ ٖاٲ٭ ٲرٯم  ،ؾ  ٦ٻ رٸر يٳاٴ ٦اٞيٵ تطرررؾ  ٸ ټٳ

 رؾ .  9ذسرضؾٹ٬ تر   رټ٭ طٺرذٍ ٸ ؾٲٷحطٜ رظ  يتٻ ذاٶسرٶ

توٻ  رؾو ،  ٲكٽٹض قوسٺ   3ٷةيسٺ ظرسرٴ ؾرتٻ ٲتٻ تاظ٪ي ٦ٻ  يرٮؿثاٖ ٵ ير

 زض يعيو ٲ٣ط .رؾو  قوسٺ  تٷوا  ( ٠.  ټ 679 )ٰ يثٷوس ٢ٷوسرض  رٮ ؼثطرٵ تيرٮس ض٦ٵزؾ  

رظ ٢ثوط ٲٷؿوٹب توٻ     يٶواٲ چ رټو تٷٽوا   ٶوٻ  رٲا رؾ ؛ اٴ ٦طزٺرٻ ضر ترٵ ٢ًير ،«رٮرٍُ»

ٲٹخٹز زض ٲهوط  ٻ ٲجثط٦ټاي  ٲعرضزي٫ط ، تٯ٧ٻ رؾ  اٸضزٺراٴ ٶرزض آٶدا تٻ ٲ 3ٷةيظ

 ضر ش٦ط ٦طزٺ رؾ . 

 ،ٵ تٵ ٶاؾديٱ ٲدسرٮسرٷرت ي٦ٻ ٲ يټٷ٫اٲ ،قٹز ٲي ٳاٴ آؾاٴي٣  تطررٵ ح٣ي٢ثٹ٬ ر

 ييٲعرضټوا خٳٯوٻ  زض ٢ٷواَط رٮؿوثأ ضر رظ    3ٷةيظ تاٶٹ٢ثط  ،يٶٽٱ ټدط٢طٴ  ياٲجٹٞ

٭ رو چ زٮرټو تٷٽا  ٶٻٸ  ٸخٹز آٲسٺ تٻا يٸ ضؤذٹرب ٻ يتط پا٦ٻ زرٶس  ٲي ياٮرٸ ذ ييايضؤ
                                                           

 .194ٓ، 1ط، اٹپؾبٙوحؽَڀ  ؛398ٓ، 3ط، اٹکبٽٸ ٭ي اٹزبهيـ .1
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تٷواتطريٵ  كواٴ رؾو ؛   يپطټاي  ذٹرب ،خٹز ٶسرضز، تٯ٧ٻ ٲٷكأ آٴآٴ ٸ يتطر ري يريتاض

 اٴرظ ٲح٣٣و  ،يٹَرؾو  ا  ٸيو رتوٵ ظ  ،يؾوٽاٸ  رٶس. ٶ٧طزٺ ييٲٹضذاٴ ذثطٺ تٻ آٴ رٖجٷا

٦ٻ ٸرضز ٲهط ري  ٻطٺ ٲطزرٴ ٸ ظٶاٴ نحاترؾ تاضٺٸ زض ٷسټؿج د ٦كٹضقاٴيتاض تطخؿجٻ

 . رٶس ٶٹقجٻ يٞطز ٲٷحهطتٻ يټا رٶس، ٦جاب قسٺ

ريوٵ ٲ٣ثوطٺ ٲٹټوٹٰ    زضتواضٺ   ،اٶوٻ رٲټواي    ؾسٺ ٵ خٽاٶ٫طزرٴرزض ت يخٽاٶ٫طزچ رټ

 اٲوسٺ رؾو .  راٴ ٶرو توٻ ٲ  يٞواَٳ  يد ذٯٟوا يزض تواض آٴ رظ  يٶاٲچ رٶ٫ٟجٻ ٸ ټ يعرچ

تٹزٺ  ضٸيسرزيا يا٬ را ذيذٹرب تٹزٺ  ،تٻ ٲهط 3يٷة ٦ثطيظ ٲٽاخط ٱ ٦ٻ رزرٶ ٶٳي

سٺ رٞٽٳآٴ ضر  و  ٲطزٰ رظ ٲهط ٸ حٹرزث آٴ تٹزٺتطيٵ  ٦ٻ زٸض و  يسٮر٦ٻ ٣ٍٞ ٖثرؾ  

ٸ  يٶؿوث چ ٞطظٶوس  ر١ ٸ ذثط٪اٴ ٲهوط، ٸضٸز ټو  ررټ٭ تح٣حا٬ آٶ٧ٻ ٲٹضذاٴ  رؾ !

 ٦ٷٷس.  ي١ ٶٳيتٻ ٲهط ضر تهس 7يٖٯ تالٞه٭

ٷوة زض ٲهوط ضر   يتٻ ٶاٰ ظ ري ٺ ٲ٣ثطٵ ر٦ٻ نح  چٷ طررذټاي   زرٶكٳٷسرٴ ؾسٺس يقا

 يذواٮ تٹټاي  ٻ حثابركجط قثر٦ٻ ت ياتيضٸر ؛رٶس ٻ ٦طزٺرت٧ يسٮر  ٖثي، تٻ ضٸررٶس طٞجٻيپص

 ،ٵ نوٹض  ياٶٻ رؾ  ٦ٻ زض ررنٹٞ ري ٲ٧اقٟٻا يٸ  ،ٶسرضز ري ضيكٻٸ  ٻيپاچ ررؾ  ٦ٻ ټ

 س:ي٪ٹ ي٦ٻ ٲ [تاقس ٶٳي حرنح] ٶرٹرټس زرق ري  ٻر٢اٞچ ٸظٴ ٸ رټ ،ٵ قٗط قاٖطير

 ر ـؾحػقظلة مغربلا  لؾد طلاد مصل

 

ؽسـا ذؿاهلا واضلل ـلن يغربلا  
9
 

َ      جز ٍ ثاال يهب٥َ ىفا٬ هٞا   ِث  ّابي   ، ىٍ کوابل سٮؼات ثاِ هٞاَ ثبُگٚاز. دَسا

 کٌي. ًوي گبُ افَل ؾيىٍهٚ٘ اٍ، ٍٍٙي إز ٍ ّ

، 3ٷةيذطزٲٷس، حًط  ظ يتاٶٹٲط٢س ٦ٻ ٦ٷس  ٲي رقاضٺ ٲٹيٹٔ ٵيتٻ ر  رٵ تير

ضر رٲوط  ٣و   ر، ح٣ٟه٭١ ٲرحا٬ آٶ٧ٻ ٲا ٲٹق٧اٞاٶٻ ٸ تا ٦اٸـ ٸ تح٣ ؛زض ٲهط رؾ 

 . ٱرٲحجطٰ ضٸقٵ ؾاذجذٹرٶٷسٺ  يتطر

                                                           
ي هصهب كه ، ي ٩وڇياهكڇثبك يّيـ ٽؾپل٥ٺ، ڇ آگبڃ ٽؾٲٰ ڄ٥الٽىيجب ڇ ٝڈالځي اٍذ کڄ اي  ڃٱٖيلٽٞٺ٤  ،ايڀ ثيذ .1

 .)ٽزوعټ(گٮزڄ اٍذ. ىيڂت  ؽٚود
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 نو منٌرهيدر مد 3نبيزحضرت قبر  يبررسفصل دًم: 

 ذطزٲٷوس،  يتواٶٹ ٷس ٦وٻ ٢ثوط   ټؿوج   سٺرٵ ٣ٖير ، تطيؾٷ ٗٻ ٸرق يرظ ٖٯٳا ي٪طٸټ

توا تٹخوٻ توٻ ريٷ٧وٻ     ٱ ذٹزقاٴ رؾ . يذاٶسرٴ ٦طټاي  ٷٻ ٸ ٦ٷاض ٢ثطيزض ٲس 3ٷةيظ

ريكواٴ زض آٶدوا ٢وطرض    ٸ ٲعرض تطرزضرٴ، ٲازض ٸ خس تعض٪وٹرض  رؾ  ٸَٵ ريكاٴ  ،ٲسيٷٻ

ٕ يا ي ٲح٧ٱ٭ رزٮ٥ يٷ٧ٻ يتٻ قطٌ ر ؛، ريٵ رزٖا پصيطٞجٷي رؾ زرضز  ،يريتواض  ٥ ٲٷثو

 رثثا  ٦ٷس. آٴ ضر  تٻ نطرح 

د يزض تواض  ،يٸ ؾٳٽٹز ،د ذٹزيزض تاض ،س ټٳچٹٴ رتٵ ٶداضيٱ ٸ خسيٲٹضذاٴ ٢س

ٕ ضر ش٦وط  رو ٸ نوحاتٻ، ٢ثوٹض ت٣  ترو    رټو٭  ٲرهٹلټاي  ٲعرضزضتاضٺ  ،٪ؿجطزٺ ذٹز

ټواي   ٢ثطٵ رتٸ چٻ زض  ٲٹخٹز ٸ پاتطخا،ټاي  ٵ ٢ثطرتچٻ زض  ،ٵ آٶٽارزض ت رٲارٶس،  ٦طزٺ

 ، تايسكاٴي٦ٻ ٢ثط رطر ؿ . چرٶ 3ٷةيظ ذطزٲٷس، يتاٶٹرظ ٢ثط  يٶاٲچ رٵ ضٞجٻ، ټررظ ت

ٵ ٲعرضټا زض يتاقس. ر : رٸ رټ٭ ت، 3ٸ ٲازضـ ظټطر، ٦7ٷاض ٲط٢س تطرزضـ حؿٵ

زضتاضٺ  ي. ٸتٹز آق٧اض قسٺ (٠.  ټ 946 )ٰ يٵ ٲؿٗٹزرتٵ حؿ يظٲاٴ رتٹرٮحؿٵ ٖٯ

 ؿس: يٶٹ يٲ 7رٲاٰ حؿٵٺ طرؾ

 يآًؼب ٕاٌگ  .هيفَى إز 3 هبىٍٗ فب٥وِّوَاُ ثِ  ،9َقيغال٬ يىٍ ثق 7كٖي
                                                           

اٽبٽبٿ ّهي٦ڄ  اى ڇ ثوفي ، ځبٻ ٱجوٍزبځي كه ٽليڂڄ اٍذ کڄ ٱلٽزي ثَيبه كاّزڄ ،اٹجٲي٤  وٱل يب عڂذ٪اٹ  ثٲي٤، ثٲي٤ .1

 )ٽزوعټ( كه آٿ ٽل٭ڈٿ څَزڂل.
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ُ   يٍٍِ هَػاَى إاز ٍ ثاَ    يا إز کِ سابکٌَى ً  ٕاذبٓ  »: إاز  آى ًَٙاشِ ٙاي

ِ  يهَىگبى إز. اُ َاًٌييّب ٍ ه هلزُ کٌٌي ٍا کِ ًُيُ ييهيا ثٌاز   ،ي قجاَ فب٥وا

ي ثي يثي كٖ يٍ ٭ل ٥بلت اثي ثي يٍٍَٕ ًُبى ػْبى ٍ كٖي ثي ٭ل ،ٍَٕل هيا

 9«.ي إزيْن اػوٮي١ٍَاى اب ٭ل ،ٍ ػٮفَ ثي هلوي يٍ هلوي ثي ٭ل ي٭ل

توط   رؾوٳف ٪ٳواٴ   توي ٲص٦ٹض تٹز، ټاي  ټٳطرٺ ٲعرض 3ٷةيحا٬ ر٪ط ٲط٢س ذاٶٱ ظ 

آٲوس   ٲي تٹز،قسٺ  ٶٹقجٻ يزض ظٲاٴ ٲؿٗٹز ،٦ٻ زض ٢طٴ چٽاضٰ ري يٲطٲط ؾٷ٩ يضٸ

زض  ، ټوٱ ٖثوسرهلل توٵ خٟٗوط    ،كاٴي٦ٻ ٢ثط ټٳؿط ر ٲاٶس. چٷاٴ يٶٳ يٴ ٲرٟاتط ٲٹضذٸ 

ٖثوسرهلل توٵ   »س: ي٪ٹ يٲ يٲٗطٸٜ تٹزٺ رؾ . ؾٳٽٹز طررذټاي   ٪صقجٻ ٸ ټٱ زض ؾسٺ

 2.«ٕ ٲسٞٹٴ رؾ رت٣ يرتجسر تاض٪اٺ ٸر٢ٕ زضف زض يخٟٗط تا ٖٳٹ

، ٶرؿ ټاي   ؾسٺزض تايس تٹز،  ٵ ٲعرضټايٸ ٦ٷاض ر ٕرزض ت٣، 3ٷةيظٲُٽط ر٪ط ٢ثط 

ٸ  ټاقوٱ ٦وٻ ضتثوٻ    يرظ تٷو  رٞوطرزي ٢ثوط  ٶٻ تٷٽوا  چطر ٦ٻ  ؛آٲس ياٴ ٲررظ آٴ تٻ ٲ يش٦ط

ع رو ٶټاقوٱ   ي٦وٻ زٸؾوجسرض تٷو    ي٦ؿواٶ  يحجتٯ٧ٻ  ،كاٴ تٹزٺيرظ رتط  ٵيرپا ٫اټكاٴ يخا

 رٶس، ش٦ط قسٺ رؾ .  تٹزٺ

. زض ٶٳاٶسٺ رؾ  ياٴ ٲعرضر  ٸ ٲٹضذاٴ ٲرٟؿٷس٪يٶٹ تط ،ٵرٸٞا  ٸ ٲسٞٵ رٰ رٮثٷ

ٚ ٦ٻ ٲجٗٯ١ توٻ ٖالٲوٻ ٲحٳوس تو     يذُ ٸ ؽيزؾجٷٹ «٦ٷع رٮٳُاٮة»ٶؿرٻ   يا٢ط ٢طرتوا

٥ ٢ثط ياٞ  ٸ ٶعزيٸٞا   7ٵرٵ تٗس رظ قٽاز  حؿررٮثٷ رٰ»رؾ : آٲسٺ ٵ رچٷرؾ ، 

ٰ  9.«سيٕ زٞٵ ٪طزرزض ت٣ 3ظټطرٻ ٞاَٳ كواٴ  يٵ ٸ ذثوط ٸٞوا  ر  ررٮثٷو  ر٪ط ٲح٭ زٞوٵ ر

كاٴ يٸ ٲح٭ زٞٵ ر 3ٷةي، پؽ چُٹض ٲٳ٧ٵ رؾ  ذثط ٸٞا  ظرؾ  ٶٳاٶسٺ يٲرٟ

 ٲاٶسٺ تاقس؟  يٷٻ ٲرٟيزض ٲس
                                                           

 .169ٓ ، ٽ٦َڈكي، اٹزڂجيڄ ڇ اإلّوا٫ .1

 .83ٓ ، 1ط ، ياٹپٖٞٮ كاهاٹڈ٭بء ثإفجبه   ڇ٭بء .1

 .169ٓ، ٽ٦َڈكي ،اٹزڂجيڄ ڇ اإلّوا٫ .3
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، رٶوس  طٞجوٻ يٵ ٲُٯوة ضر پص يو ٦وٻ ر  ي٭ ٸ ؾٷس ٦ؿواٶ رزٮ ،تٹرٴ ٪ٟ  يٲ ټٳٻٵ يتا ر

ٵ رؾو  ٦وٻ   يو ثات  قسٺ رؾو ، ر ٦ٻ ٵ ٲٗٷا ٦ٻ آٶچٻ يتٻ ر .رؾ  9يرؾجهحاب رنٹٮ

زض ظٲاٴ آٴ تاٶٹ  .ٷٻ قسيرظ قاٰ تط٪ك  ٸ ٸرضز ٲس ،ث  تطرزضـرتٗس رظ ٲه ،3ٷةيظ

ا زض قواٰ ٸٞوا    يو كاٴ آيس ٦ٻ ريآ يٵ ق٥ تٻ ٸخٹز ٲيؾپؽ ر .ٷٻ تٹزياتف زض ٲسرح

كواٴ زض قواٰ   يٵ رؾو  ٦وٻ ر  يو رن٭ تط ر ،سي٪ٹ يٷدا رؾجهحاب ٲيط، زض ررا ذي٦طزٺ 

س ٸ قو٥ ٲوا ضر   يو ار٭ تر٦ٻ زٮ يتا ظٲاٶ ؛رؾ  اٞجٻيٷٻ ٸٞا  ياٞجٻ، تٯ٧ٻ زض ٲسرٸٞا  ٶ

 . ٶٳٹزٺ رؾ كاٴ زض قاٰ ٸٞا  يٸ رثثا  ٦ٷس ٦ٻ ر ،٦ٷس تطَطٜ

تٹرٴ توٻ   ٶٳي ،يريتاض ٲؿائ٭زض رٲا ٶسرضز،  يچ رق٧اٮر، ټذٹز يتٻ ذٹز٭ رٵ زٮير

تط ضٞوجٵ   يٲثٷ) ي  رتٵ َٹٮٹٴ زٲك٣يضٸر ،٭رٵ زٮيرپصيطـ آٴ رؾجٷاز ٦طز. تا ٞطو 

ٵ آٴ ضر ٢ثوٹ٬  ررٲدجٽوس ٸ رنوٹٮ   ٴٽوا ر٦ٻ ر٦ثط ٣ٞ ،تٻ قاٰ ٸ ٸٞاتف زض آٶدا 3ٷةيظ

 . ٦ٷس تطَطٜضر ٵ تاضٺ يٲٹخٹز زض رتٹرٶس ق٥  يٲ (زرضٶس

 ،رؾو   اٞجٻيٷٻ ٸٞا  يٷة زض ٲسيظ تاٶٹ٦طز  ي٦ٻ ثات  ٲ زرق ٸخٹز  يجير٪ط ضٸر

 يٵ رٲوط رچٷو  رٲوا  ؛ؾ اكاٴ زض آٶديٱ ٦ٻ ٲط٢س ررطٞجيپص يقس ٸ ٲ يا٬ ٲا ضرح  ٲرذ

ٶٹقوجٻ قوسٺ   ټواي   رؾ  ٸ ٦جواب  اض ٦طزٺررذج  ٹ٧ؾ ضٺٵ تايد زض ريتاض .س رؾ رتٗ

  رٶس. تاضٺ ؾرٷي ٶ٫ٟجٻ زض ريٵ ،عرٲعرضټا ٶٺ زضتاض

                                                           
 .)ٽزوعټ( اٍذ. ڇعڈك كاّزڄؽکټ ثڄ ثٲبي چييي کڄ كه گنّزڄ  ي٦ڂي، إڈٹي يب ٭ٲچي اٍزٖؾبة .1
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 شامدر  3ينب كبريزبانٌ مسار فصل سٌم: 

 هقدهِ

آٴ،  يٯوٹٲجط رٻ ٸ زض ټٟو  ٦ يجرو  ٦كوٹض ؾوٹض   يزٲك١، پا يخٷٹب قط٢ ؾٳ زض 

 ييضٸؾوجا زض  ،7َاٮة رتي تٵ يزذجط ٖٯ، 3ٷةيٲجٗٯ١ تٻ ظ ،ٱرق٧ٹٺ ٸ ٞرتا يٲعرض

 ضٸر قوسٴ  ٲ٧اٴ حاخ  طٸرٴ،رپٻ ٦ٗث ،ٹؾجٻر٦ٻ پ ٸخٹز زرضز 9«رٮؿ  ٢ثط» ٲٗطٸٜ تٻ

توٻ آٶدوا    يرؾالٲټاي  ٵررؾ  ٦ٻ رظ تٳاٰ ؾطظٲ يٶاٲإٲٷټاي  ٸ ٲ٣هٹز ز٬ ك٫اٲاٴرپ

  .آٸضٶس يٲ يضٸ

توعض٨ ٸ   ياٴ زض قواٰ، ٲوعرض  يجر  رٲٹي٦ٻ زض پارؾ  ر٢جًا ٶٳٹزٺ  يٖسرٮ  رٮٽ

حوطٰ   ٻٟيقوط ضٸيوٻ   تاقس.ٸخٹز زرقجٻ  3ي٦ثطٷة يظ ذطزٲٷس، يتاٶٹ ٶاٰتٻ  ٲُٽط

 ييرٶثوٹٺ ٸ تٷاټوا   ييټوا  ٦ٻ تؿوجاٴ رؾ  ٸر٢ٕ قسٺ  ٕرٸؾ يٷرزض ظٲ 3ٷةيظحًط  

 ف رؾ .يتٻ ؾطٖ  زض آٶدا ضٸ تٻ رٞعر ،يآٴ ضر ٞطر٪طٞجٻ ٸ آتازرٶ ،تاق٧ٹٺ

، ؿوٻ رٶٟ تواٶٹ قسٺ رؾ .  ياض  ٲيظ ،يټدطتٹزٺ ٸ زض ٢طٴ زٸٰ  يٳي٢س ،ٵ ٲعرضير

ٵ يو . ررؾو    اض  ٦وطزٺ يو ظآٴ ضر  ،7ٞطظٶس رٲاٰ خٟٗط ناز٠ ،رؾحا٠ ٲإتٳٵ ټٳؿط

                                                           

 .)ٽزوعټ(. ٍذثڄ ٽ٦ڂبي ٽياه ثبځڈ ،«ٱجو اٹَذ» .1
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توط  ٦وٻ   رؾ  رظ آٴ ْاټط قسٺ ياضرٹؾجٻ ٲح٭ رخات  زٖا تٹزٺ ٸ ٦طرٲا  تؿرپ ،ٲعرض

 سٺ رؾ .ي٪طز ٶ٣٭ ،ٷٻرٷٻ تٻ ؾرؾٸ  ،قسٺ يخاض ټا ظتاٴ ؾط

 ِيضدُ در راٍ دفي يتاًَدر هَرد ًظز  اختالفگفتار اٍل: 

ٻ، يو ضرٸ يضٸؾوجا زض ٦وٻ   ييتواٶٹ ٦وٻ  سرضز ٶتاضٺ ٸخٹز ٵ يزض ر يٶٓط چ رذجالٜرټ

ح يتهط ،يٗٻ ٸ ؾٷرق يكجط ٖٯٳارت .رؾ  :تر  رټ٭ رظ ٦ٯثٹٰٰ ر ٲسٞٹٴ رؾ ، ټٳاٴ

 ٢ثوط  يرؾ  ٸ تط ضٸ ٦ٯثٹٰٰ ر رـ ٻرتٹزٺ ٦ٻ ٦ٷ 3ٷةيظتاٶٹ ټٳاٴ  ،كاٴيرٶس ٦ٻ ر ٦طزٺ

ٵ رٲرالس ٲحؿٵ رؾ ،تعض٨ٻ ٦ٻ ٖالٲرؾ  تٹزٺ  يؾٷ٩ تٻ ذٍ ٦ٹ٥ٞ ٢ُٗٻ ي، كاٴير

آٴ ضر ش٦وط ٦وطزٺ    «ٻٗراٴ رٮكو رو ٖر»ٸ زض  ٲكاټسٺ ٦وطزٺ آٴ ضر  (٠.  ټ 9979 )ٰ ،يٖاٲٯ

 9رؾ .

ٗ رٵ ٖالٲٻ ؾرټٳچٷ توٻ   ،٠.  ټ 9959زض ؾوا٬   ،يٹٰ ٶدٟو ٯو س ٲحٳس نواز٠ تحطرٮ

س: يو ٪ٹ ٲي رؾ  ٸ٦طزٺ آٴ ضر ٲكاټسٺ  ،يس ٖثاؼ ٲطتًرؾ  ؾات١ حطٰ، رتٹٮ ٻٸرؾُ

زذجط  ،٦ٯثٹٰٰ رٻ ر٦ٷ يزرضر ،ٷةيظ تاٶٹٵ ٢ثط يسٰ: ريٵ ٖثاض  ضر زيآٴ ؾٷ٩، ر يتط ضٸ»

 ،ٷدوا يزض رٲا ٶروع   ،رٶس  ٦طزٺاٴ رٲا ت يكاٴ تطري٦ٻ ر َٹض ټٳاٴ. «رؾ َاٮة  رتي تٵ يٖٯ

ٰ  رٰ ٻرو ٦ٷٷة ٸ يرؾٱ ظ تطيٱ ٦ٻ ٶاٰ ٲيضر  7ٲإٲٷاٴ رٲرطرظ  رٶيزذجط رٶوس.   ٻزرقوج  ٦ٯثوٹ

آٶٽا ضر توٻ چٽواض    ٲٗج٣سرٴ تٻتٹرٴ  ٲي ٦ٻ ،ٵ تاضٺ ٸخٹز زرضزيزض ر يٲرجٯٟټاي   زيس٪اٺ

 : ٦طزٱ رت٣ؿ ٪طٸٺ

 اٗه گرٗٓ

ٰ ٰ ر ٴ رؾو ، ٹسٞٲو قاٰ  ضرٸيٻ٦ٻ زض  ي٦ؿ رٶس، تٷٽا ٪ٟجٻ٦ٻ  ي٦ؿاٶ رؾو  ٸ   ٦ٯثوٹ

  ٶس رظ:ر ٖثاض ريٵ رٞطرز  .رٶس ٶ٫ٟجٻ يعرچجط رظ آٴ كرت

                                                           
 .189ٓ ، 33ط ، ٥بٽٺي، ڄاٹْي٦  ؤ٥يبٿ .1
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 ٠.  ټ 569 ؾوا٬  ياٲجٹٞو  ٦وٻ  يتٵ ٖؿوا٦ط زٲكو٣  ر ،رهلل تٵ حؿٵ تٵ  يٖٯ. 9

 س: ي٪ٹ يٲ د ذٹز ټٷ٫اٰ ش٦ط ٲؿاخس زٲك١يتاض زض يٸ رؾ .

 ٍ ٍ    يهٖاؼي  ،ِيا هٖاؼي ٍا َ  يإاز کاِ ثاَ ٍ  ييا ا .ثٌاب ٙايُ إاز    کلظاَم  ما قجا

ٍ   ؛ًيٖاز  کِ ًِى ٭ظوبى ثاَى  9ديبهجَ هيا، ىهشَ کلظَم ما ىٍ ُهابى   يؿاَا کاِ 

، ىهشاَ  کلظاَم  ما ييي ايٌِ ىفي ٙي. ّوـٌيٍ ىٍ هي بفزيٍفبر  ديبهجَ هيابر يك

ُ ياُ فب٥وااِ ً 7ي٭لاا  ؛إااز ٖااز کااِ ٭وااَ، آى ٍا ثااِ اُىٍاع هااَى ىٍ آٍٍى

٬ ىفاي  يا ٍ ىٍ ثق ،ٌيبفشيک ٍٍُ ٍفبر يىٍ  ،ثي ٭وَ ييٍ فًَُيٗ ُ يؿَا کِ ٍ

 9ٙيًي.

. رتوٵ  رؾو   3ٷوة يظ تواٶٹ ، رؾوٳف  ٦ٯثٹٰٰ ر ٵي٦ٷس ٦ٻ ر يح ٲيٵ تهطررٸ ټٳچٷ 

  2ضر رظ رٸ ٶ٣٭ ٦طزٺ رؾ .ٲُٯة ٵ يع ررٶ يحٹضرٶ

. ٸٞا  ياٞ زض حٯة  ٠.  ټ 699ؾا٬ ٦ٻ زض  يت٧ط ټطٸ يتٵ رت يرتٹرٮحؿٵ ٖٯ. 2

 9رٶس. رظ رٸ ٶاٰ تطزٺ ،ٟٻرذٯ يرتٵ َٹٮٹٴ ٸ حاخ ،اٴ٧رتٵ ذٯ

 ييضٸؾجاٻ، يضرٸزض : »سي٪ٹ يذٹز ٲ« اضر يرٮع  ىرإلقاضر  ئٮ»زض ٦جاب  يٸ

  4.«رؾ  ٦ٯثٹٰ رٰ تاٶٹرؾ  ٦ٻ زض آٴ ٢ثط 

 ؾوا٬  ياٲجٹٞو  ٦وٻ  يتٛوسرز  يا٢ٹ  تٵ ٖثسرهلل حٳوٹ يٵ رتٹٖثسرهلل يقٽاب رٮس. 9

ٲطتوٹٌ توٻ    ييضٸؾوجا ٻ، يو زض ضرٸ»س: يو ٪ٹ يٲ «ٲٗدٱ رٮثسرٴ»زض  يٸرؾ .  ٠.  ټ 624

 ٢.5طرض زرضز ينحاتٲسض٤ ٸ ٢ثط  ٦ٯثٹٰٰ ر ٢ثط ،٦ٻ زض آٴ ٸخٹز زرضز،زٲك١ ٻ ٚٹَ

 ٠.  ټ 684 ؾا٬ ياٲجٹٞ ٦ٻ يٱ تٵ قسرز حٯثرتٵ رتطرټ يٵ رتٹٖثسرهلل تٵ ٖٯيٖعرٮس. 4

                                                           
 .89ٓ ، 1ط ، ربهيـ اثڀ ٥َبٵو .1

 .31ٓ ، اٹؾڈهاځي  اثڀ، اإلّبهاد .1

 .34ٓ، اٹجوٱيخاٹٺپ٦بد ؛ 347ٓ، 1ط، ربهيـ اثڀ فٺکبٿ .3

   .11ٓ، څوڇي، اإلّبهاد .4

 .39ٓ  ،3ط ، ٽ٦غټ اٹجٺلاٿ .5
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 9«.٦ٯثٹٰ ٢طرض زرضزٰ رٻ، ٢ثط يٸزض ضر»س: ي٪ٹ يٲ «رألٖال٠ »زض  رؾ . رٸ

رؾو .   ٠.  ټ 764 ؾا٬ ياٲجٹٞ ٦ٻ يزٲك٣ يتٵ قا٦ط زرضٲ ٲحٳسٵ ينالح رٮس. 5

 س:ي٪ٹ يٲ «ديٹٴ رٮجٹرضرٖ»د ذٹز تٻ ٶاٰ يزض تاضرٸ 

َا ٍ يا ي كؼيث ي، هٖؼيٕزا  کِ ىٍ هبٍع َْٙ ٍاق٬ ٙيُ ياهب اُ ػولِ هٖبػي

َ يى بى ٍ هٖاؼي يقجَ هيٍ  ثي ُ يٍٍثَ  ِ،يٍاٍ َ  يگا َ  يٍٍ ثا اُ  کلظاَم  ام قجا

 2.ثبٙي هي :زياّل ث

 دًٗ گرٗٓ

ٻ زٞوٵ  يضرٸ يضٸؾجا٦ٻ زض  ي٦ؿ ،رٶس ٦ٻ ٪ٟجٻ اٶي ټؿجٷسٖٯٳا ٸ ٲٹضذ٪طٸٺ زٸٰ، 

 يٸ ،رٶوس  ٦وٻ ٪ٟجوٻ   يا ٦ؿواٶ ي رؾ  ٦ٯثٹٰٰ ر رـ ٻر٦ٷرؾ  ٦ٻ  يٷثيظتاٶٹ رؾ ، ټٳاٴ 

 ٶس رظ: ر ٖثاض ريٵ رٞطرز  .رؾ  3ظټطرٻ ذجط ٞاَٳز

 يٸ رؾ . ٠.  ټ 694 ؾا٬ ياٲجٹٞ ٦ٻ يٚطٶاَ يط ٦ٷاٞررتٹرٮحؿٵ ٲحٳس تٵ خث. 9

 س: يٹ٪ يٲ قاٰټاي  ٲعرض ٶاٰ تطزٴ رظټٷ٫اٰ تٻ ٲٗطٸٜ ذٹز ٻ ٶاٲؾٟطزض 

إاز کاِ ثاِ اٍ     7يىهشاَ ٭لا   ،کلظاَم  ما هِاٍ، :زياّل ثّبي  اُ ػولِ هِاٍ

ثاِ هاب٥َ    9بهجَ اکَميإز کِ داي ِ يکٌ ،کلظَم ما .َٙى يگفشِ ه يٌت ٝغَيُ

 ىاى.  ايٚبى ثِ  ،کلظَم ما ،ٚبى ثِ ىهشَ هَىٙبىيٙجبّز ا

َ  ،َْٙ ثَىُ يک فَٕويكيٍى ىٍ ٚبى ياه٦َْ هِاٍ  ثٌاب   يآى هٖاؼي  يٍٍ ٍ ثا

ي هِاٍ ٍا ثاِ  يي ه٦ٌقِ، ايٍ هَىم ا ،ثَىُ يٍقفّبي  ييُههبٍع آى  کِ ٙيُ إز

 ،آى هٚابّيُ ن ٍ ثب يشَسِ کَىيىٍ آًؼب ث ،نيهب ثِ آًؼب ٍفش .ٌٙبٌٕي يه «قجَ الٖز»

 9ن.يػٖشسجَ  

                                                           
 .181ٓ ، 1ط ، اٹقٞيوڃ األ٥الٯ .1

 اٍذ. ځٲٸ ّلڃاڇ اى ٥جبهد ايڀ ، 64ٓ ، 6ط ، اٍزبك ٽؾپل ٵوك ٥ٺي، «خاٹلٽْٲي  اٹقٜٞ»كه  .1

 چبپ ٽٖو.، 169ٓ ، اثڀ عجيو خهؽٺ .3
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تٻ  يٸ رؾ . ٠.  ټ 770 ؾا٬ ياٲجٹٞ ٦ٻ تٵ ٖثسرهلل تٵ تُٹَٻ ٲحٳسٖثسرهلل رتٹ. 2

 س: ي٪ٹ يزٲك١ ٲټاي  ټٷ٫اٰ ش٦ط ٲعرض

قَاٍ  ٥7بلت اثي ثي يىهشَ ٭ل ،کلظَم ما ، هِاٍ«يقجل» يٍٍٕشب يک فَٕويىٍ 

 9ٌت إز ٍ ٍٕاَل هايا  يَٙى إو٘ ُ يگفشِ ه .إز 3اُ فب٥وِىاٍى کِ 

ِ   ؛ىاىًي کلظَم ماِ يٚبى کٌيثِ ا ٙاجبّز   بهجَيا دىهشاَ   ،کلظاَم  ما اٗ ؿَى ثاِ هبلا

ثاِ  آى ٍا  ىهٚاق  هاَىم  .إاز  يفٍقّبي   ييُهٍ  ٌبُله يٚبى ىاٍايهِاٍ ا .ىاٙز

 9ي.ٌٌٙبٕ يه «کلظَم ما ،قجَ الٖز»

 ٦وٻ  يزٲكو٣  يحوٹضرٶ  يسيؾٹح يٖثٳاٴ تٵ رحٳس تٵ ٲحٳس تٵ ضخة تٵ ؾط. 9

 ،402ل  ،«ي٭ رٮثوواٶيرٮووص»تووطٸ٦ٯٳٵ زض  رؾوو . ٠.  ټ 9009ا يوو 970 ؾووا٬ ياٲجٹٞوو

ټاي   ٦ٻ ٶؿرٻ« اضر يرٮعٲا٦ٵ أ يٮئقاضر  رإل»طزٺ رؾ . ٦جاب ٦ ضر ش٦طرٸ  ٶاٲٻ ظٶس٪ي

خواٲٕ  ٲرُٹَوا    ٞٽوطؼ »ٸ زض  ٲٹخوٹز رؾو   ظټط ٲهط رألٻ آٴ زض ٦جاتراٶ يذُ

ٵ ٦جاب زض زٲك١ زض ؾا٬ ير .ؾ رٸ ٲجٗٯ١ تٻ، رؾ  آٲسٺع رٶ 992ل  ،5ج ،«ظټطرأل

 س: ي٪ٹ يٵ ٦جاب ٲيزض ر ي. ٸسقچاج  ٠.  ټ 9902

ٍ   ييٍٍٕشب ،ّب هکبىِ اُ ػول ُ  يا إز ثاِ ًابم ٍا ، کلظاَم  ام، 3ٌات يِ کاِ هابًن 

ٔ  ياًايک  ،ىهٚقِ ىٍ غ٥َ ،٥7بلت اثي ثي يىهشَ ٭ل جز ثاَاىٍٗ  ياُ هٞا  دا

هاٌکٍَ ثاِ    يٍٍٕاشب ي. ٕذٔ ي، ىفي گَىٍٍٕشبي يبفشِ ٍ ىٍ ايٍفبر ، 7ييكٖ

   2إز.هٮٍَف  «قجَ الٖز»ثِ  ،َ کَى ٍ ىٍ كبل كب١َييٚبى سغيًبم إن ا

 ، ٖٳطزٸٰٻ ٟررؾ  ٦ٻ ذٯ ي، ټٳاٶ٦ٯثٹٰ رٰ ٵي٦ٻ ررؾ  ح ٦طزٺ يتهط يرتٵ حٹضرٶ

 تا رٸ رظزٸرج ٦طز.

زض ٦جاب  رؾ . رٸ ٠.  ټ 9990 ؾا٬ ياٲجٹٞ ٦ٻ يقاٞٗ يازرنٵ ٲحٳس يٖعرٮس. 4

                                                           
 .61، 1ط ، خاثڀ ثٞڈٝ خهؽٺ .1

 .18ٓ ، اثڀ ؽڈهاځي، اإلّبهاد .1
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 س: ي٪ٹ يٲ يقٳاٮټاي  ټٷ٫اٰ ش٦ط ٲعرض ،٭ زٲك١يًٞاٺ زضتاض ،«» ،ذٹز

ٌي ٍ قجل اُ ىهٚق ٍاقا٬ ٙايُ   يگَ يِ هيإز کِ ثِ آى ٍاٍ ييٍٍٕشباُ آى ػولِ 

ٍاقا٬ ٙايُ    ٥7بلات  اثاي  ثي يىهشَ ٭ل ،کلظَم ام ٌتيُ ،ثبًَقجَ  ،إز. ىٍ آى

بفشاِ ٍ ىٍ  يىهٚاق ٍفابر   ِ ىٍ غ٥َ ،7ييجز ثَاىٍٗ كٖيز کِ ثٮي اُ هٞإ

ي ٍ ىٍ كابل  يا ثاِ ًابم اٍ گَى   ٍٍٕاشب ي يا ٕذٔ ا إز. يُيىفي گَى ٍٍٕشبي يّو

ٍ  يويٕاٌگ قاي  ک يا  ،ٚابى يقجَ ا يثَ ٍٍ .إزهٮٍَف  «قجَ الٖز»ثِ  ،كب١َ

 يغَثا  ٕاوز ٚبى ثَ آى كک ٙايُ ٍ ىٍ  يکِ إن ا ٍػَى ىاٍى ٙيُ يکبٍ کٌيُ

بى کاَىُ  يإز کِ اثي ٭ٖبکَ آى ٍا ث يهيٍ  الفِاٍ يهِاٍ هٌکٍَ، قجَ ٝلبث

 إز.  

 تواٶٹ ٻ ٶاٲو  ظٶس٪يزض رٸ رؾ .  ٴرٲٗانطرظ ٦ٻ  يٲحٳس ٲهط يرؾجاز رحٳس ٞٽٳ. 5

 س: ي٪ٹ يرؾ ، ٲ ٠.  ټ 208ؾا٬  ياؿٻ ٦ٻ زض ٲهط زٞٵ قسٺ ٸ ٲجٹٞرٶٟ

بٍر کَىُ يٍا ُ ٥7بلت اثي ثي يىهشَ ٭ل ،کلظَم ام ٌتيُ ثبًَهِاٍ  ،ِٖيًف ثبًَ

ىهٚاق  ِ بفشاِ ٍ ىٍ غ٥َا  يٍفابر   7ييز ثَاىٍٗ كٖجيٚبى ثٮي اُ هٞيإز. ا

 9إز، ىفي ٙيُ إز.هٮٍَف  «قجَ الٖز»کِ ثِ 

 » ،زض ٦جاتف . رٸرؾ  ٴرٲٗانطرظ ٦ٻ  يرؾجاز حؿٵ ٲحٳس ٢اؾٱ ٲهط. 6

 س: ي٪ٹ يٲ «ٷةيظ

ثابًَ  ن کاِ هابىٍٗ   يىٍ ٙبم هيفَى إز ٍ هب قاجالً ًکاَ کاَى    يٌت ٦ٍٕيُ ثبًَ

 ،ٚابى يهٚوٜ ٙيى إان ا  يٕذٔ ثَا ؛ٌت ًْبىيٚبى ٍا ُيًبم ا، 3فب٥وِ َُّا

 ٜ ىاىُيسٚاو  ،يٝغَ کلظَم ام اٗ يٍا ثِ آى افٍِى سب اُ إن هَاَّ ًبسٌ يکجَ

 2َٙى.

                                                           
 .15ٓ ، اٹلاهيڀ  خٵويپ .1

 .64ٓ ، 3ىيڂت  ةاٹَيل .1
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ٸ رظ تعض٪واٴ   ي٧و يٸ  ،توٹزٺ  ٴرٲٗانوط رظ ٦ٻ  يزٲك٣ يحاٸيرؾجاز ٖثسرٮ٣ازض ض. 7

 س: ي٪ٹ يٲ . ٸيرٲطٸظ رؾ  ا رد ٸ رزتيتاضٶٹرتٙ ٖٯٱ 

ِ  ، ٥7بلت اثي ثي يهشَ ٭لى يٌت ٝغَيُ َ    کلظاَم  ام هلقات ثا  يإاز کاِ قجا

 ىاٍى «ٌتيالٖز ُ  قزيح»هٮٍَف ثِ اي ِ ىٍ ه٦ٌق ،ػٌَة ىهٚقِ يٙکَُ ىٍ ًبكثب

َاى يا اُ ا ثاِ سابُگي  کاِ  ٍػَى ىاٍى اٍُٗ ثب ي، سبثَسٚبىيا قجَ يٍ اهٍَُُ ثَ ٍٍ

قَاٍ اُ ًقَُ اي ِ ٙجک ٍ ا٥َاف آى ثَىُ کيٍ اُ ػٌٔ ؿَة هَُائ ،آٍٍىُ ٙيُ

 9.ىاٍى

 ؿوٻ زض رٶٟ تواٶٹ ٲوعرض    يطيٲوس  يؽ قوٹضر ر٦ٻ ضئ ي١ رتٹٖٯٱ ٲهطررؾجاز تٹٞ. 8

 ،رؾ  ٦ٯثٹٰ رٰ  رـ ٻر٦ٷ٦ٻ ، 3ٷةيؿٻ، ٲعرض ذاٶٱ ظرٶٟتاٶٹ »٪ٹيس:  ٲيٲهط رؾ . رٸ 

 اض  ٦وطزٺ يو قواٰ ظ ٻ يو ضرٸ يضٸؾوجا زض ضر  7َاٮوة  رتوي  تٵ يٖٯ ٲإٲٷاٴ رٲرط زذجط

 2.«ؾ ر 

َ    ٻز٦جط ٖائكو  ،يٲهطٺ ؿٷسيٶٹ يتاٶٹ. 9 س: يو ٪ٹ يٲو  ء يٖثوسرٮطحٳٵ تٷو  رٮكوا

ٻ زض ٚٹَو  ،ٶعز ٖثسرهلل توٵ خٟٗوط   رؾ ، آٲسٺ ا يضٸر٦ٻ زض  يَٹض ټٳاٴ ،٦ٯثٹٰ رٰ»

 9.«اٞ يٸٞا   7ٵرث  تطرزضـ حؿرتٗس رظ ٲه ،زٲك١

ش٦وط  آٶٽوا ضر   يرؾواٲ ٲوا  رٶوس ٸ   ٦طزٺ رقاضٺ ٲُٯةٵ يرتٻ ٗٻ رق يرظ ٖٯٳا ي٪طٸټ

 ٱ:ر٦ٷ يٲ

رتٹرٮ٣اؾوٱ   ،ٻ ٲح١٣ر٣ٞ زٸضٺ ټٱ٦ٻ  يتٵ ٲحٳس َثط يٵ حؿٵ تٵ ٖٯيٖٳازرٮس. 9

« ئيرٮ٧اٲو٭ رٮثٽوا  »زض ٦جاتف  يٸ رؾ . (٠.  ټ 676 )ٰ، «رٮكطرئٕ»ناحة  ،ٵيرٮس ٶدٱ

زض  ،ٲ٣جوٹ٬  يٷيٵ خوٹ يٲحٳس تٵ قٳؽ رٮوس  ،طيٸظ يتطر ٠.  ټ ٦675ٻ آٴ ضر زض ؾا٬ 

                                                           
 .185ٓ ، ربهيـ كٽْٰ .1

 .559ٓ ، اٹجيذ اڅٸ .1

 .114ٓ ، ٶوثالءاٹ خثٞٺ .3
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زض  ،7ٵرذٹرټط حؿ ٦ٯثٹٰ رٰ» :٦ٷس ٦ٻ ي  ٲي، ضٸررؾ  ٦طزٺ تأٮرٝ ٠.  ټ 704ؾا٬ 

 9.«ٻ رؾ اٞجيزٲك١ ٸٞا  

 ٸ ٠.  ټ 9294 ؾوا٬  ياٲجٹٞ ، ٦ٻيٳاٴ ٖاٲٯرٲحٳس تٵ ؾٯ تٵ ريحيٱ تٵ ررتطرټ. 2

ٖالٲٻ  پسض ،يد ٖٯر. ٖالٲٻ قرؾ  ٲٗطٸٜ اٖطرٴٲا ٸ رظ قتٯٷسٲطتثٻ رظ تعض٪اٴ  ي٧ي

٦وٻ   و  89ل  ،9ج ،«رٮحهوٹٴ  »زض  ،ٵ آ٬ ٦اقوٝ رٮُٛواء  رد ٲحٳس حؿو رق

  س:ي٪ٹ ٲي و رٸؾ ٻ ٶاٲ ظٶس٪يٺ ٸ زضتاض يذُ ري ٶؿرٻ

ِ ٍ ا ُ  ثا  يهْاايي هلوييىٍ ٭اَا  ىٍ ىٍٓ ٕا   .ثاَى آگاابُ اُ ٭لاَم   يبىيا سٮاياى 

َ هَقاي   ٙاي.  يكب١اَ ها  ن ػٮفَ کبٙف الغ٦ب  يثلَالٮلَم ٍ ٙ ىٍ  3ٌات يُ ثابً

 ًَٙشِ ثَى:   َ ٍايَُاٍ، ٙٮَ يى يٍ ثَ ٍٍ، بٍر کَىُ ثَىيِ ٍا ُيٍاٍ يٍٍٕشب

 ؿريؿلللة اهلل ضلللمّ  ومؼلللام ـعؿلللر

 

 اـْبيللة و ا صللل اـػللرم مـلله دم ازؿلل  

 أب ةو حقللدر جللّد  یهلللا ادصللطػ 

 

 و ؽللللاروؾفم بعللللل و ؽاصؿللللة أمّ   

ىاىُ إز. اٝال ٍ   يٍا ىٍ هَى ػب يثٍِگَاٍ يثبًَ ،کِ ثِ هيا َٕگٌي يهِاٍ 

 يا کَى.يآى هِاٍ ٍٙي ٍ گٖشَٗ د [ٝبكت] ف٫َ هولَقبر ػْبى اُ

َ ]ٍ  ُّاَا يٍ کاَاٍ، هابىٍٗ فب٥واِ    يٚبى، ديٍٗ كي، ػي ايهلوي ه٦ٞف  [٭وا

 ََّٙٗ إز. ،فبٍٍ 

 2آٲسٺ رؾ . عرٶ« اٴ رٖأ»زض   يضٸرٵ ير

 . ٸيرؾ  ٠.  ټ 9969 ؾا٬ ياٲجٹٞ ٦ٻ، يد خٟٗط تٵ ٲحٳس تٵ ٶ٣سرٖالٲٻ ق. 9

 س: ي٪ٹ ٲي

َ يا اىٍ ٍاث٦ِ ثاب  اهب  ى باُ هإلفا  يگٍَّا  ،ي گفاز يا ثبکاِ ىٍ ٙابم إاز،     يي قجا

هٍَْٚ إز کاِ إان   ٍ إز  7هإهٌبى اهيَىهشَ  ،کلظَم امٚبى ياًي کِ ا گفشِ

                                                           
 .391ٓ ، ثچبئي، اٹٶبٽٸ .1

 .514ٓ ، 5ط ، ٥بٽٺي، خاٹْي٦ؤ٥يبٿ  .1
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ٗ     . إاز  يکجٌَت يُ ،ٚبىيا ي إاز کاِ ثاِ    يا ا، فاَ  إان اٍ ثاب إان هاَاَّ

َ ي يا ا ٙاَى.  هي گفشِ يٌت ٦ٍٕيٍ ثِ اٍ ُ ٌييگَ يه يکجٌَت يُ هَاَّٗ  ،ثابً

 ،ييُاّاايسَ ،ييسااَ لزيف٢ااٍ ثب ب آهااييااثااِ ىً يٌاات کجااَيُ ،ثٮااي اُ هااَاَّٗ

 کيا ًٍ سوبم ٝفبر ا .ًُبى ثَىسَيي   فيٍ ٭فسَيي   فيَٙ ،يي٭بثيسَ ،ييسَ سقَاثب

ىٍ ٚابى ٭لان ٍا اُ دايٍ ٍ ثاَاىٍٗ فَاگَفاز ٍ      يا .ا ىاٍا ثَىٍ ياهالقل يف٢بٍ 

ىهٚاق  ِ ِ ىٍ غ٥َا يٍاٍِ يف٘ ىٍ قَيهلل هِاٍ َٙ .بفزيٍٙي  يدب  ٭لَِ هبً

   9.إزالٖز  ِ يإز کِ هٮٍَف ثِ قَ

 گرٗٓ سً٘

٦وٻ زض قواٰ    ي٦ؿو  ،رٶوس  ح ٦طزٺيتهط ،ٻرط رٲاٲررذټاي   زرٶكٳٷسرٴ ؾسٺرظ  ي٪طٸټ

چٷوس  ٲازضـ  ٸرؾ   ٦ٯثٹٰ رٰ رـ ٻر٦ٷتاقس ٦ٻ  ٲي يٷة نٛطيٲسٞٹٴ رؾ ، ټٳاٴ ظ

توٹرٴ توٻ    ٲوي  ،آٴ زرٶكٳٷسرٴ ٭ تٹزٺ رؾ . رظ خٳٯٻرٸ ٶعز ٲحٳس تٵ ٣ٖ قجٻزر ٞطظٶس

 : رقاضٺ ٦طز شي٭ يرؾاٲ

 ياٲجٹٞو  ٦وٻ  يٖاٲٯ يٷرتٵ ٲحٳس حؿ يٱ تٵ ٖٯيس ٖثسرٮ٧طرس ٲحؿٵ تٵ ؾرؾ. 9

٦وٻ   ي٦ؿو  ،ح ٦طزٺيتهط ،ذٹز 2«ٲٟجاح رٮدٷا »رٸ زض ٦جاب رؾ .  ٠.  ټ 9979 ؾا٬

 .رؾو   7ٲإٲٷواٴ  رٲروط زذجوط   ،يٷة نٛطيٴ ظرؾ ، ټٳاٴ ٹسٞٲٻ يضرٸ يضٸؾجازض 
                                                           

گڈځهڄ   ايهڀ  يځٲهل  ،«يٶجهو اٹىيڂهت  »اى ٵزبة  59  ٮؾڄكه ٕ، يڇ٭بد ىيڂت اٹٶجو  كهثبهڃ ،ٮيٲٞياٹآٷ ٥پواٿ ٭وط  .1

چڂهليڀ ثهبه ثهڄ     ،ي. ځٲهل «ايڀ ٥جبهد ها ځيب٭زيټ ،اى څپبٿ چبپقبځڄ ،ٽب كه چبپ چچبهٻ ايڀ ٵزبة اٽب»  گٮزڄ اٍذ

ٽڈٙه٤   ي٭َهيإري ؤؽڈاٹچهب ٥ڂهل اٹٶهالٻ ٥ٺه     ، ٵٺضڈٻ ؤٽب ؤفزچب ؤٻ»گڈيل   يٽ 8 ٮؾڄڇ كه ٕ ايڀ ٽٞٺت اّبهڃ ٵوكڃ

 څپهيڀ  «.ٍهقڀ فهڈاڅيټ گٮهذ    ،ٽل٭ڂِ كهثبهڃکوكٿ  ٕؾجذڅڂگبٻ  ثڄ ،ٻ کٺضڈٻؤاٽب كهثبهڃ فڈاڅوُ »؛ «ك٭ڂچب

كاځيټ چوا إٸ ٥جبهد كه چهبپ   يځپځيي ثڄ ايڀ ٽٞٺت اّبهڃ کوكڃ اٍذ. اٽب  ٵزبةايڀ  39ڇ  17 ٮؾبدٝڈه كه ٕ

ٺڄ ئكهثبهڃ ايڀ ٽَه  ،يٽؾپل ٵب١ټ ٵزج، ايڀ کزبةٽب اى ځبّو  کغب ه٭زڄ اٍذ. «3يٶجواٹىيڂت »چچبهٻ ٵزبثِ 

 .كځلا يا ٵڂڂلڃ عڈاة ٱبځ٤اڇ  اٽب، پوٍيليټ

 .163ٓ ، 1ط ، ٥بٽٺي، اٹغڂبد ٽٮزبػ .1
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  س:ي٪ٹ ٲي 990ل  ،99ج  ،«اٴ رٖأ»زض ټٳچٷاٴ ٦ٻ رٸ 

کاِ سلاز    ي، ّوابى کٖا  إاز  يٌت ٝغَيٚبى ُياگَ ٝلز ىاٙشِ ثبٙي کِ ا

ٍ  يِيدٔ ؿِ ؿ ؛إز ل ثَىُيکفبلز هلوي ثي ٭ق ٙابم کٚابًيُ   ِ يا اٍ ٍا ثاِ ٍا

ٍ  ّوابى ، ثبٙاي  کلظَم امٚبى ّوبى ياٝلز ًياٍى. اگَ ه٦لت ي يا اهب ؟إز  ٥اَ

ي ه١َا٫َ  يا ،بقَر ٍ اثي ٭ٖبکَيَ ٍ ياثي ػج گفشِ اٙبٍُکِ ٩بَّاً ّن ثِ هب٥َ 

ّوٖاَ   ،يٍٕا٦   کلظاَم  ام ب اٍيا ي کاِ آ يا آ ي٘ ها يي ٕإال ديا إز، گًَِ ييّو

ٍ ٍفابر   يثٮي اُ کٚشِ ٙيى ّوَٖ ٍ ،ل إز کِ ٭جياب ثي ػٮفَيهٖلن ثي ٭ق

اُ فًَُاياى   يکا يإز کِ ثاب   يٝغَ کلظَم ام بيثب اٍ اُىٍاع کَى  يٌت کجَيُ

َ      يا ل اُىٍاع کاَىُ ثاَى؟ ىٍ ا  ي٭ق  يي ٝاٍَر ٍ ثاَ فاَٟ ٝالز اًشٖابة قجا

ثاِ ٙابم ٍ    کلظاَم  ام ي ىٍيا آهايى ّاَ کايام اُ ا    ،کلظاَم  ام ِ ثِيىٍ ٍاٍهَػَى 

 ثاَ ٝالز   يهجٌ يليهب ىل .ي إزيثٮ اهباگَ ؿِ هوکي إز،  ىٍ آًؼب، بىٍفبسٚ

 9ن.يآى ّن ًياٍ يثَ ًف يهجٌ يلين، اگَ ؿِ ىليآى ًياٍ

 يٸ رؾو .  ٠.  ټ 9999 ؾوا٬  ٲجٹٮوس  ٦وٻ  يتٽطرٶو  يرهلل ٲحالت حرد شترٖالٲٻ ق. 2

 س: ي٪ٹ يٲ

ُ   يّوبى کٖ يٌت ٝغَيُ َ  يإز کِ ٩بَّاً ىٍ ٙبم ىفي ٙايُ ٍ ثاِ   يٌات کجا

اٍ ىٍ »: إاز  ًَٙاشِ ٙايُ  گًَاِ   يياِ يقجَ اٍ ًُ ٝوَ يثَ ٍٍإز. هٍَْٚ ٙيُ 

٭ٌاَاى  ثاِ   ،زيا َاى اّال ث يّوَاُ إا ثِ ٕذٔ  .ل ثَىيّوَاُ هلوي ثي ٭ق ،کَثال

ثاي   ججعدذ ٌاِ ثبُگٚاز ٍ فاَآ ثاي     يثِ هياُ آى دٔ  .ثِ ٕوز ٙبم ٍفز َيإ

 2.«اٍ ٍا ثِ اُىٍاع هَى ىٍآٍٍى ،يالووٍِه َُيّج

رظ  پوؽ  يٸ رؾو .  ٠.  ټ 9977ؾوا٬  ياٲجٹٞو  ٦ٻ س خٟٗط تحطرٮٗٯٹٰرٖالٲٻ ؾ. 9

                                                           
 .119ٓ ، 31ط ، خاٹْي٦ؤ٥يبٿ  .1

 .316، 4ط ، خاٹْوي٦  هيبؽيڀ .1
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توٻ قواٰ   رـ  ٷٻ ٸ ؾٟط ٖثسرهلل توٵ خٟٗوط توا ذواٶٹرزٺ    يٲس ي٢حُٺ زضتاض٪ٟجٵ  ؾرٵ

 تاقس يٷة نٛطيٲجٗٯ١ تٻ ظ [،قاٰ زض] ٝيقط تاض٪اٺٵ يرحجٳا٬ زرضز ٦ٻ ر»س: ي٪ٹ يٲ

 9.«رؾ  7ٲإٲٷاٴ رٲرطزذجط  ،٦ٯثٹٰ رٰٻ ر٦ٷ يزرضر٦ٻ 

ؾوا٦ٵ  ٸ  يٖاٲٯ ٵرٲالس ٲحؿٵ ررٞطظٶس ٖالٲٻ ؾ٦ٻ ٵ رٲرالة ٞاي٭ حؿٵ يرز. 4

ـ رتٻ تثٗ . ٸيرؾ  طٸ رت ٦وٻ زض   يرؾو  ٦ؿو   ٲٗج٣وس ، توعض٨ ٻ ٖالٲو  ،  رظ پوسض

ضر زض ٦جواتف  ٲُٯوة  ٵ يٸ رر .رؾ  يٷة نٛطيٲسٞٹٴ رؾ ، ټٳاٴ ظ  ٻيضرٸ يضٸؾجا

 2رؾ . آٸضزٺ « رٮٳٗاضٜ  زرئط»

 گرٗٓ چٖارً

ٻ زٞوٵ  يضرٸ يضٸؾجا٦ٻ زض  ي٦ؿ ،رٶس ح ٦طزٺي٦ٻ تهط يٗٻ ٸ ؾٷررظ ق يزرٶكٳٷسرٶ

ٸ زٸ  3ظټوطر   ٲوازضـ ٞاَٳوٻ   ٸ رؾو   7ٲإٲٷواٴ  رٲروط زذجوط   ،يٷة ٦ثطي، ظرؾ 

 چٽواض  يزرضر يٸ .ٖثسرهلل تٵ خٟٗط رؾو   ،ٸ ټٳؿطـ، 7ٵرحؿٵ ٸ حؿ ،تطرزضـ

ٰ  رٰٖثواؼ ٸ   ،ٖوٹٴ  ،يٖٯټاي  تٻ ٶاٰٖثسرهلل تٵ خٟٗط ٞطظٶس رظ  ٵ يو رؾو . زض ر  ٦ٯثوٹ

اٲي رؾو ٦ٻ  ،ټؿجٷس يٗٻ ٸ ؾٷرق يرظ ٖٯٳا ،١رٖٯٱ ٸ تح٣ ،ټ٭ ٞٵظ رر يتعض٪اٶ ،٪طٸٺ

زض  ،س٪اټكواٴ ي٦اٲو٭ ز  ا رو ټٳوطرٺ خعئ آٶٽا ضر تٻ ٻ ٶاٲ ظٶس٪يٸ  ٦ٷرٱ آٶٽا ضر ش٦ط ٲي

 ٲثاحث آيٷسٺ ذٹرټرٱ آٸضز:

 ياٲجٹٞ ٦ٻ يزٲك٣ يٵ ٲحٳس تٵ رحٳس تٵ ٖثٳاٴ شټثيرٮس ؽقٳ ،حاّٞ تعض٨. 9

 رؾ . .٠  ټ 748 ؾا٬

 ياٲجٹٞ ٦ٻ يٱ تٵ قسرز حٯثرتٵ رتطرټ يٖٯٵ ٲحٳس تٵ يٖعرٮس ،حاّٞ ٸ ٲٹضخ. 2

 زض ، ٦وٻ « رألٖوال٠ » ،٦جواتف  ذُوي  ٻزض ٶؿور ٸي  رؾو .  ٠.  ټ 748 ؾا٬

                                                           
 .135ٓ ، 1ط ، بٹټ٦اٹ  رؾٮڄ .1

 .69ٓ ، 1ط ، ٥بٽٺي، اإلٍالٽيخ خاٹْي٦ياٹپ٦به٫   حكائو .1
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 . ٵ ٲٹيٹٔ رقاضٺ ٦طزٺ رؾ ي، تٻ ررؾ ٲٹخٹز  800ٺ ٮٷسٴ تٻ قٳاضٻ ٦جاتراٶ

ٲهوط زض ؾوا٬    ٦ٻ ٲجٹٮس يٲهط يتٹرٮث٣اء ٖثسرهلل تٵ ٲحٳس تسضر ،ٲٹضخ ٖالٲٻ. 9

  رؾ . ٠.  ټ 847

 ؾوا٬  ياٲجٹٞو  ٦ٻ يتٵ َٹٮٹٴ زٲك٣ يٵ ٲحٳس تٵ ٖٯيرٮس قٳؽ ،حاّٞ تعض٨. 4

 . رؾ  زض زٲك١ ٠.  ټ 959

 ؾوا٬  ياٲجٹٞ ٦ٻ يٱ تٵ ٲحٳس زٲك٣رئتطرټ ؾحا٠رتٹر ٵيرٮس تطټاٴ ،حاّٞ تعض٨. 5

  رؾ . ٠.  ټ 900

 رؾ . ٠.  ټ 9095 ؾا٬ ياٲجٹٞ ٦ٻ يقاٞٗ يٵ ٲحٳٹز تٵ ٖٯيٶٹضرٮس ي٢اي. 6

 رؾو .  ٠.  ټ 9942 ؾوا٬  ياٲجٹٞو  ٦وٻ  يزٲكو٣  يٶاتٯؿو  يٖثسرٮٛٷ يحٷٟ ٻر٣ٞ. 7

 سٺ ضر زرضٶس ٦وٻ رٵ ٣ٖرع ټٳر، ٶ٠.  ټ 768زض ؾا٬ ، يزٲك٣٪اٶٻ  ټٟ اٴ ر٢اي ٵرټٳچٷ

 ٶس رظ: ر ٖثاض 

 . يزٲك٣ يأٞٷس يتٵ ٲهُٟ يٲهُٟ ، رٮ٣ًا ي٢اي. 8

 قٽط تٗٯث٥.  ي٢اي ،ٱر٭ تٵ رتطرټرذٯ ي٢اي. 9

 .  ٖؿ٧ط يرظ رټاٮ ،يتٵ ٶاخ يٖٯ ي٢اي. 90

 . يزٲك٣ يٷرٵ حؿيٹٶؽ تٵ ٶٹضرٮسيس رؾ ي٢اي. 99

 . يٵ حٷثٯيتٵ ٖعرٮس د ٲحٳسرق ي٢اي. 92

 . يٱ زٲك٣ررتطرټ ي٢اي. 99

 . يزٲك٣ يٷرس ٲحٳس ٖدالٴ حؿرؾ ي٢اي. 94

ٲط٢وس  زرزٴ ع توٻ نوح  ٶؿوث     رٗٻ ٶرق طررذټاي   ؾسٺتعض٨  يرظ ٖٯٳا ي٪طٸټ

رٶس ٦وٻ   رٖجطرٜ ٦طزٺ 7ٲإٲٷاٴ رٲرطزذجط ، 3ٷةي، تٻ ظٸخٹز زرضز ضرٸيٻزض ٦ٻ  يٷثيظ

 ٶس رظ: ر ٖثاض 

  رؾ . ٠.  ټ 9999 ؾا٬ ياٲجٹ٦ٞٻ  ياٶرد حؿٵ آقجرق ،ٻ تعض٨ر٣ٞ. 9
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 ٠.  ټ 9992 ؾا٬ ياٲجٹ٦ٞٻ  يٶدٟ يطرظرطظر حؿٵ قررٲاٰ ٲدسز ٲ ،ٻ تعض٨ر٣ٞ. 2

  رؾ .

 ياٲجٹٞو  ٦وٻ  يتٽطرٶ ي٦ٷ يٖٯ طظررٲ ،فيظٲاٴ ذٹٽاي د ٣ٞرتعض٨ ٸ قٻ ٖالٲ. 9

 .رؾ  يد رٶهاضررظ قا٪طزرٴ ق ٸ ٠.  ټ 9906 ؾا٬

 ٠.  ټ 9908 ؾوا٬  ياٲجٹٞو  ٦ٻ يٵ ٦اْٳرد ٲحٳس حؿرٖالٲٻ ق ،ٻ تعض٪ٹرضر٣ٞ. 4

 . رؾ  قطٜرزض ٶدٝ 

 ٠.  ټ 9992 ؾوا٬  ياٲجٹٞ ٦ٻ يٲحٳس حؿٵ ذاٴ ٲطرٚ طظررٲ ،ٲٹضخ پػٸټك٫ط. 5

 رؾ .

 ٠.  ټ 9926 ؾوا٬  ياٲجٹٞ ٦ٻ يتٽطرٶ يضرظ يٖٯٵ تٵ رد حؿرق ،ٻ تعض٪ٹرضر٣ٞ. 6

  .رؾ 

 ؾوا٬  ياٲجٹٞو  ٦وٻ  يَثطؾو  يٶوٹض  يٵ تٵ ٲحٳس ت٣رد حؿرق ،ٲحسث تعض٨. 7

  رؾ . ٠.  ټ 9920

 .رؾ  ٠.  ټ 9954 ؾا٬ ياٲجٹٞ ٦ٻ يس حؿٵ نسض ٦اْٳرؾ ،ٻ ٲح١٣ر٣ٞ. 8

  رؾ . ٠.  ټ 9965 ؾا٬ ياٲجٹٞ ٦ٻ يٵ ٶدٟيد ٲحٳس حطظرٮسرق ،تعض٨ٻ ٖالٲ. 9

 ؾا٬ ياٲجٹٞ ٦ٻ يٵ ٦اقٝ رٮُٛاء ٶدٟرد ٲحٳس حؿرٖالٲٻ ق ،ٲهٯح تعض٨. 90

  رؾ . ٠.  ټ 9979

ٜ رس ٖثسرٮحؿو رؾو  ،ٲداټوس ٻ ٖالٲ. 99  ؾوا٬  ياٲجٹٞو  ، ٦وٻ يٵ ٖواٲٯ يرٮوس  ٵ قوط

  رؾ . ٠.  ټ 9979

 ؾوا٬  ياٲجٹٞو  ٦وٻ  ٱرح٧ ييس ٲحؿٵ َثاَثارؾ يرهلل رٮٗٓٳ  يآ ،ٻ تعض٨ر٣ٞ. 92

  رؾ . ٠.  ټ 9990

 ؾوا٬  ياٲجٹٞو  ٦وٻ  يٷدٟو رٮس ٖثوسرٮطظر٠ رٮٳ٣وطٰ   رٖالٲٻ ؾ ،پػٸټك٫ط تعض٨. 99

  .رؾ  ٠.  ټ 9999
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  چٖارگإّٔاي  گرٕٗٓاي   ديذگآتر  يٍرٗر

زض  زٞٵ قوسٺ رؾو ، حوا٬     ٻيضرٸ يضٸؾجا٦ٻ زض تٹز  ييتاٶٹزضتاضٺ  ټا س٪اٺيزٵ ير

 .ٱرٷ٦ ٲي ټا ضر ٲطٸض س٪اٺيزٵ ير، ٫طيتاض ز ٷداير

 ٪ٹيٷس، نطيح رؾ . آٶاٴ ٲيس٪اٺ آٶاٴ يز س ٪ٟ  ٦ٻيتا ٪طٸٺ رٸ٬ٶٓط زض ضرتُٻ تا 

ٲطزٰ رظ ٶٓوط ٶؿوة توٻ    تطيٵ  ٥يٸ ٶعزتر   رټ٭ رظ، ٦ٯثٹٰ رٰ ،ضرٸيٻزض ٲسٞٹٴ  يتاٶٹ

ٵ ٲعرض ي٦ٻ رػٺ يٸ تٻ ؛ؿ رٶٶٓط ٪طٸٺ زٸٰ  ٦ٷٷسٺ يٶٟ ،س٪اٺ آٶاٴيزٵ ير .رؾ ، 9اٲثطرپ

ؿوٻ  رٶٟ تواٶٹ تٹزٺ ٸ  7ية، تٷ  ٖٯٷيظ ٦ٯثٹٰ رٰ، ٲٗطٸٜ تٻ ٲعرض يټدط رظ ٢طٴ زٸٰ

 اض  ٦طزٺ رؾ . يظ ٠.  ټ 999زض ؾا٬ آٴ ضر  ،عرٶ

آٶواٴ   .ؿو  رٶٸرضز ط آٴ ت يچ رق٧اٮرټ ٸٲٹخٻ رؾ   يس٪اټيز ،زٸٰرٲا ٶٓط ٪طٸٺ 

 رٲا ؛رؾ  7ٲإٲٷاٴ رٲرطتٷ   ،ٷةيظ ٦ٯثٹٰ ر٦ٰٻ زض آٶدا زٞٵ قسٺ،  ي٦ؿ ٪ٹيٷس، ٲي

 ي، ؾورٷ . ريوٵ رزٖوا  زٸٰ تا رٸ رظزٸرج ٦طز   ٟٻررؾ  ٦ٻ ذٯ يكاٴ ټٳاٴ ٦ؿيرٶس ر ٪ٟجٻ

٦وٻ   ٷٻ رتٟا٠ ٶٓوط زرضٶوس  رٵ ظٲيزض رٲٹضذاٴ  .٣  ٶسرضزرٻ رؾ  ٸ ح٣يپا يٲٹټٹٰ ٸ ت

ٖال تط   تٵ سرزض ظٲاٴ ح٧ٹٲ  ٖٳط ٸ ح٧ٹٲ  ؾٗ ،تٹز ټٳؿط ٖٳط ي ٦ٻ٦ٯثٹٲ رٰ

 .قسٕ زٞٵ راٞ  ٸ زض ت٣يٸٞا   ٠9.  ټ 54ؾا٬  زض، ٷٻيٲس

ث  رٗس رظ ٲهو ٦ٻ تٱ رتسرٶ يٷثيكاٴ ضر ټٳاٴ ظير ٦ٻ ٶسرضزٸخٹز  يٽرٹختضٸ  رظريٵ

 ٦وٻ ټٳطرټوي ٦ٷورٱ    يٱ تا ٦ؿواٶ رر٪ط ترٹرټ .اٞ يزض قاٰ ٸٞا   ،7ٵرتطرزضـ حؿ

 تٹزٺ 7ٵرٸرٲاٰ حؿ 7زٸ تطرزضـ رٲاٰ حؿٵكاٴ زض ٖٽس يظٲاٴ ٸٞا  ر ،ٷسي٪ٹ ٲي

 ؛ش٦ط ٦طزٺ رؾ  ٷٻيزض قطح ٶٽح رٮثالٚٻ، ٸٞا  رٸ ضر زض ٲس يتحطرٶ ،س ٪ٟ يتا رؾ ،

  تٹرٶس زض قاٰ زٞٵ قسٺ تاقس؟ ٲيرٸ  حا٬ چ٫ٹٶٻ

 ،يٷة نٛطي، ټٳاٴ ظضرٸيٻزض   قسٺ زٞٵ يتاٶٹ٪طٸٺ ؾٹٰ ٶرع ريٵ رؾ  ٦ٻ س٪اٺ يز

                                                           
اٹٮيؾهبء ٭هي    خاٹوڇٙه  ٽچنة؛ 16، ٓ 13، ط خاٹْي٦  ؤ٥يبٿ ؛114ٓ ، األثٖبه ځڈه ؛81ٓ ، 1ط ، ربهيـ اثڀ ٥َبٵو .1

 .198ٓ ، اهلل ٽڈٕٺيثڀ فيويبٍيڀ ا، رڈاهيـ اٹڂَبء
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٭، ؾوپؽ  رو رؾ  ٦ٻ تٗسټا توٻ رظزٸرج ٲحٳوس توٵ ٣ٖ    يرظ ټٳاٴ ٲازض، 7يزذجط ٖٯ

س ٪ٟ  يتاٶرع ٶٓط ٪طٸٺ ؾٹٰ زض ضرتُٻ تا . آٲس زض يرطٸٲٲطٺ رٞطرؼ تٵ خٗسٺ تٵ ټث

٦ٻ ٪ٳاٴ ٦طزٶوس   يټٷ٫اٲ ،آٶاٴ ظيطر ؛رؾ  يتط٪طٞجٻ رظ رخجٽاز قره آٶاٴ، س٪اٺيز ٦ٻ

رحجٳا٬  تٹرٶس زض قاٰ زٞٵ قسٺ تاقس، ي، ٶٳ3رظ ٞاَٳٻ 7يٷة، زذجط ٖٯيظ ٦ٯثٹٰ رٰ

 آٶواٴ  .توٹزٺ رؾو    ٦ٯثٹٰ رٰرـ  ٻررؾ  ٦ٻ ٦ٷ يٷة نٛطيظټٳاٴ ٷة، يزرزٶس ٦ٻ آٴ ظ

ٻ تو  تاظ٪ي ، تٻس٪اٺيزٵ ير ؛ ټٳچٷرٵٶسرضٶس يريقاټس تاض ٪ٹٶٻ چرټ ،ذٹز يرزٖا يتطر

 ټؿجٷس. ٲٗج٣س آٴ تٻ  ،ٲٗانط تعض٪اٴ ؾطقٷاؼرظ  ي٪طٸټ تٷٽاٸخٹز آٲسٺ رؾ  ٸ 

رظ خٽوا  ٲرجٯوٝ،    ،س٪اٺ آٶواٴ يز س ٪ٟ  ٦ٻيتاٶرع ٶٓط ٪طٸٺ چٽاضٰ زض ضرتُٻ تا 

ٴ ٸ اٲح٣٣و  ،رظ ٲٹضذواٴ توعض٨   ،س٪اٺيو زٵ يو ناحثاٴ رٷ٧ٻ يتط رٖالٸٺ  .ح رؾ رنح

ٽواي  ٵ ٣ٞرٸ ټٳچٷو  ياٴ زٲكو٣ ر٢اي ،يٶاخ ،رتٵ َٹٮٹٴ ،يټٳچٹٴ شټث ياؾاٶٷ٦اضق

ٱ رذوٹرټ ٵ تواضٺ  يزض ركاٴ ضر يٖثاضر  ر ٵرٖٗٻ ټؿجٷس ٦ٻ ٲا رقط ررذټاي   ؾسٺ تعض٨

 آٸضز. 

 ّظرات ِ َٕٔ يتدر ك شحرذگآ ٍيد

 ي٦واض چٷوسرٴ زقوٹرض   ٪ٟجٻ تٷ٫طيٱ،  پرف ٪اٶٻچٽاضټاي   زيس٪اٺر٪ط ٲا تٻ ز٢  زض 

توط  كجط آٴ تعض٪واٴ،  ر٦ٻ ت طرچ ٦ٷرٱ؛خٳٕ  ٷٻرظٲ٥ يضر زض  ٶٓطر  آٴٻ ټٳ ؿ  ٦ٻرٶ

ٸ  ٦ٯثٹٰ رٰ  ٻر٦ٷ يٷة زرضريقاٰ زٞٵ رؾ ، ټٳاٴ ظٻ ي٦ٻ زض ضرٸ ي٦ٻ ٦ؿ ريٵ تاٸضٶس،

ٵ رور تٗزض ضرتُٻ توا  ، زرضزٸخٹز ٵ تاضٺ يزض ر٦ٻ  يرذجالٞ رٲا .رؾ  7يزذجط رٲاٰ ٖٯ

، ٲجٗٯ١ ٲعرضٵ ير٦ٷٷس  رٶ٧اض ٲي٦ٻ  ي٦ؿاٶ ٻ رؾ .رٶاٰ ٸ ٦ٷآٴ رؾ  ٦ٻ ناحة  ييتاٶٹ

 يتواٶٹ ٦ٷروٻ  ٵ رؾو  ٦وٻ   يو تط ر يرؾ ، رٶ٧اضقاٴ ٲثجٷ 7يزذجط ٖٯ ،يٷة ٦ثطيتٻ ظ

كواٴ رثثوا    يتطر ٲُٯوة ٵ ير٪ط ر . پؽرؾ  ٶثٹزٺ ٦ٯثٹٰ رٰ، 3ٷةيحٹضرء ظ ذطزٲٷس،

 ٲاٶس.  يٶٳ يرٶ٧اض تا٢ يتطر ي٫ط ٲٹضزيز قٹز،
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 کلثَمامتِ  7يٌة کثزيسهکٌّا تَدى گفتار دٍم: 

أب ټاي   ٯٻ ٸرغٺرتٻ ٸؾ، ا ذاليٖٯٱ تٻ يٱ ٦اٜ، آٴ رؾ  ٦ٻ ٢ث٭ رظ رؾٱ ، ٻر٦ٷ

 .رؾو   ٲؿوجحة  يرضص٪و  ٻر٦ٷ رٮحؿٵ. أٰ ٸ ٦ٯثٹٰ رّٰرٮحؿٵ،  يټٳاٶٷس: رت س.يآ ٲي ٰأا ي

 ع آٲوسٺ رو ث ٶيحوس زض  ظق  رؾ .ټاي   رظ ٮ٣ة ،ٻرٖٯ  آٴ ټٱ زٸض قسٴ ناحة ٦ٷ

 يطرخٯوٹ٪  ،تط آٶٽوا رٮ٣اب ظق  ٪صرقجٵ ٱ تا رظ رزټ يٻ ٲر٦ٹز٦اٶٳاٴ ٦ٷتٻ ٲا » :رؾ 

 «.قٹز

ع رو ٶ 7ٲإٲٷواٴ  رٲروط  ٪صرقو . رٮ٣اؾوٱ  اترذوٹز ضر  ٻ رو ٦ٷ 9حًط  ضؾٹ٬ ر٦طٰ

ثثو  قوسٺ    ا يو ضٸر. زض زرقجٷسٻ ر٦ٷٶرع  :رئٳٻ رَٽاضزي٫ط  .رـ رتٹرٮحؿٵ تٹز ٻر٦ٷ

، 3يٷوة ٦ثوط  يظ ذطزٲٷوس،  يتاٶٹٻ ر٦ٷ رٲا .ٽا تٹزٺ رؾ ررتٰ ر، 3ظټطرٻ ررؾ  ٦ٻ ٦ٷ

 ٷ٧ٻيخع ر .رٶس ٵ تاضٺ ؾا٦  تٹزٺير زض ،قٷاؼ ٶؿة يٖٯٳا .ٹؾجٻ زض رتٽاٰ تٹزٺ رؾ رپ

رؾو    ي. رٸ تٷٽا ٦ؿو ٺ رؾ رٮحؿٵ تٹزٰ ر، 3ٷةيظٻ ر٦ٷس ٦ٷ ٲي رزٖا ،ٶؿاتٻٻ رتٵ ٖجث

ټوا   زض ٦جاب تاضټارٮحؿٵ تٹز، ٰ ر، 3ٷةيظٻ رر٪ط ٦ٷ٪ٳاٴ  تي. ٦ٷس يي ٲيرزٖا چٷرٵ٦ٻ 

ٵ يو ټوٱ ٦وٻ ر   ي٫طيٱ. ټط٦ؽ زراتي يٻ ضر ٣ٍٞ زض ٦جاب رتٵ ٖجثٻ ٲرٵ ٦ٷير رٲا ؛آٲس يٲ

 . زضٶجردوٻ زٺ رؾو  ٶٳوٹ  پروطٸي رزٖا ٦طزٺ، رظ رتٵ ٖجثٻ ٶؿواتٻ   3ٷةيظ يٻ ضر تطرر٦ٷ

  9«.ريٱ ٶثطزٺ يپٻ رٵ ٦ٷير ٣ ِرح٣تٻ »س: ي٪ٹ يٻ ٲرٵ ٦ٷيټٷ٫اٰ ش٦ط ر ،يٶ٣سٻ ٖالٲ

 ،ٴارظ ٲح٣٣و  ي٪طٸټ يرتط ٲاٶس. ٶٳي ي٣  ٲرٟرٵ ح٣ير تط پػٸټك٫ط ٦ٷد٧اٸ،رٲا 

ا  يو ضٸرچطر ٦ٻ  ؛تٹزٺ رؾ  ٦ٯثٹٰ رٰٻ ر٦ٷ يزرضر، 3يٷة ٦ثطي٦ٻ ظ رؾ  ثات  قسٺ

 يتوطر ر ض يٵ رؾٳرچٷذٹزـ ، 9زالٮ  زرضز ٦ٻ ضؾٹ٬ ر٦طٰٵ ٲٹيٹٔ ير تط ،ٲٹخٹز

تٗوس رظ ٸالز    ،خثطئرو٭ ٦وٻ  رؾو   آٲوسٺ   يزض حوسيث  .ٶٳٹز رٶجراب 3يٷة ٦ثطيظ

ريٵ ٞطظٶس »ٸ ٞطٲٹز:  رٸ ضؾاٶس ٻؾالٰ ذسرٸٶس خٯر٭ ضر ت ،تط پراٲثط ٶاظ٬ قس 3ٷةيظ

                                                           
 .17ٓ ، يىيڂت اٹٶجو .1
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 9. «٦ٵ ي٪صرض ضر ظيٷة ٶاٰ

٦وٷٱ ٸ   ي  ٲو رثاٴ رٲجٱ ٸنيحايطرٴ ٸ ٚاٻ تٻ ټٳ»آٲسٺ رؾ :  ي٫طيث زيزض حس

 رـ ذاٮوٻ   ٻرچطر ٦ٻ رٸ قوث  ؛ٵ زذجط ضر رحجطرٰ ٦ٷٷسيس ٦ٻ ررذٹرټٱ تٻ ټٳٻ ذثط زټ يٲ

 2.«رؾ  ٦ٯثٹٰ رٰ

، ؾو  ر  زرزٺ ريكواٴ ٻ ضر توٻ  رو ٵ ٦ٷيذٹزـ ر 9ر٦طٰ پراٲثطتٷٽا  ٶٻ ،يرحجٳا٬ ٢ٹتٻ 

ثات  قوسٺ رؾو ،   ٵ ٲٹيٹٔ ي، رط ٸ رتٵ تُٹَٻررتٵ خثرظ   يتٻ ضٸر يثيتٯ٧ٻ زض حس

و  ةقلـلب اـتؼيا زيلك قاـسالم طؾ»رؾ :  آٲسٺ 3ٷةيظذطزٲٷس،  يتاٶٹاض  يزض ظتٷاتطريٵ 

«ةقــؼا ؿؾثوممأا يك قاـسالم طؾ
ّ يُ يٕالم ثَ ساَ ا »؛ 9  کلظاَم  امّ يِکابٍ ٍ ٕاالم ثاَ ساَ ا    يٌات دَ

 «.ىاهي دب 

ري  ٪ٹٶوٻ  تٻ .تاقٷس ٦ٯثٹٰ رّٰ ٻر٦ٷ يزرضر، 3زٸ زذجط ظټطرټط ٶسرضز ٦ٻ  يچ ٲاٶٗرټ

ٵ رټٳو  يزرضر ،7يرٲاٰ ٖٯرظ ٞطظٶسرٴ چٽاض زذجط  رؾ ،  ٦طزٺ يضٸر ٵرٲالر سرؾ ٦ٻ

كجط رظ ر٥ ذاٶٻ، تيزض  يناحثاٴ رؾٱ ٖٯ ،ٶسرضز يچ ٲاٶٗر٦ٻ ټ ټٳچٷاٴ 4رٶس. تٹزٺ ٻر٦ٷ

ٷوٻ  يٲس ي٦ٻ ٲطٸرٴ تٵ ح٧ٱ، ٸرٮو  يټٷ٫اٲ ،  قسٺ رؾ ي٦ٻ ضٸر چٷاٴ .تاقٷس ٶٟط٥ ي

توٻ ٶوعز رٸ   »ٞطٲوٹز:   7ٵرتوٵ حؿو   يتٻ حًٹض ٞطرذٹرٶس. ٖٯف ضر يقس، خٹرٶاٴ ٢ط

رؾوٱ  » س:رؾپؽ پطؾو  «.ٵرتٵ حؿ يٖٯ» :٪ٟجٱ «ؿ ؟ررؾٳ  چ»: ٪ٟ ٲطٸرٴ . «ضٞجٱ

ٻ ! پوسض  ٶواٰ ټٳو   يٸ ٖٯو  يٖٯو »: رٸ زض رزرٲٻ ٪ٟ  .«يٖٯ» :٪ٟجٱ «ؿ ؟رتطرزض  چ

 ٵ ٲٹيٹٔيرٸ  ،پسضٰ ضٞجٱ يؾپؽ رظ ٶعز رٸ تٻ ؾٹ «.!٪صرقجٻ رؾ  يرٶف ضر ٖٯٞطظٶس

ر٪وط   پٹؾ . زتا٘ ،5رتٵ ظض٢اءٵ ٞطظٶس يتط ر ٵيٶٟط»كاٴ ٞطٲٹز: يف ٶ٣٭ ٦طزٰ. ريضر تطر

                                                           
 .17ٓ ، يىيڂت اٹٶجو .1

 .19ٓ  ،خاٹقٖبئٔ اٹييڂجيڇ ؛ 136ٓ ، اٹپنڅت  اٹٞواى .1

 .7ٓ ، اٹپنڅت  اٹٞواى .3

 .179ٓ ، 1ط ، اٹڈٍبئٸ .4

 .349ٓ، 11ط، اٹجوڇعوكي ؤؽبكيش اٹْي٦خ، اٹَيلعبٽ٤  .5
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  9.«ت٫صرضٰ يضر ٖٯ آٶٽا  ٞطظٶس ټٱ زرقجٱ، زٸؾ  زرقجٱ رؾٱ ټٳٻٲٵ نس 

ٵ ٲٹيٹٔ يرظ رٶثٹز، ٲحجطٰ ذٹرٶٷسٺ  يتطر ٵ ٲٹيٹٔيرقسٴ  ير٪ط تطؼ رظ َٹالٶ

 ٫وط يتوٻ ٦جواب ز   ٱر٦ٷ ٲي ٵ تحث ضر ٲٹ٦ٹ٬يررٲا  ؛ٱر٪ٟج ٲي تٻ نٹض  ٲٟه٭ ؾرٵ

ٶ٧وا   توطيٵ   ٽوٱ ٲرظ  يتًٗدا ٷيزض رحا٬  .«٦ٯثٹٰٰ أحٹر٬ أ يرٮ٣ٗس رٮٳٷٓٹٰ ٞ» ذٹز،

 يتواٶٹ ٻ رو ٸخٹز زرضز ٦وٻ ٦ٷ  يازيظ ٸ قٹرټس ٭يٱ. زاليآٸض يضر ٲٵ ٲٹيٹٔ ير ٺزضتاض

 تٹزٺ رؾ . ٦ٯثٹٰ رٰ، 3ٷةيظ ذطزٲٷس،

  3حضرت زٕرا دخحرجريِ  تسرگ ،کيثً٘ اً شإذ اٗه:

، 3زذجوط ظټوطر  توطيٵ   رٶوس ٦وٻ توعض٨    ٗٻ ٪ٟجٻررظ تعض٪اٴ رټ٭ ؾٷ  ٸ ق ي٪طٸټ

ضر  ٲٹيٹٔٵ ية ررٵ تطترتٻ ټٳ ،ٴاٲٹضذ تركجطرؾ  ٸ   تٹزٺ 3ٷةيؾپؽ ظ ،٦ٯثٹٰ رٰ

  :ٱيآٸض يضر ٲ آٶٽارظ  يتًٗ يٲرؾاٷدا يٲا زض ر٦ٻ  ،رٶس ش٦ط ٦طزٺ

 . 99ٸ  88م ن، 2ج  ،«ط أٖالٰ رٮٷثالءرؾ»زض  (٠.  ټ 748 )ٰ يزٲك٣ يشټث .9

 . 246، ل 2ج  ،«ٗابررالؾج»ٖٳطٸ زض رتٹ .2

 . 29، ل 9ج  ،«رٮُث٣ا »رتٵ ؾٗس زض  .9

 . 82، ل 9ج  ،«ا رتاٮٹٞ يرٮٹرٞ»زض  يٵ نٟسيرٮس نالح .4

                                                           
ٽإٽڈهيهذ يب٭هذ کهڄ اى ؽَهيڀ ثهڀ      اى ٝهو٫ يييهل   ، پٌ اى آځکڄ ٽ٦بڇيڄ ٽوك، ڇٹيل ثڀ ٥زجڄ کڄ ٭وٽبځلاه ٽليڂهڄ ثهڈك   .1

ثب يييل ثي٦هذ کڂهل،    فٮبڅپبځڂل ٽڀ کڄ ځجبيل كه  يڅپبځب ّقٖ»كه عڈاة ٭وٽڈك   7اٽب اٽبٻ ؛ثي٦ذ ثگيوك ٥7ٺي

ثي٦ذ ٭وافڈاځليل، ٽوا څټ ثب ٽهوكٻ   يٽوكٻ ها ثوا ڇٱزي کڄ٭وكا  .ڇ كه اعزپب٣ ٽوكٻ ثبّل کڄ ثي٦ذ آّکبهاك كڇٍذ كاه

. «يثهوڇ  يرهڈاځ   ٽي»  ڇ گٮذ کوك يڇٹيل ثڀ ٥زجڄ ځ٢و اٽبٻ ها پنيو٭ذ ڇ ٥نهفڈاڅ .«کڂيټ ثقڈاځيل رب څپڄ ثب څټ ثي٦ذ

اگو ؽَيڀ اى ايهڀ ٽغٺهٌ ثهوڇك،    »فٞبة ثڄ ٭وٽبځلاه ٽليڂڄ گٮذ   ،ٽوڇاٿ ثڀ ؽکټ کڄ كه آٿ ٽغٺٌ ؽٚڈه كاّذ

ثهڄ فْهټ آٽهل ڇ     7ؽَهيڀ  . اٽهبٻ «ثي٦ذ کڂل يب گوكٿ اڇ ها ثيٿثبيل يب ؛ کڀ ياڇ ها ىځلاځ .يب٭ذ يكيگو اڇ ها ځقڈاڅ

؟ ثهڄ فهلا   يكٍزڈه ٱزٸ ٽهوا ٕهبكه کڂه    يفڈاڅ يرڈ ٽ !پَو ىهٱبء )ىٿ ثلکبهڃ( يثو رڈ ا يڇا»فٞبة ثڄ ٽوڇاٿ ٭وٽڈك  

اگهو رهڈ    .ىٽيڀ ها ثب فڈځِ ٍيواة فهڈاڅټ کهوك   ،کڂل يا چڂيڀ اهاكڃ ياگو کَ ي.ا ٍڈگڂل! كهڇ٧ گٮزڄ ڇ کڈه فڈاځلڃ

پَهو ىٿ   يىهٱهبء ثهڄ ٽ٦ڂه    اثڀاى ايڀ هڇ «. يگڈي ياگو هاٍذ ٽ ،ٿ ٽوا ثيٿپٌ ثوفيي ڇ گوك، چڂيڀ ّڈك يكڇٍذ كاه

 )ٽزوعټ(. اٍذ کڄ ثڄ ٽوڇاٿ ثڀ ؽکټ ځَجذ كاكڃ ّلڃ اٍذ. يرڈٕيٮڇ  اٍذ ثلکبهڃ
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 . 99، ل 9ج ، «رٮصټة ٲطٸج»د ذٹز يزض تاض يٲؿٗٹز .5

 . 290ل  ،«رٮٳٗاضٜ»زض  يٷٹضيثٻ زرٵ ٢جتر .6

 . 89، ل 2ج  ،«ٵرٲ٣ج٭ رٮحؿ»زض  يذٹرضظٲ .7
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 ذطزٲٷوس،  يتواٶٹ ٵ رؾو  ٦وٻ   يو ، ر٣ٖروسٺ ټؿوجٷس   ټٳ٫اٴ تط آٴ ټٱ٦ٻ  ٲُٯثي رٲا

رتوٵ   ،89، ل 6ج  ،د ذٹزيزض تاض يَثط رؾ . 3زذجط ظټطر تطيٵ  تعض٨، 3ٷةيظ

ٮ٣وة   ،994، ل 4ج  ،«»ٸ رتٵ حدوط زض   958، ل9، ج د ذٹزيط زض تاضررث

ٰ  رٰ» :سيو ٪ٹ يتٗوس رظ آٶ٧وٻ ٲو    يٹَرؾو  .رٶوس  ش٦ط ٦وطزٺ  3ٷةيظ يضر تطر ي٦ثط  ٦ٯثوٹ

ؾوا٬   پوٷح ٷوة،  يظ»٦ٷس ٦ٻ  يح ٲيتهط ي٫طيز يزض خا ،«رؾ زذجط ظټطتطيٵ  تعض٨

 :آٲسٺ رؾو   685، ل 2، ج «ٵررٮؿثُ يٲٗاٮ»زض  .«اٞ ي٢ث٭ رظ ٸٞا  خسـ ٸالز  

تواٸض   توٹرٴ  ٲوي  حا٬ چ٫ٹٶٻ .«اٞ يٸالز   ،ؾٻ ؾا٬ ٢ث٭ رظ ٸٞا  خسـ ،٦ٯثٹٰ رٰ»

زض ؾوا٬  تط تاقوس؟ رٸ   كاٴ تعض٨يٷة، رظ ريظ ذطزٲٷس يتاٶٹذٹرټط  ،٦ٯثٹٰ رٰ ٦ٻ ٦طز

٦وٻ  رؾو   توٹزٺ   يٟٻ زٸٰ رظزٸرج ٦طز، زذجط ٦وٹچ٧ ر٦ٻ تا ذٯ يؾاٮ يٗٷي ،.٠  ټ 97

 9سٺ تٹز.رتٻ ؾٵ تٯٹ٘ ٶطؾټٷٹظ  ،زض آٴ ظٲاٴ٪ٟجٻ قسٺ  يحج

                                                           
 8ٔ ٕه ، ٲبد اثڀ ٍه٦ل ٝج ؛179ٓ ، يمفبئو اٹ٦ٲج ؛771ٓ ، 1ط ، االٍزي٦بة ؛198ٓ ، اٹٮيؾبء خاٹوڇٙ  ٽچنة .1

 .157ٓ ، 4ط ، ؤ٥الٻ اٹڂَبء ؛195ٓ ، اٹغڈىياثڀ ، ٍيوڃ ٥پو ؛464ڇ 
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حؿوٵ ٢اؾوٱ    ٦وٻ ري  ٪ٹٶوٻ  توٻ  ؛تط تٹز رظ رٸ تعض٨ ،3ٷةيؿ  ٦ٻ ظرٶ يپؽ ق٧

ٵ يو زض ر 9.«توط توٹز   توعض٨  7ٵر٥ ؾا٬ رظ تطرزضـ حؿو يٷة، يظ» :سي٪ٹ يٲ يٲهط

رؾو  ٦وٻ    يٷة، ټٳاٴ ٦ؿو يظ ذطزٲٷس يتاٶٹٷ٧ٻ يؿ  خع ٢ثٹ٬ ررٶري  ٺ چاضنٹض  

توط توٹزٺ، ٲطرزقواٴ     تعض٨ ٦ٯثٹٰ رٰ ،رٶس ٦ٻ ٪ٟجٻ يتٹزٺ رؾ  ٸ ٦ؿاٶ ٦ٯثٹٰ رٰرـ  ٻر٦ٷ

 ،رٶوس  ٺتٹز ٦ٯثٹٰ رٰٻ ر٦ٷ يزرضر، 3زٸ زذجط ظټطر ٷ٧ٻ ټطيتٻ ٖٯ  ر رٲا .تاقس ٲي ٷةيظ

ٰ  ،ٟٻ زٸٰرؿ  ٦ٻ ذٯرٵ ٲكرم ٶرټٳچٷ ف آٲسٺ رؾ .رٵ رقجثاٺ پير ٥ رظ يو  تا ٦وسر

 آٴ زٸ رظزٸرج ٦طز. 

ٖثوسرهلل توٵ   ، 3ٷةيظ يپؿط ٖٳٹ»س: ي٪ٹ يٷة ٲيظ ٶاٲٻ ظٶس٪ي تاضٺزض يرتٵ رٶثاض

ٰ  رٰ تا ذوٹرټط رٸ  ،ٵررٮدٷاح ياض شرخٟٗط َ  كواٴ ير يرظزٸرج ٦وطزٺ توٹز ٸ ٸ٢جو    ٦ٯثوٹ

 ٸ يخٗٯو  ،ٻيو ٵ ٶٓطيو رتوسٸٴ قو٥   . «رظزٸرج ٦وطز  3يٷوة ٦ثوط  ياٞ ، تا ظيٸٞا  

ٰ  رٰ ٷٻ رتٟا٠ ٶٓط زرضٶوس ٦وٻ  رٵ ظٲيزض رٴ ا٦ٻ ٲٹضذطر چ 2ٲطزٸز رؾ . ټٳؿوط   ،٦ٯثوٹ

آٚواظ   ٠.  ټ ٦49ٻ رظ ؾوا٬   و  ٷٻيس تٵ ٖال تط ٲسرزٸٰ، زض ظٲاٴ ح٧ٹٲ  ؾٗٻ ٟرذٯ

 تٗس رظ ٸٞا  ،ر٪ط ٖثسرهلل تٵ خٟٗط .اٞ يٸٞا   و رزرٲٻ زرق  ٠.  ټ 56ٸ تا ؾا٬  قس

 54تا ؾا٬ ، 3ٷةي٦ٻ ظرؾ  ٵ يآٴ ر يرظزٸرج ٦طزٺ تاقس، ٲٗٷا 3ٷةيتا ظ ،٦ٯثٹٰ رٰ

تسٸٴ قو٥ تاَو٭    ،ٻيٶٓطٵ ير ٦ٻتسٸٴ ټٳؿط تٹزٺ  ،٦ٯثٹٰ رٰؾا٬ ٸٞا   يٗٷي، .٠  ټ

 رؾ . 

آٶ٧وٻ   حوا٬  ؛توٹز  ٦ٯثٹٰ رّٰ ٻر٦ٷ يزرضر ،ٷةيؿ  ٦ٻ ظرٵ ٶيخع ر ،ٵ رقجثاٺيٖٯ  ر

 ٦ٹچو٥  يزذجط٦٦ٻ  ي، ټٷ٫اٲيؾاٮ٫ ټٟسٺ ؾٵ رؾ  ٦ٻ زض ي٦ٯثٹٲ رّٰط رظ ركاٴ ٚير

توٻ   ،ٟوٻ رزض آٲس ٸ تٗوس رظ ٢جو٭ ذٯ   ، ٖٳطزٸٰ ٻٟرتٻ رظزٸرج ذٯ ،تٹز ؾا٬ ٸ ٦ٱ ؾٵ ٸ

تٻ رظزٸرج ٲحٳس تٵ خٟٗط ٸ تٗس رظ ٞوٹ    ،يرظزٸرج ٖٹٴ تٵ خٟٗط ٸ تٗس رظ ٞٹ  ٸ

                                                           
 .39ٓ ، 3ىيڂت حاٹَيل .1

 .19ٓ ، 5ط ، خاٹزڈ٭يٲياٹقٜٞ  .1
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ٲٷٓٹض رٸ ضٸقٵ رؾ  ٦ٻ ٖثسرهلل تٵ  9.تٻ رظزٸرج تطرزضـ ٖثسرهلل تٵ خٟٗط زض آٲس ،رٸ

اٴ چطر ٦ٻ رظزٸرج ټٳعٲ ؛رؾ  ٰ ٦ٯثٹٰ رظزٸرج ٦طزٺأتا ، 3ٷةيٗس رظ ٸٞا  ظت ،خٟٗط

ذوٹرټرٱ  ٵ رظزٸرج، يو رٲثاحوث آيٷوسٺ توٻ تطضؾوي      ؿ . ٲوا زض رع ٶيتا زٸ ذٹرټط خا

 پطزرذ .

 کيثً٘ اًات يمثرت رٗا دًٗ: شإذ

توطيٵ   فرؿ  ٦ٻ تو رٶ سٺرپٹق ،ثيطٺ ٸ حسرؾٲجثحط زض ٸ  ط رتهاتط پػٸټك٫ط ت

ٰ  رٰ رؾوٱ ، آٲسٺ ي٦ٻ تٻ ٖٷٹرٴ ضرٸ 7يزذجطرٴ رٲاٰ ٖٯ ٵرزض ترؾٱ   ؛ توٻ رؾو   ٦ٯثوٹ

ٸ رذثواض   3رحٹر٬ حًط  ظټوطر ؾرٵ ٪ٟجٵ رظ  تٻ ټٷ٫اٰ تاضټا ،ٵ رؾٱي٦ٻ ر يَٹض

آٲسٺ رؾ .  «رٮثحاض»ٸ خعء ٶٽٱ  «ٵررٮٹرٖٓ » ،«ٕيٖٯ٭ رٮكطر»زض ، 7ٲإٲٷاٴ رٲرط

 ٲا .ؿ رٶ ٦ٯثٹٰ رٰ ا يضٸر٥ زټٱ ي، رؾ    قسٺيضٸر 3ٷةي٦ٻ رظ ظ ياتيضٸر يحج

، 3ٷوة يظ ذطزٲٷوس،  يتواٶٹ ٵ رؾ  ٦وٻ  ير ،ثات  قسٺٵ تاضٺ ي٦ٻ زض رآٶچٻ  ،ٱرزرٶ ٲي

ٜ  ٸ 7يزذجط رٲواٰ ٖٯو  تطيٵ   ٸ ٖاٮٱ 3حًط  ظټطر زذجطتطيٵ  تعض٨ توطيٵ   ٲٗوطٸ

 آٶاٴ تٹزٺ رؾ . 

اتو  ذوال   رٶ 7ٵررظ رٲاٰ حؿو  3ظيٷةقسٺ رؾ  ٦ٻ   يد نسٸ٠ ضٸرررظ ق

ٰ  زرق  ٸ ٲطزٰ زض   :٪ٟجوٻ رؾو    يَثوط  .٦طزٶوس  يتوٻ رٸ ٲطرخٗوٻ ٲو    ،حوال٬ ٸ حوطر

توٻ آٴ  رٲوط  ٵ يو ر 2.«  ٦طزٺ رؾو  يضٸر 3رظ ٲازضـ ظټطر يازيا  ظيضٸر، 3ٷةيظ»

د خٟٗوط  رقو  رؾو .  3يٷوة ٦ثوط  يظذطزٲٷس،  يتاٶٹ، ټٳاٴ ٦ٯثٹٰ رٰ ٖٯ  رؾ  ٦ٻ

 3ٷوة يظ ذطزٲٷوس،  يتاٶٹٴ، ټٳاٴ ازض ظتاٴ ٲحسث ٦ٯثٹٰ رٰ ٦ٻ٦ٷس  يح ٲيتهط يٶ٣س

 ينوٛط  ايو  يٸؾُ اٶٷسټٳ يسر٦طزٶس، ٢ يكاٴ ضر رضرزٺ ٲيط ررچطر ٦ٻ ر٪ط آٶٽا ٚ ؛رؾ 

                                                           
 .158ٓ ، األځڈاه  ٽْبهٯ .1

  .97ٓ ، ياٹٶجو  ىيڂت .1
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ٰ  رٰ رظ رؾٱ ؾرٵ ٪ٟجٵټٷ٫اٰ تٻ ٦ٻ  يتهٹض 9آٸضزٶس. يٲ فرؾٳ يتطر زض ٶوعز   ٦ٯثوٹ

ٵ يو ررثثوا    يرع توط رو ٶ ي٫وط ي٭ زيو رؾ . زال 3ٷةي، ټٳاٴ ظطزر٪ ٲي ق٧٭ ٴاٲحسث

 ٱ ٦طز. ررقاضٺ ذٹرټتٻ آٶٽا  يزض ٲثاحث تٗسٸخٹز زرضز ٦ٻ  ٲٹيٹٔ

  7صادقجعفر اٍاً دادُ  شٖادتسً٘:  شإذ

ا حوعرٰ  يو ٦ٻ حصٮٱ ري  ٻذُث ٦ٻرؾ     قسٺيضٸر يؾٷٸ  ٗٻرقرظ  يرذثاض ٲجٹرتط

رؾو ( زض ٦ٹٞوٻ    ٶٟوط  ٥يو  يضرٸ رؾو ، رٲوا   رجٯ٦ٝٯٳا  ٲدٻ )يا ذسي]يا حصيٱ[ 

رؾ   7يزذجط ٖٯ ،ٷةيحٹضرء ظ ذطزٲٷس، يتاٶٹ، ٲجٗٯ١ تٻ ټٳاٴ رؾ    ٦طزٺيضٸر

 ٶسرضز.  ٷٻ ٸخٹزرظٲٵ يزض ر يرذجالٜ ٶٓط٪ٹٶٻ  ټرچ ٸ

ُائٟوٻ ٸ  رٮد رقو  ،يحٯو رٮرتوٵ ٶٳوا    ،رتٵ َواٸٸؼ  ،(«حجداجالر»ناحة ) يَثطؾ

٥ يٱ توٵ قوط  يرٶس ٦وٻ حوص     ٦طزٺيضٸر ،ٸرحس يتا ٖثاضر  ٪ٹٶا٪ٹٴ ٸ ٲٗٷا ،خاحّ

 س: ي٪ٹ يٲ يرؾس

ُى ؾ يقٖان ّا  ثِ هايا   .گفز ييم کِ ٕوي هيٍا ى 7يىهشَ ٭ل ،ٌتيُ يٍٍُ

َ کاِ اُ ُثابى    ييگَ ام.ُ ييٍا ٕوٌٍَسَ اُ اٍ ًي يدبکياهٌ  ثاي  ي٭لا  ،هإهٌابى  اهيا

ٔ َفزگ يه بً٘ ٍإوٌ ٥7بلت اثي كاجٔ ٙاي ٍ   ّاب   . ثِ هَىم اٙبٍُ کَى، ًفا

 کٌي.  يٚبى ه٦جِ هَاًي... ٍ ه٦جِ ٍا سب آهَ ًقل هيّب ٕبکز ٙي، ٕذٔ ا ٝيا

 ،كواٴ يٶوس ٦وٻ رؾوٱ ر   ر زٺٶٳوٹ ح يتهط ،رٶس ٦طزٺاٴ رٵ ضر تي٦ٻ ر يزرٶكٳٷسرٶآٴ   ټٳٻ

 ،رؾو   يٷوة ٦ثوط  يٷة، ټٳواٴ ظ يٵ ظي٦ٻ رٵ تاضٺ يزض ررؾ  ٸ  7يزذجط ٖٯ ،ٷةيظ

  .ٸخٹز ٶسرضزٵ آٶٽا رزض ت يٶٓط رذجالٜ٪ٹٶٻ  ټرچ

ضر تٻ ؾوٻ ؾوٷس   آٴ ذُثٻ  (٠.  ټ 280 )ٰ يٟٹض تٛسرزرَاټط تٵ َ يرحٳس تٵ رت رٲا

 .قوٹز  يٲو  يٲٷجٽو  يٱ رؾوس يا حوص ي يٻ حعرٰ رؾست ،٦ٻ زٸ ؾٷس آٴ ٦ٷس ياٴ ٲر٫ط تيز

                                                           
 ځيي آٽلڃ اٍذ. 91ٓ  ،1ط ، «اٹڂَبء ؤ٥الٻ»كه  کڄ ربهيـ اثڀ ٥َبٵو. څپچڂبٿ ؛35ٓ ، ياٹٶجو  ىيڂت .1



 666در شام /  3فصل سوم: هسار بانو زينب کبري

 33021شاخه:  21/3/33مجري: شريفي تاريخ:  2گيري:  غلط

 س: ي٪ٹ يرٸ ٲ

ؿلهنلا هتػلرط  ،واهلل أكطؾق مـفلا ةهتؼول ؽؾم أر خػر يو ه ،بـت طظّ  ؿؾثومأم سؿعت

 .عادومـريمأطن ـسان 

ُى ؾ يّا  !ثاِ هايا قٖان    .گفاز  يها ٕاوي   يم کِيٌٙ 7يثٌز ٭ل ،کلظَم امّاُ 

َ اُ ُثابى  کلوابس٘  کاِ   ييگَ ام.ُ ييٍا ٕوٌٍَسَ اُ اٍ ًي يدبکياهٌ  هإهٌابى  اهيا

   .ٙي هي هبٍع ٥7بلت اثي ثي ي٭ل

 س: ي٪ٹ ٲي ي٫طيزض ؾٷس ز

واهلل أكطؾق مـفا و ؿللكام  ةخػر و مل أر ؿؾثومأم تيرأ ي:ريبن  ار اـبص یقحيأخْبكا 

  . ...ع ادممـريـسان أم یهتـطق طؾ

ؾ يّا  ،هايا قٖان  ثِ يم، يٍا ى کلظَم امّکٌي:  هي زيٍٍا يَيثي كوبٍ الجٞ ييلي

 ثاي  ي٭لا  هإهٌبى اهيَکِ اُ ُثبى  ييگَ ام.ُ ييٍا ٕوٌٍَسَ اُ اٍ ًي يدبکياهٌُى 

   گفز. يٕوي ه ٥7بلت اثي

َ يتا رؾٷاز ز ٸ  يٵ، تا ؾٻ ضٸرركرا  پيضٸرتٳاٰ ؿٻ يحا٬ تا ٲ٣ا  ٟوٹض ر٫ط رظ رتوٵ 

قٹز  يضٸقٵ ٲ يذٹت تٻٲا  ي، تطرٸخٹز زرضزټٱ  7  رٲاٰ ناز٠يآٶٽا ضٸرٵ رت٦ٻ زض 

ٰ   ،يسيو تطز ٸ چ ق٥ر٦ٻ تسٸٴ ټ ٰ  رٰ رظ 7ٲوطرز رٲوا  ذطزٲٷوس،  يتواٶٹ ، ټٳواٴ  ٦ٯثوٹ

ٲٷٓوٹض  قو٥ ٶسرضٶوس ٦وٻ     ،يٗٻ ٸ ؾوٷ رق يچ ٦سرٰ رظ ٖٯٳاررؾ . ټ 3ي٦ثط ٷةيظ

ظتاٴ،  ي٪ٹٶٻ تالٚ  ٸ ضٸرٶ ٵير .تٹزٺ رؾ  3يٷة ٦ثطي، ظ٦ٯثٹٰ رٰ رظ 7ناز٠ رٲاٰ

 :٦ٷس يثات  ٲرٲط ٵ يپؽ ر كاٴ تٹزٺ تاقس؟يط ررتٹرٶس ٲطتٹٌ تٻ ٚ ٲي چ٫ٹٶٻ

 .ٷة تٹزٺ رؾ يظ ذطزٲٷس، يتاٶٹٻ ر، ٦ٷ٦ٯثٹٰ رٰ :اٍالً

توٻ ټٷ٫واٰ    ،ٱي٢وس  يٖٯٳوا رؾ ، شټوٵ  ټٱ ٪ٟجٻ  ،ي٦ٻ ٖالٲٻ ٶ٣س َٹض ټٳاٴ :اًيثاً

 . قسٺ رؾ  يٲ 3ٷةيحٹضرء ظ ذطزٲٷس، يٲجٹخٻ تاٶٹ ،٦ٯثٹٰ رٰ ؾرٵ ٪ٟجٵ رظ

ط رو ٚ دٻ آٴ ذُثٻرزض ٶج .رؾ  ٲجٟاٸ  3يٷة ٦ثطيظ تا ذُثٻ ٦ٯثٹٰ رٰ  ذُثٻرٲا 
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 ٵرچٷو آٴ ذُثٻ،  آٚاظرٶس ٸ    ٦طزٺيضٸر ٫طرٴيزٸ  يٱ رؾسيرؾ  ٦ٻ حص ري ذُثٻرظ 

«ـا  و ؾتؾتؿلوهقخلذـتم حسل .سوءة ـؽم ةهل اـؽوؽأا ي»رؾ : 
ىٍ  ياّال کَفاِ، ثاي ٭ابقجش     يا» ؛1

رتوٵ َواٸٸؼ ٸ   ٵ ذُثٻ ضر ير. «ييي، ٕذٔ ثِ قشل ٍٕبًييي ٍا ٍّب کَىيبٕز. كٖاًش٪بٍ ٙو

 2.رٶس   ٦طزٺيرتٵ ٶٳا ضٸر

: رؾ  س ٖثسرٮطظر٠ ٲ٣طٰ ٪ٟجٻرٲطحٹٰ ؾ ،٦ٻ پػٸټك٫ط تعض٨رٲط ټٳاٴ رؾ  ٣  رح٣

 3ي٦ثوط  ٷةيرظ ٦الٰ ظ يؿ ، تٯ٧ٻ خعئرٶ ري خسر٪اٶٻٲؿج٣٭ ٸ   ذُثٻتٷٽا  ٶٻ ٵ ذُثٻ،ير

اٴ ررٮث»ٸ خاحّ زض  «يٲاٮألر»زض  يد َٹؾرق ،«حجداجالر»زض  يَثطؾ ضٸ رظريٵ. تٹزٺ رؾ 

ع رو ٸ ٲ٣وسرض آٴ ٶ  ،رٶوس  طزٺش٦وط ٦و  آٴ ضر  9ؿواٴ يٶٹ ٣ٍٞ ٲ٣ات٭ ٸ رٶس اٸضزٺرٶآٴ ضر  ،«ٵررٸ رٮجث

تٹز، حجٳاً  3ٷةيظٻ ٲاٶٷس ذُث يٲؿج٣ٯ ، ذُثٻ ر٪ط آٴ ذُثٻ .ؿ رٶ جطكرٶهٝ نٟحٻ، ت

 ٶ٧وطزٺ س ش٦وط  يو عيرٸ زض ٲدٯؽ  يتطر ري ذُثٻچ رټ ،٦ؽ ټرچ رٲا قس. ٲي ازياض رتؿرظ آٴ 

اٴ رو تٻ نٹض  ٲؿج٣٭ ت ،7ٵرتٵ حؿ يٸ ٖٯ، 3يٷة ٦ثطيظٻ ٦ٻ ذُث يزضنٹضت ؛رؾ 

 ٻپؽ ذُثو رؾ .  يتالٚ  زض ظتاٴ ٖطتټاي   ٶٳٹٶٻتطيٵ   ٸ خاٮةيٵ تٽجط رظ ٦ٻ قسٺ رؾ 

ٰ  رٰ ٲص٦ٹض ٦ٻ ٲٷؿٹب تٻ ٦وٻ  رؾو   توٹزٺ   3يٷوة ٦ثوط  يظٻ ذُثو ټٳواٴ  رؾو ،   ٦ٯثوٹ

 رٶس.   خسر ٦طزٺ [رظ ټٱ] ضر آٴ [يټا ترف] ؿاٴيٶٹ ٲ٣ات٭
                                                           

، 1ط ، ّيـ ٝڈٍهي ، ؤٽبٹي ؛66ٓ ، األؽياٿ ٽضيو ؛63ٓ ، اثڀ ٝبڇڇً، اٹٺچڈ٫ ؛19ٓ ، 1ط ، ٝجوٍي، االؽزغبط .1

ٓ 95.  

 حكائهو  ؛33ٓ ، اٹپٲهوٻ ، ٽٲزهٸ اإلٽهبٻ اٹؾَهيڀ    ؛15 هه  13ٔ ٕه ، 13ط ، خاٹْهي٦ ؤ٥يبٿ  ؛13ٓ ، ثال٩بد اٹڂَبء .1

 اثڀ ٝيٮڈه.ثڄ ځٲٸ اى  ،798 ڇ 797 ٕٔ، 4ط ، ٭ويل ڇعلي، اٹپ٦به٫

ثهب ثهڄ ٱزهٸ هٍهيلٿ اٽبٽهبٿ       افجبه ڇ هڇايبد ٽورجٜ، څب ثڄ گياهُ ڇ كه إٞالػ ٹ٪ذ ثڄ ٽ٦ڂي ٽؾٸ ٱزٸٽٲزٸ كه  .3

ڇٱبي٤ ارٮهبٯ ا٭زهبكڃ اى ٹؾ٢هبد     ،كه آځچبکڄ  ّڈك ٽي گٮزڄڅبيي  کزبةثڄ ٽٲبرٸ څبي  کزبة .ّڈك ٽي ٽ٦ٖڈٻ اٝالٯ

اى ىثهبٿ ٽجهبهک فهڈك     اى ٽهڈاهك اي  يهب كه پهبهڃ   اى ىثبٿ هاڇيهبٿ ڇ ّهبڅلاٿ  ، ڇ ٍبكاد: ٿبّچبكد ثواي ٽ٦ٖڈٽ

ً   ، ٹچهڈ٫  اٹ٬( ځل اى ا ٽٲبرٸ ٽ٦زجو ٥جبهد ٍذ.ثڄ ٱٺټ کْيلڃ ّلڃ ا، :ٿبٽ٦ٖڈٽ ٽٲزهٸ  ة(  ؛ٍهيل ثهڀ ٝهبڇڇ

 ٽهال ؽَهيڀ ڇا٥ه٠ کبّهٮي    ، ءاٹْچلا خهڇٙ ك( ؛ّيـ ٥جبً ٱپي، ٽڂزچي اآلٽبٷ ط( ؛ٍيل ٥جلاٹوىاٯ ٽٲوٻ، ٽٲوٻ

 .  )ٽزوعټ(اثڈاٹٮوط إٮچبځي.  ٽٲبرٸ اٹٞبٹجييڀ
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ٔ  ي  رٗااخثار ٗ در  کيثً٘ اً جنرار اسٌ چٖارً: شإذ ٗ م رت   ٔ ٗاقع   ات ٍرت ٘  ت 

 اٍثريُ خاّذاُ پراياس

 رؾٱ ،٦طتالٻ ٸر٢ٗ ٲطتٹٌ تٻكجط رذثاض رؿ  ٦ٻ زض ترٶ سٺرپٹقتط پػٸټك٫ط ٲح١٣، 

 زض ر٦ثوط ٲوٹرضز ٦وٻ   »س: ي٪ٹ يٲ يخٟٗط ٶ٣س تعض٪ٹرض،د رآٲسٺ رؾ . قتاضټا  ٦ٯثٹٰ رٰ

 ذطزٲٷوس،  يتواٶٹ  يٗٷو ي]ط ٽو ُٲ يتواٶٹ ٵ رټٳ ،، ٲٷٓٹض رظ آٴرؾ  آٲسٺ ٦ٯثٹٰ رٰ رؾٱ

رظ  ي٧وٻ تًٗو  ٷيٸ آٴ ر قوٹز  ٲوي  ٵ ٲُٯة رثثا يرٶرع  ي٫طيٷٻ زي٢طتٻ «. رؾ  [ٷةيظ

توٻ  كواٴ  يچطر ٦وٻ ر  ؛رٶس ط زرزٺررٷة تٛيضر تٻ ظ ٦ٯثٹٰ رٰ رؾٱ ،يٳٵ زضج ذثط ،اٴيضرٸ

ٸ زض ٸر٢وٕ تٷٽوا    ضر تط ٖٽسٺ زرقو   ٵرحؿرٲاٰ اؾ  حطٰ يٸ ض يؾطپطؾج ،يَٹض ٦ٯ

 9.تٹزريكاٴ  ذاٶٹرزٺرَٟا٬ ٸ  ؾطپطؾ 

 ٦وٻ ٦ٷس  يرٖجطرٜ ٲٲُٯة  ٵيتٻ ر (٠.  ټ 9940 )ٰ يٲؿجٹٞ يٖثاؼ ٢ٯ ،پػٸټك٫ط

ٶواٰ   ٻرو ٦ٷ ارٸ٢ا  تو  يٸ تًٗ رؾٱ ارٸ٢ا  ت يرؾ  ٦ٻ تًٗ 3ٷةي، ټٳاٴ ظ٦ٯثٹٰ رٰ

ٰ رو ٦ٻ پ يَٹض ټٳاٴقٹز.  ٲي ٺتطز رـ  ٻرو ٦ٷ اتو  يرؾوٱ ٸ ٪واټ   اتو  ي٪واټ  9اٲثط ر٦وط

رـ  ٻرو ٦ٷ اتو  ي٪واټ  ٸ رؾوٱ  اتو  ي٪اټع رٶ 7ٵرٲٷإطرٮٳررٲرظ ٸ  .زٹق يٲ ازي ،رتٹرٮ٣اؾٱ

ٵ ق٧٭ تٹزٺ ر  تٻ ټٳرٸيٗ ،عرٶ :رَٽاضٻ رئٳزي٫ط . زض ٲٹضز زٹق يٲ ازي ،رتٹتطرب

رظ  ياضرزض تؿو  ،ٸ توال  ٲهرث ٸرضز آٲسٴ ٵ رؾ  ٦ٻ زض ټٷ٫اٰ ير ع تطرٖاز  ٶ رؾ .

ٵ يو س ريرو تأ تواضٺ ٲوا زض  2ضر. ٻرو ٦ٷ يٸ ٪اټ، زټٷس ٲي ٢طرضذُاب ضر رؾٱ  ي٪اټ ،ٲٹرضز

ٻ رو ٦وٻ تٹخ  ،ٱ ٦طزراٴ ذٹرټررظ حٹرزث ٦طتال ضر ت يرذثاض ،يزض ٲثاحث تٗس ُٯة،ٲ

 . ٲاٶس ٶٳي سٺرپٹقتط ذٹرٶٷسٺ ٲحجطٰ  ،رـ سٺيٸ ٞا ٮُٝذٹرټس تٹز ٸ  يٲٷاؾث

  3ْةيزٗ  کيثً٘ اًيکي ت٘دُ ر تسرگ ت يح عيَايجصر پْجٌ: شإذ

 يتواٶٹ ٦ٷرٻ  ٦ٻرٶس  رٖجطرٜ ٦طزٺٵ ٲٹيٹٔ يتٻ ررٶسيكٳٷسرٴ، ٸ ٲح٣٣اٴ رظ  ي٪طٸټ
                                                           

  .97ٓ ، يىيڂت اٹٶجو .1

 .59ٓ ، اٹٞواى اٹپنڅت .1
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 ٱ: يآٸض ٲي ضر اٴآٶټاي  رظ ٖثاض  يتطذٷدا يزض رتٹزٺ رؾ . ٲا  ٦ٯثٹٰ رٰ ٷةيظ ذطزٲٷس

 ٫وطرٴ يزٸ  يٞٷوس رال يتٵ ٲهُٟ يرظ خٳٯٻ ٲهُٟ ،اٴ زٲك١رټٟ  تٵ رظ ٢اي. 9

ٵ رس حؿر٦ٻ ؾضر  يٸ٢ٟ يؾٷس ،ٱ ٦طزرش٦ط ذٹرټ يٲثاحث تٗس زضآٶاٴ ضر  ي٦ٻ رؾاٲ

 .زض قاٰ ٶٹقجٻ تٹز، رٲًواء ٦طزٶوس   3ٻرٷثيٲط٢س ظ يتطر ٠.  ټ 768زض ؾا٬  يتٵ ٲٹؾ

تٷو    3يٷوة رٮ٧ثوط  ي٦ٯثوٹٰ ظ   أٰ»تاضټا ت٧وطرض قوسٺ توٹز ٦وٻ:      ،يٵ ؾٷس ٸ٢ٟيزض ر

٣و   رح٣ٵ يو رٺ زټٷوس  ذٹز ٶكاٴ ،ٲُٯةٵ ير. «رؾ  3عټطررٮ  ٸ ، 7ٲإٲٷاٴ رٲرط

ٲٗوطٸٜ  ٻ رو ٵ ٦ٷيو تٻ رٱ يرظ ٢سكاٴ يرٸ  ،ٷة تٹزٺيٲجٗٯ١ تٻ ظ ،٦ٯثٹٰ رٰٻ ررؾ  ٦ٻ ٦ٷ

 تٹزٺ رؾ . 

ٷوة  يظ»س: يو ٪ٹ يٲو ( ٠.  ټ 9954 )ٰ، س حؿوٵ نوسض  رؾو  ،ٖالٲٻ ٲدجٽس ر٦ثوط . 2

  9«.رؾ  ٦ٯثٹٰ رٰرـ  ٻر٦ٷ، 3ي٦ثط

  ٶاؾد»تعض٨ زرٶكٷاٲٻ ٲإٮٝ  ،يؾپٽط ٦اقاٶ يت٣طظر ٲحٳسرٲ ،پػٸټك٫ط تعض٨. 9

ٷوة  يا ، ټٳواٴ ظ يزض ضٸر ٦ٯثٹٰ ر٦ٰٻ ٲطرز رظ رؾ  ح ٦طزٺ يچٷس تاض تهط ،«ديرٮجٹرض

 ضر ٶ٣٭ ٦طزٺ رؾ .  يٸ س٪اٺيع زرٶ يد خٟٗط ٶ٣سررؾ  ٸ ٖالٲٻ ق 3ي٦ثط

٦ٷس  يح ٲيتهطٲُٯة  ٵيتٻ ر ،يٵ ٲحٳس تٵ ٲطتًيس ٶٹضرٮسرؾ ،ٲحسث ٲح١٣. 4

 ضر ٲإٲٷواٴ  رٲروط ذثوط زٞوٵ    ،كواٴ يرظ ر ٶ٣٭، تٻ ٦ٻ رتٵ َاٸٸؼ ي٦ٯثٹٲ ر٦ٰٻ ٲطرز رظ 

ٺ قطٜ ذواضج قوسٺ ٸ خٷواظ   رٶدٝ  رظ ٲإٲٷاٴ رٲرطټٷ٫اٰ زٞٵ  ٸآٴ تاٶٹ   ٦طزٺيضٸر

 2رؾ . 7يزذجط ٖٯ، 3ٷةي، ټٳاٴ ظٺ رؾ ٕ ٦طزررپسضـ ضر تك

ٲٗج٣ووس رؾوو  ٦ووٻ ( ٠.  ټ 9988 )ٰ، يكٽطؾووجاٶرٮ ٖالٲووٻ ٲح٣وو١ . 5

ٵ آٴ زٸ تاٶٹ، ر. زض تزرق  ٦ٯثٹٰ رٰتٻ ٯ٣ة ٲ ٸ ٷةيتٻ ٶاٰ ظزٸ زذجط  ،7ٲإٲٷاٴ رٲرط

 ټاقوٱ  تٷوي  ذطزٲٷوس  يتاٶٹرتٵ ٖثاؼ رٸ ضر  .ؾ ٦طتال يټٳاٴ تاٶٹ ،تط تعض٨ذٹرټط 

                                                           
  .18ٓ ، ىيڂت اٹٶجوي .1

 .34ٓ ، اٹ٪وي ٭وؽخ  ؛37ٓ ، 3ىيڂت کجوي .1
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 9ا آٸضز.رضر تٻ زٶ يٸ ،7ٵرٸالز  حؿتٗس رظ زٸ ؾا٬ ، 3 ٸ ظټطر سرٶاٲ يٲ

رؾو .   ٠.  ټ 9940ؾا٬  ياٲجٹٞثاً يت٣ط ٦ٻ يٲؿجٹٞ ي٢ٯ ٖثاؼ ،د پػٸټك٫طرق. 6

ٰ  ر٦ٰٷوس ٦وٻ    يح ٲو يتهوط  ،«رٮٳٽوصب   رٮُوطرظ »زض چٷس خا رظ ٦جاب  رٸ ، ټٳواٴ  ٦ٯثوٹ

ٵ تاضٺ تا ش٦ط آزضؼ، يزض ر ف ضرس٪اټيز ،ٵركرزض ٲثاحث پٲا ٸ رؾ   3ي٦ثط ٷةيظ

 2ٱ.يٶ٣٭ ٦طز

ٵ يو رتوٻ   ،«رٮرهوائم  »ٲإٮوٝ ٦جواب    ،يٵ خعرئطيس ٶٹضرٮسرٖالٲٻ ؾ. 7

  ٶؿث  زرزٺ ٦ٯثٹٰ رٰ ٦ٻ تٻ ييټا ٻرټا ٸ ٲطث ذُثٻكجط ر٦ٻ تؾ  ح ٦طزٺ ريتهطٲٹيٹٔ 

توطيٵ    ي٢ٹس٪اٺ، يزٵ ي( رؾ . ر3ٷةيظ يٗٷي) ٲحجطٰ يٵ تاٶٹرټٳ ٲجٗٯ١ تٻقٹز،  يٲ

ٷوة ضر  يظ، 9اٲثطررؾ  ٦ٻ پؾٷس ٵ ير ،ٻيٶٓط آٴٺ ٦ٷٷسسيرتأ ٵ تاضٺ رؾ .يس٪اٺ زض ريز

 9ز.ٶٳٹٻ رتكث ٦ٯثٹٰ رٰ ،رـ تٻ ذاٮٻ

ٵ ٲٹيوٹٔ  يو توٻ ر چٷس تاض  ،رؾ ( ٠.  ټ 9969 )ٰ يٷ٣سرٮخٟٗط  تعض٪ٹرض،د رق. 8

٦ٷرٻ ٦ٻ ضٺ، ٵ تايف ضر زض رس٪اټيذٹز، ز يزض ٲُاٮة ٢ثٯع رٸ ٲا ٶ رؾ  زٺٶٳٹح يتهط

 4.ٱيش٦ط ٦طز ،رؾ  ٦ٯثٹٰ رٰ 3يٷة ٦ثطيظ

زض چٷس تٷٽا  (، ٶٻ٠.  ټ 9999 )ٰٳ٣طٰ رٮس ٖثسرٮطظر٠ رٖالٲٻ ؾ ،پػٸټك٫ط تعض٨. 9

، رؾو   3ٷةيټٳاٴ ظ ،٦ٯثٹٰ ر٦ٰٻ  رؾ  ح ٦طزٺيتهط «ٵررٮحؿٲ٣ج٭ » ،خا رظ ٦جاتف

ٸ رٸ ټٳواٴ   زرقوجٻ ٥ زذجط ي٣ٍٞ ، 3رؾ  ٦ٻ ظټطرٲٹيٹٔ ٵ يكاٴ ٢ائ٭ تٻ ريتٯ٧ٻ ر

 5رؾ . ٦ٯثٹٰ رٰٷة ٸ ټٳاٴ يظ

رؾ  ح ٦طزٺ يتهط ،يٵ رحٳس رٮٳؿجٷثٍ ٶدٟيرٮس يس ضيرؾ ،پػٸټك٫ط ٖالٲٻ. 90
                                                           

  .91ٓ ، 7اٹؾَيڀ  خځچٚ .1

 .15ٓ ، اٹٞواى .1

 .19ٓ ، خاٹييڂجياٹقٖبئٔ  .3

 .67ٓ ، اٹؾوٽيڀ خځيڅ ؛97 ڇ 17ٔ ٕ، ىيڂت اٹٶجوي .4

 .311ٓ ، ٽٲزٸ اٹؾَيڀ .5
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 9رؾ .تٹزٺ  ٦ٯثٹٰ رٰ ،3ٷةيظ ٦ٷرٻ ٦ٻ

ٕ »ًٖوٹ   ٦وٻ  سٸټاٴرٮو  يرؾجاز ٲحٳس ؾواٲ  ،پػٸټك٫ط تعض٪ٹرض. 99  يٖٯٳو  ٲدٳو

  2رؾ .تٹزٺ  ٦ٯثٹٰ رٰع رٶ 3يٷة ٦ثطيظ٦ٷرٻ  رؾ  ٦ٻح ٦طزٺ يتهط ،رؾ  «زٲك١

  کلثَمام تِ 3ٌةيس اضتْار دٌّدُ ات ًطاىيٍ رٍا اخثارگفتار سَم: 

 ٦وٻ زضياٞجرٱ  ،7رٲاٰ ناز٠ قٽاز  زرزٴټٳطرٺ تٻ  قاټسپٷح تا پركرٵ، زض تحث 

د يتاضټاي   رظ ٦جاب تط٪طٞجٻ رذثاض رظ ير٦ٷٹٴ تٗسرز ټٱ . رؾ 3ٷةي، ټٳاٴ ظ٦ٯثٹٰ رٰ

ٰ  رٰزرضز  ٲي اٴر٦ٻ ت٦ٷرٱ  ٲي ٱيضر ت٣سٸ ٲ٣ات٭  حوٹرزث   رذثواض ٲطتوٹٌ توٻ    زض ،٦ٯثوٹ

 رؾ . 3ٷةيظذطزٲٷس،  يتاٶٹټٳاٴ زض تركجط ٲٹرضز ٦طتال، 

 شثِْک يپاسخ 

  .ٱرپاؾد زټ ري ٺ پٹقرسٲثٽٱ ٸ  رق٧ا٬تٻ تايس ٷدا يزض ر

ٰ  رٰ ٦ٻ٦ٷس  يٵ رذثاض، ٣ٍٞ ثات  ٲير تركجطاشکال:  رٲوا   ؛رؾو   3ٷوة ي، ټٳواٴ ظ ٦ٯثوٹ

 .تٹزٺ رؾ  3ٸ ظټطر يزذجط حًط  ٖٯتطيٵ  ټٳاٴ تعض٨ ،ٷةيٵ ظي٦ٷس ٦ٻ ر ٶٳي رثثا 

 ٦وٻ زض رذثواض ٦وطتال آٲوسٺ     يٷثيٵ ظير٦ٻ ق٥ ٶسرضز ٦ؽ  ټرچ ،ٱيٲا ٲٗج٣س :پاسخ

 ر٢جًا ييرن٭ ٣ٖال ،ٵيٖالٸٺ تط ر .رؾ ٻ يٲسٞٹٴ زض ضرٸ ذطزٲٷس يتاٶٹ، ټٳاٴ رؾ 

ر٪وط   ٸيوػٺ  توٻ  و  ٽاٰ ٸ ٚٳوٹو يٱ ٸ ٶٻ زض ٲ٣اٰ رراٴ ٸ تٟٽر٦ٷس ٦ٻ ٲج٧ٯٱ زض ٲ٣اٰ ت ٲي

اٲسٺ رآٴ ٶ يتطر يسرس تاقس ٸ ٢ررآٸضزٺ تاقس ٦ٻ ٲُٯ١ ٸ ٢ات٭ ت٣ يٱ تاقس ٸ ٦الٲرح٧

؛ چوطر ٦وٻ   ٦ٷوس  ٲوي  سررپ ثٯٹضٞطز تتطيٵ  ضز ٸ ٦اٲ٭ٲٹتطيٵ   ٦الٲف زض ضٸقٵ،  و تاقس

 قٹز.  ٲيتطيٵ ٞطز  ٦اٲ٭ٲجٹخٻ  ،ينٹض  ُٞطٻ شټٵ ت

ر٪وط   ،سرو ٲ٣ يتٻ ٲٗٷاٲٷهطٜ قسٴ شټٷي ثات  قسٺ رؾ  ٦ٻ  ،رظ ٶٓط ٖٯٱ رنٹ٬

                                                           
 .155ٓ ، ياٹڈ٭بء ڇ األٍ .1

 .183ٓ ، 1 ، طحاأل٥الٯ اٹقٞيو  ؽبّيڄ .1
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٦وٻ ذوٹز ٮٟوّ توٻ ذواَط ٦ثوط         اٵ ٲٗٷيس تاقس، تٻ رررظ ْٽٹض آٴ ٮّٟ زض ٲ٣ يٶاق

تٳؿ٥ تٻ ٮّٟ ٲُٯ١ ٸ ٲٷا٢كٻ زض  يتطر يي٫ط خاي٦ٷس، ز يٲزالٮ  س رتط ٲ٣ ،رؾجٗٳا٬

س رو س توٻ ت٣ رو ٲ٣ٻ زض ٮّٟ، ٮّٟ ٲُٯ١ ضر توٻ ٲٷعٮو  ْٽٹض ٵ يٲاٶس؛ چطر ٦ٻ ر ٶٳي يآٴ تا٢

زذجوط   ،ٷوة يظث  رس توط ٲهو  رو ٻ ٦ٷيو ٪ط» س:يو زټس. ٲثالً ر٪ط رٲاٰ تٟطٲا ي٢طرض ٲ يٮٟٓ

ٷة، زذجط ٦ٹچ٥ يٵ ظيٞٽٳس ٦ٻ ٲٷٓٹض رٲاٰ رظ ر يٵ خٳٯٻ ٶٳيرظ ر٦ؽ  ټرچ ،«7يٖٯ

 رؾو   اٸضزٺرٷة ٶيظ يتطر يسر٢ ،٦ٻ رٲاٰطر ٭ رؾ ؛ چرٸ ټٳؿط ٲحٳس تٵ ٣ٖ 7يٖٯ

 قٹز.  يٲ ٦3ثطي ٷةيظ ،ذطزٲٷس يتاٶٹٲجٹخٻ  ،ٸ شټٵ ٶاذٹزآ٪اٺ

 ٲؿوئٯٻ ٵ يو رٵ رذثاض، توط  يزض ر يٸ ٦ٯ ٷة تٻ نٹض  ٲُٯ١يرؾجٗٳا٬ رؾٱ ظٞطرٸرٶي 

٪ٹٶوٻ   ريوٵ  .رؾ  ذطزٲٷس يتاٶٹٷة، ټٳاٴ يٵ ظيٲٷٓٹض رظ ر ،ق٥ سٸٴ٦ٻ تزالٮ  زرضز 

ؿوجٻ  يقا ٷسٺ ٸ قٷٹٶسٺ رؾ ؛ پؽي٪ٹ يرتط يحد  ٥ُٗ٢ ي ذٹز، سرْٽٹض ٮّٟ زض ٲ٣

 . ٶٷٳايسٟٚٯ  ٶؿث  تٻ آٴ ٸ  ٦ٷس ٲالحٓٻ٭ ضر رٵ زٮيرذٹرٶٷسٺ ٪طرٲي، ٦ٻ رؾ  

 اٍلرٍايت 

ٸ زض  سرتٻ قوٽاز  ضؾو   ٦ٻ زض تاٲسرز آٴ يزض قث 7ٵرحؿ٦ٻ    قسٺ رؾ يضٸر

 ٞطٲٹز:  يٲتٹز، طـ رقٳك٦طزٴ  حا٬ آٲازٺ

 !ـلللك ملللن خؾقلللل يلللا دهلللر أف  

 

 !ؿللم ـللك بللاإلذاق و ا صللقل   

يُ ىهاابى ٍ ي. ىٍ ٕااذيّٖااش ياف ثااَ سااَ ثاابى کااِ ؿااِ ىٍٕااز ثااي !ٍٍُگاابٍ يا 

 9. ٙبهگبّبى...
                                                           

1.  

 ف ـل  ملن خؾقللأيا دهلر 

 

 صلقلذاق و ا ؿم ـ  باإل

 و صاـلب ؾتقللأمن صاحب  

 

 واـلللدهر ٓ يؼـلللع باـبلللديل

 اَؾقللل یـللإمللر كللام ا إو  

 

 سللاـ  سللبقل يو ؿللل حلل

ثهڄ   ،كٽبٿ ڇ ّهبٽگبڅبٿ  ٍ يلڃ اى كڇٍزبٿ ڇ فڈاٍزبهاځذ ها يثَيبه ثلي څَزي. كڇٍذ ثبك کڄ چڄ ا٫ ثو رڈ اي ىٽبځڄ! 

ڇ  لڃّه  ثڄ فلاي ثيهگ ڇاگهناه  ،)ٽوگ(کبهايڀ څپبځب  ڇهىي! آځبٿ ٱڂب٥ذ ځپي عبيگييڀڇ څوگي ثڄ  كڅي کْزڀ ٽي

 .)ٽزوعټ(. ځبگييو هڅوڇ ايڀ هاڃ اٍذ، اي ىځلڃٽڈعڈك څو 
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. رٲواٰ  ت٧وطرض ٶٳوٹز  ؾوٻ تواض   ا يو زٸ  ،آذوط رظ رٸ٬ تا ا  ضر ررتٵ ير ،7ٵررٲاٰ حؿ

 س: يٞطٲا يٲ 7ٵرتٵ حؿ يٖٯ

م کاِ  ييا فْوىم ٍ ًوَٕکَر  ،ِ کَىميثِ ٙير گَ ؛يميٚبى ٍا فْويهي هٌ٪ٍَ ا

 وِيَٕإا ي، يٍا ٌّٙب  ي ُهِهِيا 3ٌتيام ُ کِ ٭وِ يٌّگبه ثال ًبُل ٙيُ إز.

هبىٍم فب٥وِ  .هَىم يکبٗ اهٍَُ ه يجشب! ايٍا هٞ»هَى ٍا ثِ اهبم ٍٕبًي ٍ گفز: 

 «آى ثٍِگااَاٍاى!ُ وبًااييبقفااِ ٍ ثيهل يا ،ٍ ثااَاىٍم كٖااي ٍفشٌااي يٍ داايٍم ٭لاا

َ   7ييكٖ ثاِ ٝاجَ   اٍ ٍا ٍا آٍام ًواَى. ٕاذٔ    يٍ ٍ گفاز ز يسٖال  ثاِ آى ثابً

 يا»: ثبٙاي  هي آى اُ ػولِ َيکِ ٭جبٍر ُ ٍا ثِ اٍ گفز يٍ ػوالس ،کَى ِ يسَٝ

هَاٌّاي هاَى ٍ اّال     يي، ّوگا يبى هيا آٍام َٙ ٍ ثياى کِ اّل ُهيثب  !هَاَّم

 9.«هبًٌي يًو يِ ثبقيإٓوبى ً

 ٪ٹٶوٻ  ريوٵ ضر  ٪ٟجوٻ  پورف   يو ضٸر ،يٸ رتٹرٮٟطج رنوٟٽاٶ  يذٹرضظٲ يط َثطررتٵ رث

 (٠.  ټ 644 )ٰ يس توٵ َواٸٸؼ حٯو   رؾو  ،ٲحسث توعض٨ ٸ ث٣وٻ   رٲا .رٶس   ٦طزٺيضٸر

ٰ  رٰ ٷوة توٻ  ي٭ رؾوٱ ظ يث ضر تا تثوس يٵ حسي، ررؾٟطريٷيع رٶ ٸ ٸ     ٦وطزٺ يو ضٸر ٦ٯثوٹ

  رٶس: ٪ٟجٻ

ٰ  ي! ٸريٖٯو  يٲحٳوس! ٸر  يٸر»ظزٴ: از يو ٞطقطٸٔ ٦وطز توٻ    ٦ٯثٹٰ رٰ  ي! ٸرٲوازض

رٸ ضر آضرٰ  7ٵرحؿ !«.رتاٖثسرهلل يپؽ رظ تٹ ر يچاض٪ررظ ت يٸر ،ٵرحؿ ي!... ٸرتطرزضٰ

ټؿجٷس ٸ  يټا ٞاٶ از ذسر آضرٰ قٹ. ؾا٦ٷاٴ آؾٳاٴي ات !ذٹرټطٰ ير»٦طز ٸ تٻ رٸ ٞطٲٹز: 

 2«.قٹٶس يټال٤ ٲ ١يذالطٶس ٸ ټٳٻ رٲ يٵ ٲررټ٭ ظٲ تٳاٰ

ٻ ٸ رظ ٞاَٳ 7يزذجط ٖٯ ،ٷةيقٹز ٦ٻ ظ يضٸقٵ ٲ ، يٵ زٸ ضٸريؿٻ ريحا٬ تا ٲ٣ا

ٰ  رٰ   رٸ٬، ټٳواٴ يزض ضٸر 7ٵررٲاٰ حؿ ذٹرټط رٲاٰ حؿٵ ٸ   زٸٰ يو زض ضٸر ٦ٯثوٹ

                                                           
 .45ٓ ، يڀيٹجبٽٲبرٸ اٹٞ ؛138ٓ ، 1ط ، اٹقڈاهىٽيٽٲزٸ ؛ 14ٓ ، 4ط ، اٹٶبٽٸ ؛149ٓ ، 4ط ، ربهيـ ٝجوي .1

 .19ٓ ، اٍٮوايڂي، ځڈهاٹ٦يڀ؛ 34ٓ ، اثڀ ٝبڇڇً، اٹٺچڈ٫ .1
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 ٲؿوئٯٻ رٶس ٸ  آٸضزٺ يزذجط ٖٯ ،ٷةيظ    ضر زضتاضٺيٵ ضٸرير ،رتٵ ٶٳا ٸ رتٹٲرٷٝ .رؾ 

 9ٸ ضٸقٵ رؾ .آق٧اض ٵ ذثط، يزض ر يٷة ٦ثطيظتطري  ٦ٯثٹٰ رٰٻ ر٦ٷ

 ت دٍميرٍا

 ٦ٷس:  ي  ٲيٲرٷٝ ضٸررتٹ

فًَُايم  ُ سَ ىٍثبٍثِ  !هَاَّم يا»کَى ٍ گفز:  کلظَم ام ٍٍ ثِ 7ييٕذٔ كٖ

 3ٌات ي. ُ«هبِّ إاز  ٙ٘کَؿک ٍ  يًَُاىکِ ؿَا  ؛کٌن ياٝغَ ٕفبٍٗ ه

ثاٍَ   ؛يُ إزي، آة ًًٌََُٙاىي يِٕ ٍٍُ إز کِ ا !ثَاىٍم يا»ٚبى گفز: يثِ ا

   2.«کي ِيآة سْ يا ػَ٭ِاٍ  يٍ ثَا

ضٸري  ، 275ٸ ٶٟائؽ رألذثاض، ل  259، ل 9ج  ،«ٲٗاٮي رٮؿثُرٵ»ټٳچٷرٵ زض 

ة رو ٵ تطتر  ضر تٻ ټٳيضٸر ٶرع ريٵ يٷيرؾٟطر ٸ سٺق  يضٸر ق٧٭ ټٳرٵ٪ٟجٻ، تٻ  پرف

  رؾ .آٸضزٺ 

توا رٸ  اٸض توا  رٞطظٶسٰ ضر ت !ٰذٹرټط ير» :ٞطٲٹز ٳٻ قس ٸرٸرضز ذ 7ٵرؾپؽ حؿ

  9.«سٺ رؾ رٵ ٞطظٶس تٹؾ  ٦ٻ ؾٻ ضٸظ آب ٶٷٹقير» :٪ٟ ٷة يظ. «ٸزرٔ ٦ٷٱ

ٞطظٶس  7ٵرحؿ»: رؾ ٺ  ٵ ٶ٣٭ ٦طزرٵ چٷير ،ٳ٣طٰرٮس ٖثسرٮطظر٠ رؾ ،ٲح١٣ٻ ٖالٲ

 4.«ف آٸضزيـ ٖثسرهلل ضر تطرع ٞطظٶسرٶ 3ٷةيظ .ؾ ضر ذٹررـ  ٺط ذٹرضرق

٦ٻ طر چ ؛قٹز يٶٳٸرضز  يٷيتط رؾٟطر يَٗٵ ٸ رٖجطري٪ٹٶٻ  ټرچ ، يضٸرٵ ير تاضٺزض

قوٹز   يٲكرم ٲ ، يضٸرزٸ ٵ يرؿٻ يزٺ رؾ . تا ٲ٣ا٧ط٣٭ ٶٶضر ذثط  ٵير ييتٷٽا رٸ تٻ

   زٸٰ رؾ . يزض ضٸر 3ٷةيظ ذطزٲٷس، يتاٶٹ  رٸ٬، ټٳاٴ يزض ضٸر ٦ٯثٹٰ رٰ ٦ٻ
                                                           

چوا ٵڄ رڂچب اڇ ځيَهذ   ؛ٽڈهك ٦ٝڀ ځيَذ ،. ؤثڈٽقڂ٬ كه ايڀ ٽڈهك49ٓ ، ٽقڂ٬، اثڈٽٲزٸ ؛35ٓ ، ٽضيو األؽياٿ .1

 اځل. ٵوكڃ آٿ ها هڇايذثٺٶڄ كيگواٿ څټ  ،اٍذٵڄ ايڀ هڇايذ ها ځٲٸ ٵوكڃ 

 .83ٓ ، ؤثڈٽقڂ٬، ٽٲزٸ .1

 .  49ٓ ، ڂيياٍٮوا، ڀيٽٲزٸ اٹؾَ .3

 .131ٓ ، اٹپٲوٻ، ٽٲزٸ اٹؾَيڀ .4
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 ت سَميرٍا

ټا  ٦ٻ ظٴ يَٹض ؛ټا ټدٹٰ آٸضزٶس ٳٻرتط ذ ،ٴ زقٳٵاي٦ٻ ٮك٧طرؾ    قسٺ يضٸر

٦وطز.   يرظ رٸ زٞأ ٲٸ  ٺآٲس 7ٵرتٵ حؿ يٶعز ٖٯ، 3ٷةيظٸ ٦ٹز٦اٴ ٲجٟط٠ قسٶس. 

 س: ي٪ٹ يٲ ٱس تٵ ٲؿٯرحٳ

ٍ ياٍ ىٍ ثٖاشَ ث  .يميٍٕا  7ييثاي كٖا   ي٭لِ ويثِ ه ُ  ثاَى. ٙاوَ    يواب  ثاِ ّواَا

آى  «.؟يکٚا  يي ػاَاى ٍا ًوا  يب ايآ»بٍاى ٙوَ گفشٌي: ياُ  يآهي. گٍَّ يگٍَّ

هاَى ٍا   3ٌات يُ .ييکٍَٚى يثهَى ٍا َ يٍ ٙوٚ ٍا ىاٙزي قٞي کٚشي اٍ يلٮ

 .«ي، ثٮي اٍ ٍاياٍل هَا ثکٚ» :اًياهز ٍ گفز 7ييثي اللٖ يثَ ٭ل

زض ٖثواض    9رٶوس.    ٦وطزٺ يو ضٸر٪ٹٶوٻ   ريوٵ ع رو ٶٸ ٲ٣طٰ  يد ٶ٣سرق ،يزضتٷس ،ي٢طٲاٶ

 آٲسٺ رؾ :  يٷيرؾٟطر

ٙايُ  ف ي١اٮ  ثيوبٍيکِ ثِ ٭لز آٍٍىًي ي يثي كٖ يٍٍ ثِ ٭ل ،بىيٕذٔ لٚکَ

ِ  يٌّگابه  .ٍا ثِ ْٙبىر ثَٕبًٌي ٚبىياهَإشٌي  هي ثَى. گًَاِ   اياي  کلظاَم  ام کا

ٚابى )اهابم ٕاؼبى( اًاياهز ٍ     يا يٍٍ َي، ًقبة اُ ؿَُْ ثَىاٙاشِ، هاَى ٍا ثا   يى

َ يا  يثاَ کوا   يي ّوِ ّشک كَهز، ٍايا ثَ يٍا»فَهَى:  اٍ ٍا ثبياي   بٍٍاى... اگا

 2.«ييِ ّوَاُ اٍ ثکٚيي، هَا ًيثکٚ

ٰ  رٰ ٷوة، ټٳواٴ  ي٦وٻ ظ قوٹز   ٲكرم ٲي ، يزٸ ضٸرٵ يؿٻ ريتا ٲ٣ا رؾو .   ٦ٯثوٹ

 . ٶكسٺ رؾ ؿ ، ٲالٲ  ر  ٶيضٸرٵ يرٺ ٦ٷٷس ٷ٧ٻ تٷٽا ٶ٣٭يع تٻ ذاَط ررٶ يٷيرؾٟطر

 ت چْارميرٍا

 ي٦ٻ پٷح ظٴ ضٸ ٸخٹز زرق  يتٯٷس ضٸظٶٻزض تاظرض زٲك١، رؾ  ٦ٻ   قسٺ يضٸر

ٺ سيو ٦وٻ توٻ ؾوط تط    يټٷ٫واٲ  .ع توٹز رپك  ٶ٪ٹغ يظٶطرپ ،ٵ آٶٽارت ٢طرض زرقجٷس. زضآٴ 

                                                           
 .371ٓ ، اٹپٲوٻ، ٽٲزٸ اٹؾَيڀ ؛199ٓ ، يىيڂت اٹٶجو ؛157ٓ ، حاٹْچبكؤٍواه  ؛198ٓ ، ربهيـ اٹٲوٽبځي .1

 .47ٓ ، 7اٹؾَيڀ  ځڈه اٹ٦يڀ ٭ي ٽْچل .1
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رظ  3ٷوة يظز. ظ 7ٵرزرق  ٸ تا آٴ تٻ ؾوط ٲثواض٤ حؿو   تط يس، ؾٷ٫رضؾ 7ٵرحؿ

د ٲحٳوس توا٢ط   ر  ضر قيٵ ضٸري. ررظ حا٬ ضٞ ٻ ٦طز ٦ٻ ي٢سض ٪ط ٵ ٲاخطر آٴيسٴ ريز

 9ٶ٣٭ ٦طزٺ رؾ . يتٽثٽاٶ

ٰ  رٰ ٻرو ٦ٷٷوة،  يظرؾوٱ   ي  ضر ٶ٣٭ ٦طزٺ ٸ تٻ خوا يٵ ضٸريع ررٶ يٷيرؾٟطر ضر  ٦ٯثوٹ

آٴ ٖوسٺ رظ  ٶ٣و٭   زض يٷيٱ ٦وٻ رؾوٟطر  ياٴ ٦وطز رو تپركورٵ  زض ٲثاحث ٲا  2رؾ . آٸضزٺ

  ټوٱ  يو ٵ ضٸريو . رقٹز ٶٳي، ٲالٲ  خٹز زرضزآٶٽا  يتطر ي٫طياتف ٦ٻ قٹرټس زيضٸر

 رؾ .  ٦ٯثٹٰ رٰ ٷة، ټٳاٴيٵ رؾ  ٦ٻ ظياٶ٫ط ررت

 ت پٌدنيرٍا

  رٶس:   ٦طزٺياز زض ٦ٹٞٻ، ضٸريحٹرزث ٲدٯؽ رتٵ ظزضتاضٺ  رتٵ َاٸٸؼ ٸ رتٵ ٶٳا

ُ      3ٌتيُ اٍ » :ييبى دَٕا يا ثِ ٍَٝر ًبٙاٌبٓ آهاي ٍ ىٍ هؼلأ ًٖٚاز. اثاي 

ُ «إاز  7يىهشَ ٭ل ،ٌتياٍ ُ» :ثِ اٍ گفشٌي «.ٖز؟يک ٚابى  يبى ٍٍ ثاِ ا يا . اثاي 

َ   هيا ٍا »کَى ٍ گفز:  . «بى ٍا آٙاکبٍ کاَى  يا ٙکَ کاِ ٙاوب ٍا ٍٕاَا ٍ ىٍٍغگ

ي، يا گَ هاى  ثيکبٍ ىٍٍٯَٙى ٍ  ّوبًب فق٤ فبٕق ٍَٕا هى»ػَاة ىاى:  3ٌتيُ

   9«.ثبٙي وىًهب  اٍُ اٍ 

ٸ  42ل ، 2ج  ،زض ٲ٣جو٭ ذوٹز   يذٹرضظٲ ،262ل ، 6ج ، د ذٹزيزض تاض يَثط

ٔ ٵ يو ر ،رؾٟطريٷي . رٲارٶس ٦طزٺټٳرٵ ق٧٭ تراٴ  ٻ ضر تٻرٵ ٢ًير ،٫طرٴيز  ضر توٻ  ٲٹيوٹ

 ازيرؾ  ٦ٻ تٻ رتٵ ظ ٦ٯثٹٰ رّٰ، آٴ تاٶٹ ټٳاٴ س٪اٺ رٸيٸ رظ ز ٶؿث  زرزٺ رؾ  ٦ٯثٹٰ رٰ

خوع   ،ٶوسرضز  يٖٯجچ ررٲط ټٵ ير 4.«قٹز ضؾٹر ٲىزضٸ٫ٚٹ ټٳاٶا ٣ٍٞ ٞاؾ١ »س: ي٪ٹ ٲي
                                                           

 .197ٓ ، خاٹَبٵج خاٹلٽ٦ .1
 .57ٓ ، ځڈهاٹ٦يڀ .1

 .79ٓ ، ٽضيو األؽياٿ ؛67ٓ ، اثڀ ٝبڇڇً، اٹٺچڈ٫ .3
 .33ٓ ، 4ط ،   اثهڀ ؤصيهو كه اٹٶبٽهٸ   ځهل اى ا کڄ ٥جبهداځل  ځٲٸ ٵوكڃ ىيڂت اى يايڀ فجو ها گوڇڅ .51ٓ ، ځڈهاٹ٦يڀ .4

ثڈك ٵڄ ثهڄ ځهيك اثهڀ ىيهبك      يرويڀ اٍيو ٽَڀ، 3ٵڄ ىيڂتاٍذ رٖويؼ ٵوكڃ  145ٓ ، 3ط ، اٹپجوك كه اٹٶبٽٸ
 .اځل ثڄ څپيڀ ٽٞٺت رٖويؼ کوكڃ ڇ ّيـ ٽٮيل كه اإلهّبك 141ٓ ، اٹڈهي كه ؤ٥الٻ يڅپچڂيڀ ٝجوٍ .آڇهكڃ ّل
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 ،9ج ،٧اٲو٭ رٮ٦وٻ ٲثوطز زض    َوٹض  ټٳاٴ ،كاٴيرؾ  ٸ ر 3ٷةي، ټٳاٴ ظ٦ٯثٹٰ رٰ ٧ٻٷير

 .از تطزٺ قسي٦ٻ تٻ ٶعز رتٵ ظ تٹز يطررؾتطيٵ   ٲؿٵرؾ ، ح ٦طزٺ يتهط 269ل

 ت ششنيرٍا

 س: ي٪ٹ يرؾ  ٦ٻ ٲ يرظ ؾٽ٭ ؾاٖستٻ ٶ٣٭ ٲرٷٝ   رتٹيضٸر

 ،ىٍ ّوابى كابل   .ِ ّواَاُ آًابى ٍاٍى ٙايم   يٍِاى ٍاٍى ٙيًي ٍ هي ًيه ىٍةهَىم اُ 

 يثااَ ٍٍ ،َ ٍ ا٥فاابليُِ ثااَى ٍ ًُاابى إاايااً يثااَ ٍٍ 7هجاابٍ  اهاابم هقبثاال هااب ٕااَ

ىًاايياا٭َّاابي  هَکاات  ىٍ ىٕااز ٙااوَ ثااَى ٍ 7ييكٖااهجاابٍ  ٕااَ  .بى ٕااَاٍ َث

ٍ  ليي اٝا يا ى يّٖشن کِ ىاٍا يهي قبسل کٖ .نّٖش ُِ ثلٌييٝبكت ًهي »گفز:  هي

ى. هي ٕ ًبة َ  يي ٍا کٚشن ٍ َٕٗ ٍا ثَاييي الَٝيَث  کلظاَم  ام .«آٍٍىم هإهٌابى  اهيا

ى بلٮٌز هيا ثاَ گاٍَُ ٩بلوا    .هلٮَى فًَُي هلٮَى يا ييگَ هي ًبَٝاة»ثِ اٍ گفز: 

َ يکبئيل ٍ هيکِ ػجَئ يب ثِ کٚشي کٖيثَ سَ! آ يٍا .ثبى ٖاشٌي ٍ  يل ىٍ گَْاٍُ ثاب اٍ گ

ٙشِ ٙيُيب٭َٗ دٍَىگبٍ ٭بلوُ إن اٍ َث َٕادَى  ي؟ کٖا يکٌا  ي، افشوبٍ هإز ى ًَ

ى کاَى. ساَ   بٍ ثب ديٍٗ هَٚک ،کَى ا٭الم هشن ًجَر ٍاکِ هياًٍي ثب ػيٗ  ى ٍا ًبَث

 9«.َُّا کؼب؟ِ ٍ هبىٍم فب٥و يهَس٢ يٍ ديٍم ٭ل يکؼب ٍ ػي هي هلوي ه٦ٞف

رؾو  ٦وٻ ٲوازضـ    ي ٷثو يظ ، ټٳواٴ  يو ٵ ضٸريزض ر ٦ٯثٹٰ رٰ ٲٷٓٹض رظ ق٥تسٸٴ 

ٸ  زض٪صقو   ٠.  ټ 54ؾا٬  ثاً زضيت٣طٷة، يذٹرټط ظ ،٦ٯثٹٰ رٰ ٦ٻطر چ رؾ ؛ 3ظټطر

ٖاقٹضر حًٹض ٶسرق . ثات  قوسٴ  ٻ رٸ زض ٸر٢ٗ 2.ٕ رٸ حايط تٹزٶسررزض تك ٵرحؿٷ

زض س رذٹضقو رظ رثثا  ٸخٹز ٵ ذثط، يزض ر 3ٷةيظ ذطزٲٷس يتاٶٹ يتطر ٦ٯثٹٰ رٰٻ ر٦ٷ

 رؾ . تط  ضٸظ ضٸقٵ ٸريح

                                                           
  .137ٓ ، ٽقڂ٬ اثي ٽٲزٸ .1

، «رهبهيـ ٱهټ  »كه  (.ٱ څ 385)ٻ  يٵهڄ ؽَهڀ ثهڀ ؽَهڀ ٱپه      چڂبٿڅپ؛ كهگنّذ يٵڈكٵ ڇ كه ٍڀكه ٱټ ايْبٿ  .1

 اٍذ. هڇايذ ٵوكڃ گڈځڄ ايڀ، 193ٓ
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 ت ّفتنيرٍا

  :٦ٷٷس ٲي  يضٸر٫طرٴ يٸ ز يٶ٣س  ٖالٲٻ

ٌاِ ثابُ   يٍا اُ ٙبم ثاِ هي ثيز  اّل َاىين گَفز إيِ سٞويي ثي هٮبٍيِيکِ  يٍقش

ُ   ؛ٍا كب١اَ کاَى  ثياز   اّال  ٍا ػو٬ ٍ يبىيگَىاًي، اهَال ُ  3ٌات يٕاذٔ ثاِ 

َ ٍ فَٟ کي کِ اٍ ثاِ  يثگ 7ييكٖ ياهَال ٍا ثِ ػبي ي، اکلظَم ام يا»گفز: 

ٍا  ! ثاَاىٍم يي، سَ ؿقيٍ ٕاٌگيل يِي يا»ٚبى فَهَى: ي. ا«هَىُ إز يهَگ ٭بى

ُ   ييا اثِ هيا قٖن َّگاِ   ؟!يىّ يل هاٍ ثِ هي دَ يٍ ثِ ػب يکٚ يه  گًَاِ ًجاَى

 9.«إز

٪ٟو :   ٦ٯثٹٰ رٰ س تٻيعي» :ٵ ذثط ٪ٟجٻ رؾ  ٦ٻيتا ٶ٣٭ ر «ٹٴررٮٗ خالء»زض  يٲدٯؿ

ٵ رتوٻ ټٳو  ضر ٲُٯوة  ٵ يع ررٲرٷٝ ٶرتٹ 2.«طرت٫ 7ٵرذٹٴ حؿ يٵ رٲٹر٬ ضر تٻ خاير

 9  ٦طزٺ رؾ .يضٸرة رتطت

 يٸ قو٧  توٹز  3ٷوة يٵ ذُواب، ظ يو ٦ٻ ٲٷٓوٹض رظ ر رؾ    ٦طزٺ يضٸر رؾٟطريٷي

 و  رؾو   3ٷوة ي٦ٻ ټٳاٴ ظو   9طرٴ آ٬ ٲحٳسررؾٻ تٻ ؾطزؾجتايس ؿ  ٦ٻ ذُاب رٶ

ٰ ضر توا   3ٷوة يس، ظيو عيٵ رؾ  ٦وٻ  يس ريټٱ ٲإ يت٧ط ٦ٻ ٖثاض  چٷاٴ .تٹزٺ تاقس  ٶوا

ٰ  رٰ ٲٷٓوٹض رظ  ،٦ٻ تسٸٴ قو٥ قٹز  ٲيضٸقٵ ٲُٯة ٵ يرظ ر ؛نسر ظز ٦ٯثٹٰ رٰ ، ٦ٯثوٹ

  رؾ . 3ٷةيظټٳاٴ 

رظ  ،يٲ٣وسرض ٦واٞ  ٲا تٻ  .تاقس ي٦اٞ ط رتهرټ٭  يتطر ،ا يرظ ضٸرٵ ٲ٣سرض يرس يقا

. ريٱ ٺآٸضز «٦ٯثٹٰ أٰ حٹر٬أ يرٮٳٷٓٹٰ ٞرٮ٣ٗس » ،٫طٲاٴيث ضر زض ٦جاب زيرحاز٪ٹٶٻ  ريٵ

 س:ي٪ٹ يٶسرضز ٦ٻ ٲ يرٖجثاضٲا  ٵرٲرالسر٫ط ؾرٵ ؾي٣ا  ش٦ط قسٺ، زرٻ تط تح٣رتا ت٧

                                                           
  .69ٓ ، ىيڂت اٹٶجوي .1

 .335ٓ ، 1ط ، هيبٗ اٹٲلً .1

 .145ٓ ، ٽقڂ٬ ثياٽٲزٸ  .3
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. إاز  کلظَم ام، 3ٌتيُهَىهٌي  يثبًَکِ  اًي بى ًکَىُيى ثباُ هٍَه يک ّيؾ

گاَاى کاِ   ياثي ٥للاِ ٍ ى  ،ييهف ،يّوـَى هٖٮَى يبًاُ هٍَه کيام ّيؾًِ سٌْب 

 ،آًْاب ِ إاز، ثلکاِ ّوا    کلظاَم  ام ٚبىياِ ياًي کٌ ، ًگفشِاًي ٕوي گفشٌِت يُ اُ

قااَاٍ  کلظااَم ام ىٍ هقبثاال ٍ آى ٍا اًااي ًکااَ کااَىُ يٌاات کجااَيٚاابى ٍا ُيإاان ا

 9.اًي ىاىُ

رظ  99ل  ،9 ترووفس تعض٪ووٹرض، ذووٹزـ زض رٵ ؾوويووٱ ررٷوورت يحووا٬ آٶ٧ووٻ ٲوو 

ٰ  رٰ ٸ يٷوة ٦ثوط  يظ، ټٳواٴ  ي٦ثوط  ٦ٯثٹٰ رٰ ٦ٻ٦ٷس  يرٖجطرٜ ٲ « اٴرٖر»  ٦ٯثوٹ

 رؾ .  يٷة نٛطيټٳاٴ ظ ،ينٛط

 تحث  دِيًت

 ع توٹزٺ رٶ ٦ٯثٹٰ رٰ ،يٷة ٦ثطيظ٦ٷرٻ تثطز ٦ٻ  يٵ ٲُٯة پيذٹرٶٷسٺ ٲحجطٰ تٻ رر٪ط 

دوٻ  رٵ ٶجيو رؾ ، توٻ ر  3ٷةيټٳاٴ ظ ،٦ٯثٹٰ رٰ ٴ، ٲٷٓٹض رظاسثٲحزيس٪اٺ رؾ  ٸ رظ 

 يتواٶٹ ٪ٟجوٻ ٸخوٹز ٶوسرضز ٦وٻ      پرف ٪طٸٺ ٵ چٽاضرت يٶٓط چ رذجالٜر٦ٻ ټ سضؾ يٲ

 .رؾو   3 رظ ٞاَٳوٻ  7يٷ  ٖٯو ٷة تيظ ،٦ٯثٹٰ رٰ ٻ، ټٳاٴيضرٸ يضٸؾجازض   قسٺ زٞٵ

٢ثو٭   ،٠.  ټ 54تٹز ٸ زض ؾا٬  3ٷةي٦ٻ ذٹرټط ظٶرؿ   ي٦ٯثٹٲ رٰ رٸ ټٳاٴ ٪ٳاٴ تي

رٖج٣واز  ط رو رذ ٻيو ٶٓطتٻ  ،كجط تعض٪اٴ رټ٭ ؾٷ ر. ر٪ط چٻ تزض٪صق ٖاقٹضر ٻ رظ ٸر٢ٗ

ٵ يو رظ آٶٽوا توٻ ر   ٶسرقوجٵ تطذوي   ٷواٴ ررَٳتوط   يٲثجٷ ،اٴآٶسٺ رٵ ٣ٖيرؾاؼ ر رٲا ؛زرضٶس

، ضٸقوٵ  ٭يا زالٲا ت . ٸٮيرؾ تٹزٺ  ٦ٯثٹٰ رٰٻ ر٦ٷ يزرضر، 3ٷةيرؾ  ٦ٻ ظٲٹيٹٔ 

 ٱ. يرثثا  ٦طزضر  ريٵ ٲؿئٯٻ
                                                           

 اٍهذ ثهڈكڃ  ځيهي  ٵهوثال  ڄ ڇ ّبڅل ڇاٱ٦، كه ٱيل ؽيبد ثڈكڃ .ٯ څ 54ايْبٿ ث٦ل اى ٍبٷ کڄ يټ څَز اگوچڄ ٽب ٽ٦زٲل .1

. اثڀ ٽيهضټ هڇايهذ   فڈة اٍذ يڄايڀ ځ٢و ،ؽبٷثب ايڀ ه   اٍذ ځيي آٽلڃ يٽبٽٲبځ «رڂٲيؼ اٹپٲبٷ»ٵڄ كه  چڂبٿپڅ ه

كه  ايْهبٿ  ٽلد ؽٚڈه .كهگنّذكه ٽليڂڄ  ،ثبىگْذ ٶڄ اى ٵوثالآځث٦ل اى ، 7يكفزو ٥ٺ ،ٵٺضڈٻ ؤٻ  »اٍذ ٵوكڃ

 ثهو پهب   ٍهوايي  ڇ ځڈؽڄ كاهيڇ ٥يا ٵوك يٽي گويڄ ڇ ىاه ،پيڈٍزڄ كه ايڀ ٽلد ايْبٿ .هڇى ثڈك كڃٽبڃ ڇ  چچبه ،ٽليڂڄ

 .ځْلڃ اٍذصبثذ  ،ايْبٿ كه ّبٻ ثڈكٿ ٿڈل٭ٽپٌ  .«ڇ٭بد يب٭ذرب ايڂٶڄ ځپڈك  ٽي
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 «ةعياى الشيعا»درتارُ کتاب  يحاتيتَض

زض  (٠.  ټ 9972 )ٰ يٖواٲٯ  ٵرٲو السٲحؿوٵ ر رؾٲح٣و١،  ٲدجٽوس   ،٢سض ٪طرٴ ٻٖالٲ

 ٻيضرٸ يضٸؾجازض  3ٷةيٲط٢س ذاٶٱ ظٺ ضر زضتاض ي، تحث«اٴ رٖر» ،ذٹز زرٶكٷاٲٻ

ٕ ف رظ ٲرٶوس٦ توٻ ذواَط رَوالٔ     ،س تعض٪ٹرضرآٴ ؾ رٲا .٥ زٲك١ آٸضزٺ رؾ يٶعز  ٷوات

قسٺ ٦وٻ   ٻقثٽ يٲ٣سرضزچاض زض ٶجردٻ ٲٹخٹز، ح١ ٲُٯة ضر ذٹب رزر ٶ٧طزٺ رؾ ؛ 

 رؾ :ٵ رچٷ ٵير كاٴيٖثاض  ر ٵرٖٵ قثٽا  تطَطٜ قٹز. يرتايس 

ىهٚاق، قجاَ ٍ    يٕاوز ٙاَق   يک فَٕاو يا ىٍ كيٍى  ،ِيٍاثِ ًبم ٍ ييٍٍٕشبىٍ 

 کِ هي قَاٍ ىاٍى يي قجَ، ٌٕگيا يثَ ٍٍ ٍػَى ىاٍى. «قجَ الٖز»ثِ ًبم  يثبٍگبّ

ِ يکٌ يىاٍا، 3ٌتيُثبًَ ي قجَ يا»إز: ٙيُ آى ًَٙشِ  يام ٍ ثَ ٍٍ يُيىآى ٍا 

 .آى ًکَ ًٚيُ إز يٍٍ يويؾ سبٍي. ّ«إز 7يوبى ٭ليىهشَ آقب ،کلظَم ام

ي يا ا .إزًَٙشِ ٙيُ   . ّ  6اُ قَى  دٔي کِ يسَاى فْو يًَٙشبٍ آى هٙکل اُ 

کِ  يبٍيق ٍ دٍّْ٘ ثٖيسلق دٔ اُ .ثبٙي يِيؿُ کٌٌي سَاًي اطجبر يًوه٫َ١َ 

ِ  يم کِيؼِ ٍٕيي ًشيثِ ا ،اًؼبم ىاىم بقَر ىٍ يا  ،«»َ ىٍ يا اثاي ػج  ثِ ػا

إاز.  ثِ آى اٙبٍُ ًکَىُ  يؾ هٍَهي، ّ«ن ىهٚقيسبٍ»ٍ اثي ٭ٖبکَ ىٍ  «هٮؼن»

َ يي إز کِ ايبًگَ ايث ه٦لت ييا ن ٍػاَى ىاٙاشِ ٍ هٚاٍَْ    ياُ ُهابى قاي   ،ي قجا

   .ثَىُ إز

ٸ رتوٵ ٖؿوا٦ط ضر ٶ٣و٭     يا٢ٹ  حٳوٹ ي، طررتٵ خث س٪اٺيزس تعض٪ٹرض رٵ ؾيؾپؽ ر

ضر زض  ٻ ٲوا آٴ طر ٦چ ؛ٱر٦ٷ يضر ٶ٣٭ ٶٳ ، آٴٶ٧طزٴ ٲُاٮةت٧طرضذاَط تٻ ٦ٷس ٦ٻ ٲا  يٲ

 .٦طزٱ رذٹرټٶ٣٭  ذٹزـ يخا

رـ ضر توٻ ٶ٣و٭ رظ    ٻرو ٸ ٦ٷرؾو   سٺ رو ٶاٲ يٷة نوٛط يظضر آٴ ٞطز ط رخث رتٵر٪طچٻ 

رخجٽواز   ،يٵ ٖٳ٭ ٸيرضؾس ٦ٻ  تٻ ٶٓط ٲي رٲازٺ رؾ ، ش٦ط ٦ط ٦ٯثٹٰ رٰ، 9ر٦طٰ اٲثطرپ

قٹز ٦ٻ  يسٺ ٲرٞٽٳ يقره ٵ رخجٽازير ،رظ ؾرٵ رٸ ٦ٻ٪ٹٶٻ  ټٳاٴ ؛تٹزٺ رؾ ذٹز رٸ 
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ٲٹيوٹٔ  ٵ يو رقٷاؾٷس.  ٲي «٦ٯثٹٰ أٰ ٢ثط رٮؿ »تٻ آٴ ضر  ٵ ٲٷ٣ُٻ،ير ؾا٦ٷاٴ» س:ي٪ٹ يٲ

رهلل » ٖثواض  ٵ ر. ټٳچٷو «ٷوة يتٹزٺ، ٶٻ ظ ٦ٯثٹٰ رٰ ٲكٽٹض تٻ يٸآٴ رؾ  ٦ٻ  ٶكاٶ٫ط

ط ررتٵ خث ٵ ٲٹضز، ق٥ زرقجٻ رؾ .يزض ر آٴ رؾ  ٦ٻ رٸ اٶ٫طر، تيزض ؾرٷاٴ ٸ «رٖٯٱ

 3ٷوة يتٻ رؾٱ ظ ٦ٻ٪ٹٶٻ  ټٳاٴ ؛رٶس ٶ٧طزٺ ري ٺ  رقاض تاٶٹٵ يٸ رتٵ ٖؿا٦ط، تٻ رؾٱ پسض ر

ٺ ٦ٷٷسسيرتأ ٲؿئٯٻٵ ير .رٶس ر٦جٟا ٦طزٺ «ٰ ٦ٯثٹٰر»ٻ رش٦ط ٦ٷ تٻ، تٯ٧ٻ رٶس ح ٶ٧طزٺيټٱ تهط

 يٷوة نوٛط  يظ ،تاٶٹ٧ٻ آٴ ٷيرزض ٲٹضز  ،طرؾرٵ رتٵ خث» ،ٱرؾ  ٦ٻ ٪ٟجاٲ ٻيٵ ٶٓطير

ٰ  رٰ توٻ كاٴ ٣ٞوٍ  يحا٬ آٶ٧ٻ ر «.تٹزٺ رؾ  يٸ يرخجٽاز قرهرظ  يٶاقرؾ ،   ٦ٯثوٹ

 9.رؾ  ٲكٽٹض

٦ٻ  سيآ يٵ ق٥ تٻ ٸخٹز ٲي، ررؾ  ٦ٻ رتٵ ٖؿا٦ط ٪ٟجٻ َٹض ټٳاٴ تٻ ټٳرٵ زٮر٭،

توٻ ٸخوٹز آٲوسٺ    ٷوة  يتٻ ذاَط رؾوٱ ظ  ،ٵ قثٽٻير .ٶثاقس 7يزذجط ٖٯ ،كاٴيس ريقا

٭ رتٵ رزٮٵ يرتٹزٺ ٦ٻ ٶؿثف حّٟ ٶكسٺ رؾ .  :تر  رټ٭ رظ يظٶ ،يس ٸيقا رؾ .

ٰ  رٰ ٦ٻ 7ٲإٲٷاٴ رٲرطزذجطرٴ آٴ ٖسٺ رظ چٹٴ  ؛ح تاقسرتٹرٶس نح يٶٳ ،ٖؿا٦ط  ٦ٯثوٹ

چ٫ٹٶوٻ   ټٳؿط ٖٳط ٶثٹزٺ رؾ . تٻٵ رؾٱ، ٲٷحهط ير ٸ ٷسټؿج ٲجٗسز ،رٶس سٺ قسٺرٶاٲ

٭ رو ت٧ٟ٭ ٲحٳوس توٵ ٣ٖ  ٦ٻ تح  تاقس  ييٷة نٛطريټٳاٴ ظ ،كاٴي٦ٻ ر ٲٳ٧ٵ رؾ 

ٻ آٸضزٺ تاقوس؟  يو كاٴ ضر تٻ ضرٸيتٹرٶس ر يٲ يٯر، چٻ زٮٻرٵ ٞطيير تط ٞطو ٢ثٹ٬ ؟تٹز

 . تاقسزرقجٻ  نح تٹرٶس  يٶٳ يعرٵ چرچٷحا٬ آٶ٧ٻ 

 ٱ، ٲٷٓوٹض رظ يا٢ٹ  ٸ رتوٵ ٖؿوا٦ط ت٫وصرض   يو ، طرو تط ْاټط ٦الٰ رتوٵ خث  ر٪ط تٷا ضر

٭ رؾو  ٦وٻ تٗوس رظ قوٽاز      رو ټٳؿوط ٲؿوٯٱ توٵ ٣ٖ    ،يٸؾُ ٦ٯثٹٰ رٰ اي، ٦ٯثٹٰ رٰ

                                                           
ثٺٶهڄ  ، ّڈك ځپي ڂؾٖوٽاثڀ عجيو ڇ يبٱڈد ، ثڄ اثڀ ٥َبٵو ،مٵو ايڀ ٱجو، اٍذگپبٿ ٵوكڃ  «األ٥يبٿ»ٍيل  گڈځڄ آٿ .1

څپچڂهيڀ اثهڀ ٥َهبٵو ثهڄ اٍهټ ىيڂهت        كيل. لاځل فڈاڅ ٵڄ مٵو ٵوكڃ ي هاثَيبه ڂبث٤ٽ فڈاځڂلڃ گواٽي ،يثڄ ىڇك

رٖهويؼ   ،ياثهڀ ٝڈٹهڈٿ ڇ ځهبع   ، يگنّهزڄ مٵهو ّهل. مڅجه    ي څب يپبڇهٱ ي اىٵڄ كه ثوف چڂبٿ ؛اٍذويؼ ٵوكڃ رٖ

اځهل ٵهڄ اٍهټ     رٖهويؼ ٵهوكڃ   ،٥يبكي ڇ ڇ اثڀ ؽڈهاځي اٹپؤٽڂيڀ اٍذ كفزو اٽيوگپبٿ  ثي ،يٵڄ ىيڂت ٵجو اځل ڃٵوك

 ٵٺضڈٻ اٍذ. ؤٻ ،اُ ڇ ٵڂيڄ ىيڂت ،ايْبٿ



 677در شام /  3فصل سوم: هسار بانو زينب کبري

 33021شاخه:  21/3/33مجري: شريفي تاريخ:  2گيري:  غلط

 ٲ٣هوٹز ا يو تٻ رظزٸرج ٖثسرهلل تٵ خٟٗوط زضآٲوس،   ، 3يٷة ٦ثطيٸ ٸٞا  ظ ،ټٳؿطـ

 ،ٵ نوٹض  يو زض ر .٭ رظزٸرج ٦وطز رو رظ ٞطظٶوسرٴ ٣ٖ  ي٧ي٦ٻ تا رؾ   ينٛط ٦ٯثٹٰ رٰ

 ضؾوس.  ٲي تٻ ٶٓطس رتٗ رٲا، رؾ  ٻ، ٲٳ٧ٵ تٹزٺيتٻ ضرٸتاٶٹ رظ آٴ زٸ  ي٧يچٻ آٲسٴ ر٪ط

ٰ  رٰ ٻ تٻيزض ضرٸ ٲٹخٹز رؾ  ٦ٻ ٲا رٶجؿاب ٢ثط ينٹضتزض  ،ٻرٵ ٞطيينح  ر  ٦ٯثوٹ

چٻ ر٪ط ؛ؿ رتط نح  آٴ زض زؾ  ٲا ٶ يٯرزٮ٪ٹٶٻ  ټرچ حا٬ آٶ٧ٻ ؛ٱرح تسرٶرنحضر 

تٻ  ،اٴرٷركرپ٥ رظ يچ رزض ٦الٰ ټ ،ٵ ٪صقجٻيرظ رٱ. يٶسرض يٯرزٮچ رټ ،آٴ ټٱ يٶٟ يرتط

 يٷثو يظټٳواٴ  ٻ( يو ضرٸ كاٴ )ناحة ٢ثوط زض ي٦ٻ ررؾ  اٲسٺ رٶ ،سرد ٲٟرق ٖثاض  خع

 9رؾ . ٦ٯثٹٰ رٰ رـ ٻررؾ  ٦ٻ ٦ٷ

٦وٻ توس    ٸخوٹز زرضز  ياضرتؿو  عرو تطرٶ٫ ، ٲٹرضز تحث« اٴرٖر» سرؾ ٻيٶٓطزض 

 ٱ: راٴ ٦ٷرؿ  آٶٽا ضر ترٶ

 يضٸ ضر زيسٺ رؾ . توط  ٢ثط يٳي٢سٻ ٶٹقج ٦ٻ ؾٷ٩رؾ  كاٴ رٖجطرٜ ٦طزٺ ير :اٍالً

بللم ؿؾثلوم بـلت  ةادؽـلا ،ـلبيز ةدقهذا ؾْب اـس» ٵ ٖثاض  ٶٹقجٻ قسٺ تٹز:يرؾٷ٩ ٢ثط، آٴ 

تٹرٶوس   يٶٳو  ،ٵ ؾوٷ٩ ٸ رٲثوا٬ آٴ  يو ٸخوٹز ر »س: يو ٪ٹ ٲوي  رزرٲوٻ  رٸ زض .«7دكا طلظقس

تٗس رظ  ،ٵ ؾٷ٩ير ٵ ٶ٧جٻ ر٢طرض ٦طزٺ رؾ  ٦ٻيتٻ ررٸ ر٪طچٻ  «.تاقس يعرچٺ ٦ٷٷس رثثا 

 زټوس  ٶكاٴ ٲوي  ٸخٹز زرضز ٦ٻ يٷاتٗٲ ،ٱير٪ٹ يٶٹقجٻ قسٺ رؾ . ٲا ٲ .٠  ټ 600ؾا٬

ؿوٻ، زذجوط   رٶٟ تواٶٹ ٸ رؾو   تٹزٺ  يٲٗطٸٞ ٲعرض عرٶ يزٸٰ ټدطزض ٢طٴ  يٵ ٢ثط حجير

اض  ٦وطزٺ  يو ظآٴ ضر  (٦ٻ زض ٲهط ٲسٞٹٴ رؾو   .٠  ټ999ؾا٬  ياٲجٹٞ)ٶٹض ألحؿٵ ر

س يز س، ذٹرټرؾ  ٶٹقجٻ قسٺ .٠  ټ ٦768ٻ زض ؾا٬ ثٗي ٷٲ زضرؾ . ذٹرٶٷسٺ ٲحجطٰ 

، 3يٷة ٦ثوط يظ تاٶٹ، رؾ  ٦ٻ زض آٶدا زٞٵ قسٺ ي٦ؿ» آٲسٺ رؾ :ٵ رزض آٴ چٷ٦ٻ 

ٵ يو ر .«رؾو   9ٹټط ٲحٳوس ٪ٸ  ،تٵ رحٳسٺ پاض ،ٵرذٹرټط ؾثُ ،٦ٯثٹٰ رٰٻ ر٦ٷ يزرضر

ٲجٗٯ١ تٻ  ،ٵ ٢ثطير ٦ٻ ٲٗطٸٜ تٹزٺ رؾ  ،زٸضټاي   رظ ٪صقجٻ٦ٻ  زټس ، ٶكاٴ ٲيٲُٯة
                                                           

 .189ٓ  ،11، ط خاٹْي٥٦يبٿ ا .1
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 رؾ . ٦ٰٯثٹ رٰ، 3يٷة ٦ثطيظ

طٸٴ رترظ زرذ٭ ٢ثط  تاض٪اٺ ٲُٽط، ةيترطټٷ٫اٰ تٻ  ،٠.  ټ9902زض ؾا٬  ؾٷ٩ٵ ير

 يتٻ ذٍ ٦ٹٞ يٸ ٖثاضر  ٲثٽٳ زرق  رضتٟا٥ٔ رٶؿاٴ يتٻ رٶسرظٺ ٢اٲ   ٦ٻ آٸضزٺ قس

 يٲوطز ؾوطرٶداٰ پرط  .ترٹرٶوس آٴ ضر  ٶجٹرٶؿ ٦ؽ  ټرچ ٦ٻتط ضٸي آٴ ٶٹقجٻ قسٺ تٹز 

توسيٵ  آٴ زٸ ؾوُط  ٦ٻ  ذٹرٶسآٴ ضر  رٸ٬ ؾُطٸ زٸ  سر قسررٴ پسريقٷاؼ ٸ تاض  طٺرؾ

ٻ زذجوط ٞاَٳو   ،ُاٮوة ررتٵ رت يزذجط ٖٯ  ،3ٷةيظ تاٶٹ ،٦ٯثٹٰ رٰ ٵ ٢ثطير»: رؾ قطح 

ٵ يو . ر«سيو ٵ ٪طززٞو ٸ  ٻاٞجيٷدا ٸٞا  يزض ر ،رؾ  ٦ٻ ټٷ٫اٰ تاظ٪ك  زٸٲف 3ظټطر

 تٵ ٲحٳس يتٵ ٖٯ يتٵ ٲٹؾ يس ٖٯرٱ تٵ ؾرس ؾٯرٻ، ؾرٷثيظٻ ضٸي يضر ٲجٹٮٲٹيٹٔ 

( ٶ٣و٭  ٠.  ټ 9908 )ٰ يٵ ٦واْٳ رحؿد ٲحٳسررهلل ق  يآ ،ٻ تعض٨ر٣ٞ يتطر ،َاٮة رتي

 9.تاقس ٲي ،حؿٵ ناحة رٮدٹرټطٸ ٲحٳس يد رٶهاضرققا٪طزرٴ رظ ٦ٻ  ٦طزٺ رؾ 

پوؽ   ،زضؾ  تاقس، «٦ٷس يضر ثات  ٶٳ يعر، چيٳي٢س ؾٷ٩ٵ ير»حا٬ ر٪ط ٖثاض  

  س:ي٪ٹ ٲي ٵ رزٖا ضر ٞطرٲٹـ ٦طزٺ ٸير ،«اٴرٖألر»ناحة چطر 

ىٍ يم کاِ  يا ى يَ، هقابه يهٮٍَف ثِ ثبة الٞاغ ُ ، ىٍ هقجَ . ّ  5305ثٮي اُ ٕبل 

هذا ملدؽن رأس »آى ًَٙشِ ٙيُ ثَى:  يثَ ٍٍ کِ ٍػَى ىاٙز يٌٕگ ،آى يثبال

ٌؼاب  يا» ؛«ب بلن مظلاهرقلحب رأس و ا ؿْبعبن احلس و رأس طظ اـعباس بن طظ

ت ثاي  يا کجاَ ٍ كج اال  ييثي اللٖ ي٭ل ،ي٭جبٓ ثي ٭ل هجبٍ ّبي  هلل ىفي َٕ

ي يا ا ٍ ُي ثٌاب ٙاي  يا ت ٍ سؼييي هقبم سوَيا ،ثٮي اُ ىٍ ٕبل ٕذٔ .«إز ه٪بَّ

َ ک يا  .ي ٍفزيٝوَُ اُ ث اُ  يبىيا ُ يبهثٌاب ٙاي ٍ إا   ىاهال آى هقابم    ،قي١ا

 يٌٕگ ثَ إبٓق يي ١َيا ،قزيىٍ كق اهب ؛آى كک ٙي يٍٍ کَثال ثَ يْٙيا

ِ ف يَّٙبي  کِ ثَ ىٍٗ قَاٍ ىاىُ ٙيُ ثَى، هٌَٖة ثِ ّوبى َٕ ِ  ٕا إاز   گبًا

ِ ثَ إابٓ  يآى گٌاٙشِ ٙيُ ثَى ٍ ً ىٍ ياهب ثَ إبٓ آًـِ کِ ٍٍ .ٙيکِ ًکَ 

                                                           
 كه ځغ٬ ؤّو٫. ځَقڄ فٞي ٽڈعڈك.ٯ،  څ 1319ي ٍبٷ بٍيل ؽَيڀ ثواٱي ٽزڈ٭، ياٹپغزڂ اٹضپو .1
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َ ياًشٖبة اٍٍى کِ  هي يگوبى قَي هقبم، يا ف، ٝالز  يي هقبم ثِ آى ِٕ َٕ ٙا

بى ّايف  يا ٍ دب ٚابى ؛ ؿَا کِ ثٮي اُ آٍٍىى آًْب ثِ ىهٚاق ٍ گَىاًيً ٙشِ ثبٙيىا

اُ  يکا يىٍ ثبياي  اٗ،  ٌِيٚبى ٍ فٍَى آهيى کيٍ اًشقبم اُ ا يٍَُيي ىٍ ا٩ْبٍ ديِي

ٚابى  ىفٌ هلال اُ َ ىفي ٙايُ ٍ  يثبة الٞغُ کِ ىٍ هقجَ ًيٙي يّب ىفي ه قجَٕشبى

 9ىاًبسَ إز. هٖئلِي يثِ ا دٍٍَىگبٍکِ  ٙي زف٪بهل

زرٶس چٻ  ٶٳي ٦ٻ٦ٷس  رَٳرٷاٴ ٲي يؾٷ٫چٷرٵ ٻ تچ٫ٹٶٻ  «اٴرٖالر»س رزرٶٱ ٦ٻ ؾ ٶٳي

 ٶهة ٦طزٺآٴ ضر  يچٻ ٦ؿ ٸ رؾ  آٴ ٖثاض  ٲص٦ٹض ضر ح٥ ٦طزٺ يتط ضٸقرهي 

٦وٻ   يٲرجٯٟو ټواي    ٦جواب  ريٵ ؾٷ٩، حجي تاضيد ټٱ ٶسرضز. زض ٲ٣ات٭، زض تٳاٰ ؛رؾ 

ٶراٲوسٺ  اٴ رو تٻ ٲ يٵ ٲ٣اٲررظ چٷ يؾرٷچ ر، ټرؾ  زٲك١ ٶٹقجٻ قسٺټاي  ٲعرض ٺضتازض

 يٵ ٪ٳواٴ ٢وٹ  يٻ، تٻ ريٲدٽٹ٬ رٮٽٹ ؾٷ٩ٵ ير نطٜ ٸخٹزتٻ رٸ، . پؽ چ٫ٹٶٻ رؾ 

ټواي   ٦وٻ ؾوط  رؾو    ثاتو  قوسٺ   ،ٴاٲح٣٣ٻ ټٳ يتطر٦ٻ  حاٮي زض اٞجٻ رؾ ؟يزؾ  

س رٖالٲوٻ ؾو  س. يو ٪طزٲٯحو١  كاٴ يټا ٸ تٻ تسٴ ء تٻ ٦طتال تط٪طزرٶسٺ قس ٝ قٽسريقط

 س: ي٪ٹ يٲ يٷدٟرٮٳ٣طٰ رٮٖثسرٮطظر٠ 

ٚابى ثيّاي ساب ثاِ     يي هَإاز کاِ ّواِ ٕاَّب ٍا ثاِ ا     يِياُ  7ييثي اللٖ ي٭ل

، 7ييٍ ٕاَ كٖا   ًکاَى ٍا ٍى ٚبى، يي ىٍهَإز ايِي .ييٚبى هللق ًوبيّب ثيى

ِ آًْب ٍا ثِ اػٖبى ه٦َْٙابى  يٚبى ًيٕذَى ٍ ا يٍٚبى ٍا ثِ يٍ اٝلبة اثيز  اّل

   2.هللق ًوَى

٦وٻ ش٦وطـ    و  «اٴرو ٖرال»نواحة  تٗوس رظ ش٦وط ٖثواض     ، 1يٷدٟو رٮٖالٲٻ ٲ٣وطٰ  

 س: ي٪ٹ يٲ و ٪صق 

ا٥اال٫   قيهجابٍ ٝال  ااُ ٚابى  ييُ اب إز ٍ اگَ ايا، ي ٍ كؼز هبيٕ ِيً٪َي يا
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ي يا )سؼي يَييا سغ . ٍلاي ٙاي  ٕاَّب هٮشقاي ًواي   ٝلز ىفاي  ثِ  گوبى ثيىاٙز، 

 کٌٌايگبى آى هاِاٍ،   ىّي کِ كفا٨  يکٌي، ثِ هب ًٚبى ه يبى هي( کِ اٍ اُ آى ييثٌب

   9اًي. ي هِاٍ ىاٙشِيا٩ْبٍ ا يگَ ثَايى يّيف

 قوٹز  ينح  ٲعرض ٲٺ زضتاض يٻ، ٲٹخة ٪ٳاٴ ٢ٹيرٮٽٹ ٲدٽٹ٬ ترجٻ ؾٷ٩ر٪ط آٴ 

ٗ   و  ٲراٮٝ آٴ رؾ  ،حرد نحيتاض قٽاز ٦ٻ  زضحاٮي و  ،سرٶوعز ؾو   يحا٬ چوٻ ٲواٶ

 ،ضر 3ٷوة ي٢ثط ذواٶٱ ظ  يط ضٸتقسٺ  ةٶه يٳي٢س ترجٻ ؾٷ٩ٵ ير٦ٻ رٸ، تاٖث قسٺ 

 تراٶ٫ط٭ ٲٹخٹز، ي٦ٻ زال يسرٶس؟ زض حاٮت ي٢ُٗ٪ٳاٴ ، تٯ٧ٻ يٲٹخة ٪ٳاٴ ٢ٹ تٷٽا ٶٻ

رظ  ٶٟوط  يؾف رظ ررؾ  ٸ تؾا٬  ف رظ ټعرضرت ،قٽط  آٴ رؾ  ٦ٻٵ ٲط٢س ينح  ر

 رٶس.  رټ٭ ؾٷ ، آٴ ضر ش٦ط ٦طزٺ اٴٲٹضذ

ٵ يو رظ ر، ٶاٲي ا٢ٹ  ٸ رتٵ ٖؿا٦طيط رظ ر٦ٚؽ  ټرچٷ٧ٻ يتط ر يٲثٷرزٖاي ٸي  :اًيثاً

، ي، ٶواخ ي، رتٵ قا٦ط، رتٵ َٹٮوٹٴ زٲكو٣  يټطٸ رٶس، نحرح ٶرؿ ؛ چطر٦ٻ ٶثطزٺٲعرض 

رظ آٶٽا ؾورٵ   يٲثاحث تٗس زض٦ٻ  و  ٫طرٴيٸ ز ي، رتٵ خٹظي، رتٵ تُٹَٻ، شټثيتسض

 رٶس. ؾرٵ تٻ ٲراٴ آٸضزٺ ٵ ٲعرضيرٶاٰ رظ  و ٱ ٪ٟ رذٹرټ

، نوحرح  رؾو  ٦وطزٺ  س يآٶٽا تطزٻ تٻ ٸرؾُ ،تعض٪ٹرضس رٵ ؾي٦ٻ ر يرحجٳاالت :اًثالث

 ،آٶدوا قوسٺ زض   قورم زٞوٵ  رٶس ٦وٻ   ح ٦طزٺيتهط ياضرتؿزرٶكٳٷسرٴ  ٶرؿ ؛ چطر٦ٻ

ٸ ټٳؿوط   (ٵرحؿٷ)، 9اٲثطرپ ٶٹٺٸ ذٹرټط زٸ ، 3زذجط ظټطر، 3يٷة ٦ثطيټٳاٴ ظ

 يرؾ ، ٲثجٷ يٷة نٛطيكاٴ ظيرٶس ر ٦ٻ ٪ٟجٻ ي٦ؿاٶؾرٵ ٖثسرهلل تٵ خٟٗط رؾ . رٲا 

ريوٵ  ٖٯ  آٴ ټوٱ   .آٴ ٸخٹز ٶسرضزٺ زضتاض ي٢ُٗ ؾٷسچ رتٹزٺ ٸ ټ يتط رخجٽاز قره

 تٹزٺ رؾ . ٶرع  ٦ٯثٹٰ رٰٻ ر٦ٷ يزرضر، 3ٷةيظ ٦ٻ رٶس ٶسرقجٻٵ ر٣يرؾ  ٦ٻ آٶٽا، 

س يو رظ تطز يچ ٶكاٶر، ټ«ٖٯٱرٸرهلل » سي٪ٹ ٲي آٶدا ٦ٻ ،طرؾرٵ رتٵ خثٵ يرزض  :رابعاً

توٹرٴ   ٶٳوي  تٷٽا ٶٻ، ٵ تاضٺيزض ر سيتطز ٸق٥  تٻ ٞطو ٸخٹز رٲا ق٥ ٸخٹز ٶسرضز، ٸ
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 يٷو يز زرٶكٳٷسرٴاز  ٖ، س ٪ٟ يتاا ق٥ زرٶؿ ، تٯ٧ٻ يس يضر ٖالٲ  تطز  ٵ خٳٯٻير

ٸرهلل »ؿوٷس:  يٶٹ يكاٴ ٲيټاع تٗس رظ ٞجٹررتعض٨ ٶ ٴٽار٣ٞ .رؾ ٵ رٵ چٷي، رٸ ذسرقٷاؼ

ٵ يو زض ر .رٖجوطرٜ ٦ٷٷوس   ،ذٹز زض تطرتط ٖٓٳ  ذسرٸٶس ٣ٞطٖٯٱ ٸ  رٶس٦ي، تا تٻ «رٖٯٱ

 ،س تعض٪وٹرض ٲوا  رؾو  ٸٮي ؛زرٶس يٶٳ ر٭ تط ق٥ زض ٞجٹرٵ خٳٯٻ ضر زٮير٦ؽ  ټرچ ،ٲٹضز

 ٪ٳاٴ ٦طزٺ رؾ .  ٵرچٷٵ ير

 ِيراٍ يرٍستادر  3يٌة کثزيخ هشار سيتار

ٹؾوجٻ ظرئوطرٴ ٸ   رٸ پ زرقوجٻ  يازيو قوٽط  ظ ٴ اٸ ٲٹضذو  ٴٮٳااٵ ٖرزض ت ،ٵ ٲعرضير

 ،تعض٪وٹرض  يتواٶٹ رٶوس.   آٲسٺ ياض  آٴ ٲي٥ تٻ ظيزٸض ٸ ٶعزټاي  َاٮثاٴ تط٦ ، رظ قٽط

ټٳؿوط  ، 7يرٲاٰ حؿٵ تٵ ٖٯو  تٵتٯح ألرس يظ تٵٶٹض ألزذجط حؿٵ ر ،ؿٻرحًط  ٶٟ

٦وٻ ٲط٢وس حًوط      ي٫واٲ ، ټٷ٠.  ټ 999زض ؾا٬  ، 7رٲاٰ ناز٠ تٵرؾحا٠ ٲإتٳٵ 

، 3ٷوة يظ »ٲ٣اٰ  ٸ ٲٗطٸٜ تٻ طتثٻٲاض  ٦طز، ٲط٢س تٯٷسيضر ظ 7يٱ ٶثررتطرټ

ضر « 3 ٞاَٳوٻ  يخاض، ٸ ٢ثط ، 7ٵرزذجط حؿ ،رـ ٞاَٳٻ ٢ثط ٖٳٻ، 7يزذجط ٖٯ

 9اض  ٦طز.يع ظرٶ

ض ٲوعرض  زتوعض٨   يحٯة، ٲؿدس ٴاؾا٦ٷرظ  ي٢ط٢ٹت يٲطز ،٠.  ټ 500حسٸز ؾا٬ 

 يرتوٹت٧ط ټوطٸ   خٽواٶ٫طز  ٲؿواخس زٲكو١ توٹز.   توطيٵ   كاٴ تٷا ٶٳٹز ٦ٻ رظ ٲكوٽٹض ير

 يرإلقاضر  ئٮو » ،فيٸ زض ٦جاب ٲٗطٸٜ ذٹ ٦طزاض  يٵ ٲ٣اٰ ضر ظير (،٠.  ټ 699 )ٰ

ٵ ٲوعرض ضر  يو ع ررو ٶ (٠.  ټ 694 )ٰط رو از ٦طزٺ رؾو . رتوٵ خث  يرظ آٴ  ،«اضر يرٮع 

 ؾورٵ ٪ٟجوٻ   ،ٵ ٲعرضيٲطتٹٌ تٻ ر يٟٸ٢ټاي   رظ ٲح٭ ،فيط ذٹٸ زض ؾٟ ٦طزٺاض  يظ

ع رو ٶ (٠.  ټ 770 )ٰٵ رتوٵ تُٹَوٻ   رٱ ٦طز. ټٳچٷرضر ٶ٣٭ ذٹرټ ي٦ٻ ٲا ؾرٵ ٸ رؾ 

 اض  ٦طزٺ رؾ . يٵ ٲعرض ضر ظير
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توعض٨  ټاي   ررظ قره ،قطرٜة رالرٶ٣ يٵ ٲٹؾٹرس حؿرؾ ،٠.  ټ 768زض ؾا٬ 

ٸ  ٵ ٲوعرض ٶٳوٹز  يو ضر ٸ٢وٝ ر  فيذوٹ ټواي   ٵرټا ٸ ظٲ تا٘ تٳاٰزٲك١ زض ظٲاٴ ذٹز، 

تط  ،عرف ٶياٴ تعض٨ زٲك١ زض ظٲاٴ ذٹرٶٹق  ٦ٻ ټٟ  تٵ رظ ٢اي يتٯٷسٻ ٶاٲ ٸ٢ٝ

ٝ ي يٸ٢ٟؾٷس ٵ يرٶس. ٲا ر زرزٺ قٽاز ٶاٲٻ،  ٵ ٸ٢ٝيرنح   ٶاٲوٻ ضر حوطٜ توٻ     ا ٸ٢و

ٵ ٲعرض ي٦ٻ زض ر ي٦ٻ ٦ؿرؾ  آٲسٺ تاضټا ٶاٲٻ،  ٵ ٸ٢ٝيٱ ٶٳٹز. زض ررحطٜ ٶ٣٭ ذٹرټ

ٶكواٶ٫ط  رٲوط  ٵ يرؾ . ر 7ٲإٲٷاٴ رٲرطزذجط ، 3يٷة ٦ثطيظ ،٦ٯثٹٰ رٰ ٲسٞٹٴ رؾ ،

؛ رؾو   ٲٗطٸٜ تٹزٺ 3ٷةيظ ذطزٲٷس، يتاٶٹتٻ ٶاٰ  ٪صقجٻرظ  ،ٵ ٲعرضيٵ رؾ  ٦ٻ رير

  .رٶس ٻزض آٴ ق٥ ٶسرقج ،تعض٨ زٲك١ټاي    رچ ٦سرٰ رظ قرهر٦ٻ ټ يَٹض تٻ

رظ خٳٯوٻ   رٶس؛ زرقجٻس رتأ٦ريٵ ٲعرض ٣ٞرٽاٴ تعض٪ٹرض ٲا ټٳٹرضٺ تط نح  ؾاٴ  ٵيتس

ٸ  يطرظرٲدسز ق ،يٵ ٶٹضرطظر حؿرٲ ،يٯرٵ ذٯرطظر حؿرٲ، يحؿٵ ٦اْٳد ٲحٳسرق

ٝ رتٻ َٹض ٲٟهو٭ ذوٹرټ  ضر ٵ ضرتُٻ يزض ركاٴ يٲا ؾرٷاٴ ر .٫طرٴيز ، ٱ آٸضز. زض ٶدو

٦ٻ رؾ  تٹزٺ  يٲٹؾٹ يؾازر  ٖٯٹرظ  ري ٖسٺ تٻ زؾ  ،تط رٲٹض حطٰ ٶٓاض رزرضٺ ٸ 

 ٴٽوا رٸ ٣ٖٞاٮٳواٴ   ،ٹؾجٻ رظ ذاٶسرٶكاٴرضؾس ٸ پ يٲداب ٲٱ رس رتطرټرٶؿة آٶٽا تٻ ؾ

رظ  ي  آؾوجاٴ ٲوعرض ضر توا تعض٪وٹرض    ررٶس ٦ٻ تٹٮ ٯ  زض زٲك١ تطذاؾجٻرًٞتعض٨ ٸ تا

رظ تعض٪واٴ   ي٧و يٱ رؾو  ٦وٻ   رس ؾوٯ رؾو  ،كواٴ يرٻ رظ خٳٯو  .رٶس ٫ط تٻ رضث تطزٺي٧سي

 ،ٵ تٹزيتٻ ٮثاؼ تركف ٸ ٦طٰ ٲع ،ي ٶر٧ٹ زرق رذال٢ رؾ  ٦ٻ يٲٷعٮج٢سض ٸ تا ٪طرٴ

ٰ رحجوط رظ راٴ، رٗرٸ ٶعز قو زرق  ٱ رٖٓ يثجرٕ ٸ ټرضٞ يٲ٣اٲ ،ٱرؾٯ ي٢ٯث ،ٱي٦ط يَثٗ

 9.تٹزتطذٹضزرض 

ٸي  ؛اض  ٶٳٹزيٖطر٠ ضر ظ ، ٖجثا  ٲ٣سؼ٠.  ټ 9902زض ؾا٬  ،س تعض٪ٹرضرٵ ؾير

زض ٲدٯؽ  .قسٸ ٸرضز ٶدٝ رقطٜ  ٦طزسرض يٗٻ زرقٽاي تعض٨ ٸ ٣ٞټاي   رتا قره

ٲوعرض  ٺ كواٴ زضتواض  يد رظ ررحايوط قوس. قو    يٵ ٦اْٳرحؿد ٲحٳسررهلل ق  يزضؼ آ
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ٸ زض ٲ٣اتو٭   ،كواٴ زض ټٳواٴ ٲدٯوؽ   ير ٦وطز ٦وٻ  ر٬ إٻ ؾو يضرٸ يضٸؾجازض  3ٷةيظ

 ٖطو ٦طز: ي٭ اٞټاي   َٯثٻ

يُ إاز.  ياُ اػياىم ثاِ هاي ٍٕا    ،ي إٓشبىيز ايٚبى ّٖشن ٍ سَليقجَ ا يهي هشَل

ٍ   يکِ كشا  ي٥ٍَ ؛ ثِهب هٮٍَف إز يٚبى ىٍ ٙبم ثَايقجَ ا ثابٍُ  ىٍ ًفاَ ّان ى

ٍ    ،ًياًٍي. اهٖبل گٌجي هقجَُ ً٪َ آى اهشالف واز ٍ  يثِ هب٥َ قايهز ثٌاب  فاٍَ 

 يثاِ ٍالاا  ه١َاا٫َي يا اهجااَ َ کاٌن.  يا ًياٙااشن کاِ ثشااَاًن آى ٍا سٮو  يِيا هاي ؿ 

ثٌّب ٍا هأهٍَ  ياُ سؼبٍ گَفز ٍ سٮياى يکوک يي ٍ ٍيٍٕ يهبى ٭ظوبًِيالٮِ٭جي

هقجاَُ ثَىًاي، ثاِ     ياُ ٍٍ يٍٍث کِ ثٌّبّب هٚغَل هب  يآى کَى. ٌّگبه ٕبهشي

ک يا هَهَ ثٍِگ ثَهٍَى کَىًاي کاِ ٥اَل آى ثاِ هقاياٍ قاي        ٌٕگ ک سوشِي

 يآى ٍا ىٍ آٍٍىًاي ٍ ٍالا   يًَٙاشِ ثاَى. ثاِ ٕاوش     يِيا آى ؿ ياًٖبى ثَى. ثَ ٍٍ

 ،بىيليبى ٍ هٖا يا َْىيکايام اُ هٖالوبًبى ٍ    ؾيّا  اهاب  ؛ىٕشٍَ هَاًايى آى ٍا ىاى 

هٖاي ىٍ   يهجاَ ىاىًاي کاِ فاَى     يثاِ ٍالا   ،ييثا ي يًشَاًٖشٌي آى ٍا ثوَاًٌي. ىٍ ا

اٍ ٍا كب١اَ کَىًاي    ؛إاز  َُيياى ٍ ٭بلن ثِ ٕويٙبم ٍػَى ىاٍى کِ سبٍ يًَاك

ي ٭جابٍر ٍا اُ آى  يا سٌْاب سَاًٖاز ا   يٍا ثِ اٍ ًٚبى ىاىًي. ٍهَهَ  سوشِ ٌٕگٍ 

 3بـلت اـزهلرا 7صاـلباال بلن ـب بـت طظّ يز ةدقهذا ؾْب اـس»ٝوَُ ثوَاًي: 

 يىهشَ ٭ل، 3ٌتيُ ثبًَي قجَ يا»؛ «رجوطفا اـثاين هذا ادؽان أؾْبت دم ت دمقهتوؽ

إاز کاِ ٌّگابم ثبُگٚاز ىٍها٘ ىٍ       3ُّاَا ِ ىهشَ فب٥و ،٥7بلت ياثي اث

   .«ييٍ ىفي گَى ِبفشيٌؼب ٍفبر يا

ٻ ضر زض رٵ ٢ًو يو ر يطٞ  ٸ ٲٷ٧وط آٴ ٶكوس. تطر٢و   يكاٴ ضر پصير جٻ٪ٟ ،يد ٦اْٳرق

 .ٶ٣٭ ٦طزٺ رؾ  «يرٮثٳط رٮٳدجٷ»

ٸ  رٶوس  ٺسٺ تٹزٴ ٲٗطٸٜ توٹز ر٣ٖ ٱ تٻ ؾر يرظ ٢س ،زٲك١ يٖٯٳا ٦ٻ زضؾ  رؾ 

ٶوعز تواب    ،زض ٢طٴ ټكوجٱ رٲا  ؛طٞجٷسيپص يرؾاؼ ضر ٶٳ يٵ ٸ ترزضٸٚټاي  ٢ثط يتٻ ضرحج

 توٵ  يرظ ٞطظٶوسرٴ ٖٯو  ري  ٻٲٯ٧و ، «رٮؿو  »ٲجٗٯو١ توٻ    ٷٻ ٦ٻرٵ ظٲيزض ر يطٸٴ، ٢ثطرخ
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آٴ ضر رٶ٧واض   ،ديرظ رټو٭ ٖٯوٱ ٸ تواض    ياضرتؿ . تٷاتطريٵٲكٽٹض قس ،رؾ  7َاٮة رتي

ٞجوٹر نوازض    يٲرجٯٟو  يٖٯٳوا  ٸ ٝ قوس رٷٻ تأٮرٵ ظٲيزض ر يازيظټاي   ٸ ٦جاب ٦طزٶس

ٵ ضٞجوٻ ٸ  رٵ ٢ثط رظ تيس ريتا» :٪ٟ  (٠.  ټ 724 )ٰٵ تٵ ُٖاض يرٮس ٖالء ي٢اي .ٶٳٹزٶس

 .«تٻ حاٮ  رٸٮف تط٪طزز

( ٠.  ټ 869)ٰ ،يٵ ٲحٳس تُالٶؿيرٮس ٸ قٳؽ ت٧ط يٵ ٲحٳس تٵ رتيٶانطرٮسحاّٞ 

 ،حاّٞ رتٵ َٹٮوٹٴ  .٦طزٶسٝ رتأٮريٵ ٲؿئٯٻ زض ضز ضر  «ئٶ٧اض رٮثسٔ ٸ رٮحٹرزث»٦جاب 

زضتاضٺ  ي٦جات ،ٵ رتٵ َٹٮٹٴرټٳ 9ٵ ٲعرض زرضز.يضز رزضتاضٺ  يع پػٸټكرٶ( ٠.  ټ 999 )ٰ

ٷة ٸ نح  آٴ زض يظ تاٶٹٲط٢س ٺ زضتاض ،٦جابٶٹقجٻ ٸ زض آٴ  3ٷةيظ تاٶٹ يظٶس٪اٶ

 ٷوٻ رظٲ ضزع رو ټا ٶ يټا ٸ حٷٟ يحٷثٯ ،ټا يقاٞٗ .ٵ ٲ٧اٴ ٲٗطٸٜ، تحث ٦طزٺ رؾ رټٳ

ٰ  3ٷوة يٲوعرض ذواٶٱ ظ   ٸخوٹز نح   ٦وٻ زض   چٷواٴ ټ ؛زرضٶوس ٶٓوط   رتٟوا٠  ،زض قوا

 سذٹرټو  يٵ ٲٹيٹٔ پو يتٻ ر يضٸقٷ تٻ ،ذٹرٶٷسٺ ٲحجطٰٱ آٸضز، ر٦ٻ ذٹرټري  ٻٶاٲ ٸ٢ٝ

 . تطز

 يّجز در ضام در قزى ّطتن 3يٌة کثزيضْزت هزقد س

زض ٢طٴ ټكجٱ ، 7يتٵ رٲاٰ ٖٯ پاضٺ، 3يٷة ٦ثطيظ ذطزٲٷس، يتاٶٹقٽط  ٲط٢س 

 ٕرٸؾو ټواي   ٵر٦وٻ ټوعرضرٴ ظرئوط رظ ؾوطظٲ     يَٹض تؿراضي ياٞ ؛ تٻ  ررټٳ ،يدطټ

ٝ ٸ يرظ ؾوازر  قوط   ي٧ي٦ٻ  پرف رظ ريٵ ٪ٟجرٱآٲسٶس.  يكاٴ ٲياض  ريتٻ ظ ،يرؾالٲ

ٜ ة رالرو تعض٨ زٲكو١ ٸ ٶ٣ ټاي   رقره  يٵ توٵ ٲٹؾو  رس حؿو رتوٻ ٶواٰ ؾو    ،قوطر

ٸ٢وٝ   ضرٝ يرَطرٜ حوطٰ قوط   زض ذٹز يټا ټا ٸ تا٘ ٵرظٲ ،ټا ييزرضر  ، ټٳٻيٳٹؾٹرٮ

٘     ،نطٜ ٲهاٮح تطت  ٲُٽط ،٦طز تا ٲٷإٞ آٴ  ،ذسٲ  توٻ آٴ ٸ ضٸقوٵ ٦وطزٴ چوطر

، ٠.  ټ 768ٕ رالٸ٬ ؾوا٬  رو زض آذوط ضت رٸ . قوٹز  ٲوص٦ٹض  يضٸؾوجا ٸ ٲؿدس ٸ   ٲٷاضٺ
                                                           

 .19 ه 16 ٕٔ، اٹ٦يڈٿ ٭ي ؤفجبه ثبة عيوڇٿ  حٱو .1
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ٰ  ٢ايوراٴ رظ  يٶٹق  ٸ تعض٪اٶ يَٹالٶ ري ٶاٲٻ ٸ٢ٝ رٖوٱ رظ تٗٯثو٥ ٸ زٲكو١ ٸ    ، قوا

 تط آٴ ٪طٞ . قاټس تٻ ٖٷٹرٴ ٲٷهٹضٺ ضر 

اٴ ٸ رس ٢ايو يرو توٻ تأ ، ٠.  ټ 9090ٕ رالٸ٬ ؾوا٬  رو ضت 9د يٶاٲوٻ زض تواض   ٵ ٸ٢ٝير

زض  ٝياٴ حوطٰ قوط  رو ټٳچٷاٴ ٶوعز ٲجٹٮ  ،ٶاٲٻ ٵ ٸ٢ٝير .سرضؾ يٵ زرز٪اٺ ٢اٶٹٶرټٳچٷ

ٻ يضرٸ يضٸؾجازض ٞطز ٲسٞٹٴ ٦ٻ رؾ  ٣  رٵ ح٣يرتراٶ٫ط ٸ  9قٹز ٲي  ْاحٟ ،زٲك١

ٸ  7ٸ ذٹرټط رٲاٰ حؿوٵ ، 3ٺ تٵ ظټطرپاض، 3يٷة ٦ثطيظ ،٦ٯثٹٰ رٰ ټٳاٴ٪ٳاٴ  تي

 رؾ .  7ٵررٲاٰ حؿ

 يچ ٲدواٮ ر٫ط ټيپؽ ز ؛ٶاٲٻ ت٧طرض قسٺ رؾ  ٵ ٸ٢ٝيزض رريٵ ٲؿئٯٻ، چٷسيٵ تاض 

ٵ يو ٲاٶوس. ر  يٶٳ يرٶس، تا٢ ع ذٹز ٢طرض زرزٺيآٸ ٲثٽٱ ضر زؾ  ال ي٦ٻ تأٸ يٲٷ٧طرٶ يتطر

ٶاٲٻ  ٵ ٸ٢ٝي٦ٻ تط ر ي٦سرٰ رظ آٴ ټٟ  ٢اي چر٦ٷس ٦ٻ ټ ٲي اٴرٲا ت يتطر يذٹت تٻ ،ؾٷس

ضٸ  رظريٵرؾ .  3يٷة ٦ثطيٵ ٲعرض، ٲجٗٯ١ تٻ ظيرٶس ٦ٻ ر رٶس، ق٥ ٶسرقجٻ زرزٺ قٽاز 

اٶكواٴ ضر  ٷ٦ٻ ؾر يٸ ٦ؿاٶ يرتٹت٧ط ٲٹنٯ ،يزٲك٣ يٶاخ ،رتٵ َٹٮٹٴ ،يزٲك٣ يشټث

ٵ يو رٶوس ٸ ر  توٹزٺ  ٺسرو ٣ٵ ٖيو ٱ ٦طز، ټٳٻ توط ر رٲ ، ٶ٣٭ ذٹرټ٦طرٵ ٲعرض تايس ريرزض تأ

ٲاٶٷس تواض   يٯيزال ٦ٻ ٪صرضز ٶٳي رٸ٧ٟطرٴ رٲثا٬ حؿٵ ٢اؾٱ ٸ ټٳ يتطر ييؾرٷاٴ، خا

 آٸضٶس. يٲٖٷ٧ثٹ  

 يٌبة کثبر  يخاًن ز خردهٌد ٍ تسرگَار، يتاًَتِ هسار  هتعلكاز سٌد اٍلاف  يريتصَ

 ق.ّ  768سال  ، تِدر شام

ٸ  ٠.  ټ 768تعض٨ قاٰ زض ؾا٬  يټٟ  تٵ رظ ٖٯٳاتٻ تأيرس  يٵ ؾٷس ٸ٢ٟيرن٭ ر

ٶوعز   ٦وٻ  سرضؾ ،٠.  ټ 9090رالٸ٬ ؾا٬  رٕضت 9د يزض تاض يس زرز٪اٺ ٢اٶٹٶيرتأ ؾپؽ تٻ

 ،ٖالٲٻ ٸ ٲح٣و١ توعض٨  ٵ ؾٷس ضر تٻ ذٍ يٲحٟٹِ رؾ . ٲا ر، 3ٷةياٴ حطٰ ظرٲجٹٮ
                                                           

 .4ٓ ، 3ىيڂت حٹٺزجو٥بد ڇ اٹڂٮٲبد ٭ي ر٦پيو ٽٲبٻ اٹَيلاٹجيبٿ اٹ٦بٻ  كه ايڀ ثبهڃ ه.ک  .1
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ٻ ٶاٲ ظٶس٪يزضتاضٺ  كاٴيرٻ ٷٹقجزض زؾج (٠.  ټ 9999 )ٰ ،يٷدٟرٮٳ٣طٰ رٮس ٖثسرٮطظر٠ رؾ

زض ٶ٣٭ ٦طزٺ رؾ  ٸ ٲوا   ،رن٭ ؾٷس يرظ ضٸآٴ ضر  ٱ ٦ٻرٞجاي 3ٷةيظ ذطزٲٷس،  يتاٶٹ

 ٱ: ر٦ٷ يرظ رتجسر تا رٶجٽا ٶ٣٭ ٲ ،آٴ ضر حطٜ تٻ حطٜٷدا ير

يًب يٕاا ياب ٭لاا يٍ ٝاال ،يياللوااياب ٍة الٮاابلو  .نيي الااَكثٖاان اب الااَكو 

بىر، ٝابكت كٖات   يٕا ِ َٕاش يدِ ي هب ٍ ٍاث٤ كلقا يٍ ثٮي: هَال ٍ ٕ 9هلوي

َ  يٮلوبالن يقيٍ ٍ ًٖت ىٍهٌٚيُ ٍ ثَػٖشِ، ٙ گَاى بى ٍ يا اَٝل ٍ ثاٍِگ ًل

هکاِ ٍ  ِ ٕلٖال ٍ َٕ هاَىم  ي٠ ثاَا يفاَا ُ ىٌّاي ن االٕالم ٍ فشَايٙ ،ىاًبى ي٭َث

ٕاالم ٍ ثاٍِگ   ن االيهَكاَم ٙا  فًَُاي   ،ييكٖ ،ف هبيَٙ يهَال ،ٌِ ٍ ٙبميهي

 يي ٭لا يٕا  ،فقْاب  يٚاَا يد ،ٕاالم ن االيٙا فًَُي  ،يف هَٕيي َٙيا٭الم، ِٕ ائو

ي کابٍ  ين فشَا ىٍ َْٙ ثٮلجک، ثب ايٍ ٙ ،فيٕبىار َِٙ ىٕش، َٕيٙبفٮ يٌيكٖ

َ  يکِ اػَ ٍ طَاث٘ ًبهشٌبّ يَ إز ٍ ٭وليً٪ يٖشِ کِ ثيٙب هايا   يإز، ثِ ٕا

   .٘ ٍا ٍقف ًوَىُ إزيسقَة ػٖشِ ٍ ٭بػالً هبل هَ

 ي)کِ ثابال  يه٦ٞف ،الق٢بر يقب١ ،، ًِى ٭الهِ[يٍ ػٖو ي٭قل]اٍ ىٍ ٝلز 

آًـاِ ٍا کاِ    ،ٚبى هَػَى إز(، ٍقف ٍ ػابٍىاى کاَى  يا يًبهِ اه٢ب ي ٍقفيا

ِ ٍاقا٬  يا ٍاٍ يٍٍٕاشب کاِ ىٍ   يىٍ هلک إٍز ٍ آى ٭جبٍر إز اُ ثبٯ ثٍِگا 

َ  آة يػَ کيٍ  إز يٍ غَث يٙبهل ىٍ ثو٘ َٙقثَىُ ٍ  َ  ي٭ا  ي٠ ثاِ ٕا

ىٍهشاابى  يىاٍا ،ي ّااَ ىٍ ثواا٘يّوـٌاا .کٌااي يقجلااِ، آى ىٍ ٍا اُ ّاان ػاايا هاا

 َُ إز.  يهوشلف ه

ِ   يي ىٍ قٖوز اُ ٕوز قجلِ، هليٍى هيالف( ا َ هاِاٍ   ٙاًَي ثا  ثٍِگاَاٍ،  يثابً

 ،ٙاَ  ز ٕاو ٍ اُ  يٍ ٍاُ اٝال  (ثبى ي١اٍ٘ اُ اٍ يهيا) يٌت کجَيك٢َر ُ

ٕاوز  ٍٍٕاشب ٍ اُ   [آة]ٍٍى هَث٣َ ثِ ؿابُ   ،ٍ اُ ٙوبل« تيه٦» ييثِ ٍاُ ٍ ُه

 ٍٕي.  يف هيِ ٍ هِاٍ َٙيٍاُ ثِ ٕوز قَ ،هغَة

ک آى إز ٍ اُ يٍقف کَى کِ ًِىٍا  «الٍَى حْيجْ»ثبٯ هٮٍَف ثِ ِ ّوٍ اة( 
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ٍ ثاَاىٍاً٘ ٍ اُ ٕاوز ٙاوبل ٍ     يَٙى ثاِ ثابٯ كابع سقا     يه يػْز قجلِ، هٌشْ

ّ   يي هغَة، هٌشْيّوـٌ ٍَ ٌکها  يآة ٍٍٕاشب  يٙاَى کاِ هؼاَا    يها  يثاِ ؿاب

 ِ( إز.  ي)ٍاٍ

 يکاِ هٌشْا   ٍا ٍقاف کاَى   ِيا ي ٕاوز ٙاَ  ٍ غاَة ؿابُ ػيل    يُها ِ ّو اٍع( 

 يٍ اٍا١ا  ،ِيا ٍ َٙ  ٍ غَة ؿبُ ػيل« ليي کي٭»آة  يثِ قجلِ ٍ هؼَاَٙى  هي

ىٍ ٙاَ  ٍ   ،)ٍاٍياِ(  ٌٍَکها  يٍٍٕشب ياٍا١ ،ٙوبل ىٍ ٕوزقَثب ٍ ٭ يٍٍٕشب

 .ِ إزيغَة ؿبُ ػيل

ٍ اُ ٕاوز ٙاَ  ٍ    ،ثَىُ هٌکٍَ يٍٍٕشبکِ ىٍ غَة ٍا  ييّب ييسوبم ُهاٍ ى( 

ِ  ّابي    ييثِ ُها  ،ٍ اُ ٕوز ٙوبل يغَة ثِ ٍاُ اٝل  كواَى ٍٝال   ثٌاي  هشٮلاق ثا

 .ٍقف کَى، َٙى هي

ٍ يٍاثٖشِ ثاِ ُها  کِ ٍقف کَى ٍا  «شَرال كقل»هٮٍَف ثِ  يٌيٍ ُها( ّ   ي هاٌکَ

ثَٕاشبى  ٍ  الاٍَى  ْدح يجٍْ  آىي يکِ كاي فبٝال ثا    ياُ ٕوز قجلِ ثِ ًَْ ٍ إز

 ٍٝل کٌٌيُ سَر ييَيٙکبٍگبُ ثِ ٍ  إز فِيَٙ ١ٍٍِب  الوب  کِ هشٮلق ثِ يٕ

 .َٙى هي

کِ اُ ٕوز قجلِ ثاِ کبًابل   ٍقف کَى ٍا  «ضکارج»٬ ٍ هٮٍَف ثِ يي ٍٕيُهاٍ ٍ( 

 .َٙى هي ، ٍٝليٍ اُ ٕوز َٙ  ثِ ٍاُ اٝل ،«سَثل»

ِ   ي ٍٍٕاشب يا اکاِ ىٍ ٙاوبل    يٌيٍ ُها (ُ ٍ ثاِ هاب٥َ    ٙاَى  هاي  ، ثاِ هأًًاِ ٙاٌبهش

ي ٍ يي ُها يا آة ا يي سوابه يٖز ٍ ّوـٌا يثِ هٚوٜ کَىً٘ ً يُبيً َْٙس٘،

سوابم آة   .ٍقاف کاَى   هٚاوٜ ٍا ّابي   هٌکٍَ ثب هَُّبي   ثٖشبى يسوبه ٍ َُيغ

ک يا  ،ٙاَى. ىٍ ًَثاز اٍل   هاي  يبٍيهٌکٍَ، ىٍ َّ ّفشِ آث ياُ آة ٍٍٕشب ،آى

َ يَٙى. ا هي يبٍيک ٙت کبهل آثي ،ٍٍُ کبهل ٍ ىٍ ًَثز ىٍم هٌا٣َ ثاِ    ،ي اها

ي سوابم  يّوـٌا هشياٍل إاز.   يق َٙ٭يآًؼب اُ ٥َ ي هَىميإز کِ ىٍ ث يًَثش

َ بىيّبي  ييّب ٍ ُه ٍا کِ ثَٕشبى يهَاٍى ٍ ّاب   ٍ ّواِ ًْابل   َىيا گ هاي  ٙيُ ىٍ ثا
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 .إز ي ٍقفيهشٮلق ثِ ا ،آىّبي   يثٌيهَُ

ز يب١ٍا ٍَى ها  قبثال اػاَا،   ،ٙايُ  ي٥ا  ،ي٦ٮق ،يَٙ٭ ،قيٝل يٍقف ،ي ٍقفيا

 ي١ٍاب  يي ٍ هابلٜ ثاَا  يا کأٍَى سهٮٍَف ٍ ه ،ياثي ،ىائن ،يكجٖ دٍٍَىگبٍ،

 يي ثاَا يّوـٌا  إاز.  يٚاگ يٍ هٖاشلقبى ٍقاف ثاِ ٝاٍَر ّو     هياًٍي هشٮبل

ّٖشٌي، ثَُْ ثَىى  يٍٕبً هٚغَل هيهز ، ٕبکي ٍکِ ىٍ آى سَثز ه٦َْ يکٖبً

ي اهٍَ يَ ايىٍ غ ،ي دٍٍَىگبٍيکأي ٍقف ثب هلَهبر هٍَى سيا ِ إز.ياُ آى ػب

٥لت اػاَ   ،ي ٍقفيآى ٍا ًق٠ کٌي. ّيف اُ ا يٖز کٖيِ ًيكَام إز ٍ ػب

ىّاي ٍ   يگبى ٍا دبىاٗ ها  ىٌّيُ کِ ٝيقِإز  يهل هياًٍي ىٍ ٍٍُکبٍ طَاة 

 کٌي.  ي٬ ًويکَکبٍاى ٍا ١بياػَ ً

فٍَهشاِ ًٚاَى ٍ ثاِ ٍّاي ٍ      يِيا ؾ ؿيّا  ،اُ آى ٍقف ٍ كقَ  ٍ اًشفب٭ابر آى 

ًق٠ ًَٚى ٍ اهٍَ هَثا٣َ ثاِ    ،ؾ کيام اُ هَاٍى آىيي ٍ ّيبيسولک ٍ اًشقبل ىٍ ً

ِ  ًگاَىى  َ اّل٘ ٍاگٌاٍيثِ غ ،آى ىهال ٍ   ،ًٚاَى ٍ ىٍ آى هٮب١ٍاِ   ياب  ٍ هجبىلا

کٌاي ٍ   هي ًِ ثب٥لآى ٍا  ،ُهبى سلف ًَٚى ٍ گٌٍ ،ؾ ٍػِيى ٍ ثِ ّگَىسَٞف ً

کاِ   ٙاَى آى إاز   ي ٍ آًـِ ثَيٍاٍص ُه ،کِ هياًٍي هشٮبل يًِ ٕٖز سب ُهبً

 ٍاٍطبى إز.يي ثْشَ اٍ

 ل ًوَى:  يٍقف هَى ٍا ه٣ٍَٚ ثِ هَاٍى ً ،اقفٍ

 رف ٍلفاهص

سَثز ]ف هٞبلق ٍَٞهآى ٍا  َٕى ىٍآهي ٍ هٌبف٬ فَائي هَقَفِ ٍ يسوبه ،ٍاقف

لز يکِ ٝبكت ف٢ل ٍ ف٢ا  ييبى ثبًَىاى. ّو قَاٍ ثٍِگَاٍ يثبًَُ هقجَ [يًٍَاً

ُ ِ قيإز. ٝي ُ يا ُک ،٥ابَّ ُ   ،ِ فابهَ ٍاکٮاِ ٕابػيُ کاِ ثاب قجاَ       ،ُاّايُ ٭بثاي

ُ  ييكٖاٌ ، 9ِ ٍا هَٚف ًوَى. هَاَّ ىٍ ٕج٤ ٍَٕليٍاٍِ يقَ ،ف٘يَٙ   ٍ دابٍ

َ  يفب٥و ،سي دبٍُ سي هلوي ٍ گََّ اكوي ، ياثاي ز يا ٍالِ ٍاثا٤ ٕلٖال   ٍ ي٭لا

 ثٍِگاَاٍ، هابًن  ، ييا ُْ اٍ گَىاًيا ٍا ٍ يکَاهاز اثاي   ،کِ هياًٍي هشٮابل  يکٖ
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دايٍ  ، 7هإهٌابى  اهيَ ثٍِگَاٍاهبم  ،ىهشَ إياب الغبلت ،يٌت کجَيُ کلظَم ام

ٍ  يٚابً يد ،کاِ هياًٍاي  ، ٥7بلات  اثاي  ثي ي٭ل، ييكٌٖ ٍ ٗ ٍا دٍَ ٍهٖاب ٍ  ًاَ

 9اٝالبة ٍٕاَل هايا    يٍ سوابه  ييكٖاٌ  ،اٍ اُ ٍ 9ييا ًوبَٙيف ٍ ثٍِگاَاٍ  

 ي.  ٙثب هٌَٚى

ثاَىُ،  هَث٣َ ثِ كَم کِ َٙى  يي هَقَفِ، َٝف ٕبهشي اهبکٌيي ايي فَايّوـٌ

ثب ًکَ هياًٍي هشٮابل  کِ ، آى هِاٍ ٍ هٌبٍُ ،هٖؼي ي ٍٍٕشب،ياکَىى  يٍ ؿَاغبً

ُ آًْب ٍا  ،ٌي ٍ ٍاقفّٖش آثبى ي ٍقاف  يا ي ايا إاز، هٚاوَل فَا  کاَىُ   يثبُٕاب

ٍ  ي. ثاَ هشاَل  إاز  ى ٍ ٝبكجبى ٙاٮبئَ آى بَف هبىهٝ ،ييي فَاي. ٕذٔ اإز

ک ؿْبٍم ٍقاف ٍا گَفشاِ   يکِ ثٮياً ًکَٗ هَاّي آهي، ٍاػت إز کِ  ،ًب٩َ

کاِ هَػات ٍٙاي ٍ سَٕاٮِ ٍ     آى ؿياِي کٌاي   َٝف ٕبهز ٍ ٕابُ ٍ  آى ٍا ٍ 

هگاَ   ؛ثٖاشِ ٙاَى   يىقَاٍىا يثب کٖ ،ي ٍإشبيىٍ ا ييَٙى. ًجب هي ؼببى ىٍ آًياُى

َ يا گ ب ٕاوز يا ٙوٜ ٍٍٙکٖشِ ُ سوبم ٙيُ ثبٙي ٍ ثِ اػبٍ ،يقجلٌکِ قَاٍىاى يا

 ي. يبيىٍ ً

ُ   ييا ي إز کاِ ٍاقاف، كاق سغ   ي٣َٙ ٍقف ا بى يا َ ٍ ىهال ٍ سٞاَف ٍ کان ٍ 

کااِ ٍا  ٔسَاًااي ّااَ کاا يي هاايٍ ّوـٌاا ،ي ىاٙااشِيثااَ ٝااالكي ثٌااب آى ٍا کااَىى

اٍالى گَىى ثِ ً٪اَ اٍ ٍ   يهثَهَاٍى  يياِ ّو .ع کٌياهَاب يکَىُ  يييسٮثوَاّي، 

َ  ،ياٍ ثٮي اُ ٍِ يٍ ًٍ ٓ  ثا ٍ  يكاق ٍأ  ،کاِ هَاّاي آهاي. ٍاقاف     يجا يسَس إاب

ٕابىار   ِيا ًٍ يثاَا  ،ٍ ثٮي اُ اٍ ،هَى قَاٍ ىاىُ يبس٘ ثَايز ٍا ىٍ ُهبى كيسَل

فًَُاي ٍ   يثاَا ٍ ٕاذٔ   کاِ ثاِ اٍ اٙابٍُ ٙاي     ،ي ٍاقفيثي ٕ يي ٭ليٕ ،اَٙاف

کاِ   يسب ُهبًٍ  بر ثبٌٙييكي يکِ ىٍ ق يهبىاه ،فًَُياى ٍ اًٖبة ٍ ا٭قبث٘ ثَىُ

ِ     هياًٍي هشٮابل  يٮٌي، ٘يقيي ثِ ٍاٍص كقيُه ىٍ  ،ثَٕاي. اگاَ هٞاَف هَقَفا

                                                           
 يثهوا  ٱجٸ اى اٍالٻ آڇهكځهِ،  ڇ ٵڄ اٍالٻ آڇهكثڈك اى ٕؾبثڄ  ياڇٹيڀ ٵَ، 7ي٥ٺثو ا٥زوا٫ فڈك اڅٸ ٍڂذ،  ثڂب .1

 .)ٽزوعټ( .ثڄ اڇ افزٖبٓ يب٭ذ٭ٲٜ ، «ٵّوٻ اهلل ڇعچڄ»ٹٲت ، ثڄ څپيڀ عچذايڂٶڄ  رب ٍغلڃ ځٶوك يڅيچ ثز
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َ  يهٖبک ،ثِ هَٞف فقَاثبيي ي ٙي، هٚکل ثَى، يآًـِ کِ هٮ ف يي ٍ ٕابىار ٙا

فَاّن ٙي، ثبُگٚاز ىاىُ   يَٕي ٍ اگَ اهکبى ثبُگٚز ثِ هَٞف اٝلث يٌيكٖ

 َٙى.  

ي يا افٍِىُ گاَىى. ا  يِيي ؿيًجب ،ًکَ ٙيُ إزًبهِ  ي ٍقفيکِ ىٍ ا يفيثَ ٩ٍب

. ٙوٜ ًاب٩َ  ين، ٭بهل ٍ هشَليًي اُ: اهبم، هإًى، قا ًکَ ٙيُ ٭جبٍرّبي   ٕوز

کٌاي ٍ   هاي  ًٞات ٍ اًشوابة   ،ثياًاي ٍا کاِ ٝاالف    يّاَ کٖا   ،ي هٌ٪ٍَيا يثَا

اگاَ اُ هٞابٍف    کٌاي.  هي ي ٍقف ٍا هَعيهٞبٍف ا ،گًَِ کِ ٝالف ثياًيَّ

إز کِ اُ هبًاياى ٍاقاف    يٍ ًب٩َ يا١بفِ هبًي، هشٮلق ثِ هشَل يِيٙيُ ؿًکَ

 هٌکٍَ إز.

ٌ  يکان ٙاي، هشاَل    يِيا ٙيُ ؿبىياُ هٍَٞفبر  ،ّب اُ ٕبل يکياگَ ىٍ   ،کٍَها

کٌي. ىٍ  هي کٌي ٍ َّ ٥ٍَ کِ ٝالف ىاًٖز، هَع هي ٌيُ کٖت اػبُُيآ يثَا

ِ  يا ب يا فاِ  ي٩ٍ کاَىى  ييي ىٍ هٮا يا ًجب يب كٖبثَٕا يا ؾ كابکن  يسٌْاب ّا   ي ٍقاف، ًا

ٌاِ، ّوابى   يي ُهيا بٍ ىٍ ايي، ثلکِ سٌْب ٙوٜ ٝبكت اهشيهياهلِ ًوب يَٕكٖبث

داأ اُ آًکااِ  ،بى فًَُااياى ٍاقااف إااز. ٙااوٜ ٍاقاافياااُ ه يًااب٩َ ٍ هشااَل

ٍ    هاي  هٚابٍکز  ،ز ٍ ً٪بٍريسَل فًَُيٗ ٍا ىٍ اهَ ِ ٍا ثاِ  يالىّاي، ٍقاف هٚاب

 ١اج٤ اًؼابم ٙاَى.   ي سب آًکِ اهاَ طجاز ٍ   يًوب هي نيف هٌکٍَٗ سٖليفًَُي َٙ

 ي.يًوب هي بفزيىٍ يٍ قبًًَ يآى ٍا اُ ديٍٗ ثِ ٍَٝر کبهالً َٙ٭ ،دٔ اٍ

، يرٞٷوس  يٲهوُٟ  ،رٮ٣ًوا   يتٻ ټٳطرٺ قطٸَف ٶعز ٢اي ،ٵ ٸ٢ٝيپؽ رظ آٶ٧ٻ ر

ح ٸر٢ٝ، توٻ نوٹض    ي، تا قٽاز  قٽٹز ٸ رٖجطرٜ نطيرٞٷس يٞطظٶس ٲطحٹٰ ٲهُٟ

آٴ  ٪طزرٶس ٸٸ٢ٝ ٲص٦ٹض ذٹز ضر تط، ٢هس زرق  ٻررٮس، ٸر٢ٝ ٲكاضيثث  ٪طز يقطٖ

ٝ   ،ٵ ٲٷٓووٹضيو ر ياٸضز. ٸر٢ووٝ توطر رو زض ت   ذووٹزرو توٻ ٲاٮ٧ ضر   توٻ ٖووسٰ ٮوعٸٰ ٸ٢وو

 يٲجوٹٮ  ٦وطز؛ ٸٮوي  ، رؾوجٷاز  يٟٻ، ٶٗٳواٴ توٵ ثاتو  ٦وٹٞ    رٻ رٲاٰ رتٹحٷيتط رؾاؼ ٶٓط

ٝ يرثثا  نح  ٸ ٮعٸٰ ر تا ٸر٢ٝ تٻ ٲراٮٟ  پطزرذ  ٸ تٻ ٲٷٓٹض ،ٻررٮٲكاض  ،ٵ ٸ٢و
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ٶوعز   ،ضٕٞ رذوجالٜ ذوٹز   يٵ زٸ ٶٟط تطريرؾجٷاز ٦طز. ر 2ٸ ٲحٳس 9ٹؾٝيٻ رتٹيتٻ ٶٓط

، يس٪اٺ ٲجوٹٮ يز يٵ تاضٺ، تٻ تطتطيٲ٭ زض رأرٸ پؽ رظ ت ؛ٻ ضٞجٷسررٮرٮ٣ًا  ٲكاض ي٢اي

 ٶٓط زرز. 

ط ٶٳوٹز، ٸ رٸ ضر توٻ ٖٷوٹرٴ    رو اض َٯوة ذ ررظ ذسرٸٶوس تؿو   يٵ ٲاخطر، ٸيپؽ رظ ر

ٍ ٸ يٮوعٸٰ آٴ، ٖٳو٭ توٻ قوطر    ٵ ٸ٢ٝ ٸ يس. ؾپؽ تٻ نح  رياٸض تط٪عي٫ط ٸ جيټسر

٦وٻ   رؾ  يزض حاٮ؛ ريٵ نازض قس ح٧ٱ ،س٪اٺ زٸ رٲاٰ ٲص٦ٹضيآٴ، تط رؾاؼ ز يرخطر

ٵ تاضٺ تٻ ٖٷوٹرٴ  يزض ر ،ٵ رٲاٲاٴ ٪صقجٻر٦ٻ زض ت ٷسزرقج ، آ٪اټيٵ ٲٹيٹٔير زض ٲٹضز

ٍ يطٶوسٺ قوطر  رس زض توط ٪ يو طز ٸ تارو ٪ ٲي ٦ٻ ٲٹضز تاظذٹرؾ  ٢طرض ي٥ ح٧ٱ قطٖي

ٕ رألٸ٬ ؾوا٬  رو اٴ ضتيو ٵ ٲٹيوٹٔ زض پا يو ر ضز.ٜ ٶٓوط ٸخوٹز زر  تاقس، رذوجال  يقطٖ

زضج  يٸ تعض٪اٶ ٢ايراٴقٽاز   ،٦جاب ٸ٢ٝ ٲص٦ٹض يزض تاال رتٟا٠ رٞجاز. .٠  ټ 768

 ٦ٷرٱ: زض شي٭ تٻ رؾاٲي آٶٽا رقاضٺ ٲيقسٺ رؾ  ٦ٻ 

ٵ يو ، زض زٲكو١ توٻ ر  يرٮ٣ايو  ي، ٲهوُٟ يتٗواٮ  يٶٓط ٲحجاج تٻ ضحٳو  تواض   .9

 رؾ .ٶاٲٻ تٗٯ١ ٪طٞجٻ  ٸ٢ٝ

ٝ يو ، توٻ ر يٱ رٮ٣اير، رتطرټيتٗاٮ يٶٓط ٲحجاج تٻ ضحٳ  تاض .2 ٶاٲوٻ تٗٯو١    ٵ ٸ٢و

 ٪طٞجٻ رؾ .

، زض زٲكو١  يرٮٳٹٮ يٷر، ٲحٳس ٖدالٴ رٮحؿيتٗاٮ يٶٓط ٲحجاج تٻ ضحٳ  تاض .9

 ٶاٲٻ تٗٯ١ ٪طٞجٻ رؾ . ٵ ٸ٢ٝيقاٰ تٻ ر

                                                           
گهناهاٿ   ڇ اى ثڂيهبٿ  ٱبٙي ځبٽلاه، يڈ٬ٍاثڈٽ٦وڇ٫ ثڄ ، ي٦ٲڈة ثڀ اثواڅيټ ثڀ ؽجيت ثڀ فڂَيٌ ثڀ ٦ٍل ثڀ ثغيو .1

آڇهك. اثڈيڈٍه٬   هّزڄ رؾويو كه ٍيبٍذ اٱزٖبكي ثڄكه ٽڈهك اي عبٽ٤  ڇ اڇٹيڀ ٭ٲيچي اٍذ کڄ هٍبٹڄ ؽڂٮي٭ٲڄ 

 .)ٽزوعټ( ڇ كه كڇهاٿ فال٭ذ څْبٻ ثڀ ٥جلاٹپٺک ثڄ كځيب آٽل.٭ڄ .ٯ كه کڈ څ 113كه ٍبٷ 

كه ڇاٍٜ اٍذ. اڇ اى ٭ٲچهبي ؽڂٮهي اٍهذ. كه     ٯ. څ 131ٽزڈٹل ٍبٷ ، ثڀ ؽَڀ اثڀ ٭وٱل ّيجبځي اثڈ٥جلاهلل ٽؾپل .1

كه ٍهبٷ   .ڇ ځيي فواٍهبٿ ٽڂَهڈة ّهل    «هٱڄ»ڇ اى عبځت ڇي ثڄ ٱٚبڇد ّچو  کوك ٽي ىځلگيىٽبٿ څبهڇٿ اٹوّيل 

 .)ٽزوعټ(كه هي كهگنّذ.  .ٯ څ 189ڇ كه ٍبٷ  فٺ٤ ّل .ٯ څ 187
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رْٽواض  ، زض ضرتُوٻ توا   يرٮٳٹٮ يتٵ ٶاخ ي، ٖٯيتٗاٮ يٶٓط ٲحجاج تٻ ضحٳ  تاض .4

ٵ يتٻ ررٲط رٸؾ ،  ،رٲط٦ٻ  يرظ َطٜ ٦ؿ ، زض ٖؿ٧ط ٲؿئٯٻٵ يٶٓط زضتاضٺ ر

 ٵ رقٗاض ضر ؾطٸزٺ رؾ : يٵ تاضٺ ريرٸ زض ر ٶاٲٻ تٗٯ١ ٪طٞجٻ رؾ . ٸ٢ٝ

 مسلجال   صحقحا   وؾػا   یؿتاب جر

 

 بلحؽللام أحؽللام اـؽللرام مؽؿللال    

 حؽؿللت بلله حؽللام  متقـللا  أساسلله 

 

 باـؽتللاب مػصللال  و طؾؿللي حمللقط   

 و أصبل وؾػلا  ـلقس يؿؽلن كؼضله 

 

 و ملللا داملللت ا يلللام ـلللن هتتبلللدٓ  

لِ اكکابم  يآى اًؼابم ٙاي ٍ ثاِ ٍٕا     يثاَا اي ُ  ٙاي  ق ٍ طجزيکِ ٍقف ٝل يکشبث 

 ي.يل گَىيثٍِگبى سکوّبي  ٙيُ اُ كکنٝبىٍ

کاِ   يٍا ىٍثبٍُ آى ٍقف ٍ ٥ٍَٙ٘ ٝابىٍ ًواَىم، ىٍ كابل    يبٍ قب٥ٮيكکن ثٖ

 بر آى کشبة ٭لن ىاٙشن.يهي ثِ ػِئ

ٙي کِ اهکبى ًق٠ آى ٍػَى ًياٍى، ٍ سب  اي ًبهِ ي کشبة ٍقف، هجيل ثِ ٍقفيا

 ٖز.يَ ًييي قبثل سغياثي اآلثي

ٵ ي، زض تٗٯث٥ تٻ ريٱ رٮ٣اير٭ تٵ رتطرټر، ذٯيتٗاٮ يٶٓط ٲحجاج تٻ ضحٳ  تاض .5

ٲحٳوس توٵ   د رٸ قو  يٷرٵ رٮحؿو يٹٶؽ تٵ ٶٹض رٮسيس رؾ ٶاٲٻ تٗٯ١ ٪طٞجٻ رؾ . ٸ٢ٝ

رٮ٣ًوا    ي٦وٻ آٶچوٻ ٦وٻ ٶوعز ٢ايو      رٶس ، قٽاز  زرزٺيٵ رٮحٷثٯيد رإلؾالٰ ٖعرٮسرق

قسٺ، ثث   زرزٺ ، تٻ نٹض  قطحيرٞٷس ي، ٞطظٶس ٲطحٹٰ ٲهُٟيرٞٷس يٲهُٟ ،زٲك١

 ثث  قسٺ رؾ . يع تٻ ق٧٭ ٦اٲالً قطٖرسٺ رؾ ، ٶعز آٶاٴ ٶي٪طز

 ي٢واٶٹٶ ټاي   رٸ قره ٢ايراٴ قٽاز تٻ ټٳطرٺ  ،ٶاٲٻ رظ ٸ٢ٝتٹز  يطيٵ تهٹير

ٴ رؾو ، ټٳواٴ   ٹسٞٲٻ يضرٸ يضٸؾجا٦ٻ زض  ي٦ؿ زرضز ، تراٴ ٲيٵ آٴرزٲك١ ٦ٻ ٲًاٲ

ٸ ذٹرټط ، 3ظټطر تاٶٹرظ  ، 7ٲإٲٷاٴ رٲرطزذجط  ،٦ٯثٹٰ رٰ ٻرتا ٦ٷ، 3يٷة ٦ثطيظ تاٶٹ

 ،ذطزٲٷوس  يتواٶٹ  ٦وٻ ٦ٷس  ٶاٲٻ، تراٴ ٲي ټٳچٷرٵ ريٵ ٸ٢ٝ .رؾ  ،8ٵرحؿٵ ٸ حؿ

تٻ آٴ قٽط  زٸض ټاي   ٪صقجٻرظ  ٸزرضز  ٦ٯثٹٰ رّٰٻ ر٦ٷ٦ٻ رؾ   يټٳاٴ ٦ؿ، 3ٷةيظ
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  .رؾ  زرقجٻ

زذجوط  آٴ ، ٮ٣وة  ٦ٯثٹٰ رٰ. آٶاٴ تط ريٵ تاٸض تٹزٶس ٦ٻ آق٧اض قسرقجثاٺ ٪طٸٺ زٸٰ 

 آٴ تواٶٹ ٦وٻ  رؾ  ٶ٫ٟجٻ ٦ؽ  ټرچ چطر ٦ٻ ؛٦ٻ تا ٖٳط رظزٸرج ٦طز رؾ  تٹزٺ 7يٖٯ

٦وٻ   يا٬ ٸ ٸټوٱ ٪وطٸٺ ؾوٹٲ   رو ذ ٵرتٹزٺ رؾ . ټٳچٷ ي٦ثطتٻ ٯ٣ة ٲ)ټٳؿط ٖٳط( 

 .ع آق٧اض قسرٶ ،٭ رؾ رټٳؿط ٲحٳس تٵ ٣ٖ ،ينٛط ٦ٯثٹٰ رٰ كاٴ ټٳاٴير ،٪ٟجٷس يٲ

ذٹز رنطرض ٦ٷٷس ٻ ٪ٟجٵ ير ٲاٶس تا تط ٶٳي يتا٢ يٖصض٪ٹٶٻ  ټرچ يخا ،ٲهطٲطزٰ  يتطر

 ،تٗوس رظ آٶ٧وٻ ثاتو  قوس     ٸيػٺ تٻٶعز آٶاٴ ٲسٞٹٴ رؾ . ، 3ٷةيظ ذطزٲٷس، يتاٶٹ٦ٻ 

 (٠.  ټ 940 )ٰ ،ٳجوٹج رٮ روي حيزذجوط   ،ٷةيظ ٲهط ٲسٞٹٴ رؾ ، يٷثيزض ٲعرض ظ ٦ٻ ي٦ؿ

  .رٶس ٸرضز ٲهط ٶكسٺ ،7يرٲاٰ ٖٯ ٞه٭ٸ تال ينٯث ٞطظٶسرٴچ ٦سرٰ رظ ررؾ  ٸ ټ

 يضٸؾوجا زض  3ٷوة يز ٦وٻ قوٽط  ٲوعرض ظ   زرٱ رذٹرټ حرتٹي ،يزض ٲثاحث تٗس

ٸ ٶؿو٭ توٻ ٶؿو٭    ٵ قٽط ، زؾ  تٻ زؾو   ير .٪طزز ٲيزٸض تطټاي   تٻ ٪صقجٻٻ، يضرٸ

ٵ آٶواٴ، ٲوا ضر   راض زض تو رٲؿجٳط زض ٶعز ٲؿٯٳاٶاٴ ٸ قٽط  تؿٺ طرٵ ؾيٲٷج٣٭ قسٺ ٸ ر

ٔ ٵ يو ر٪ط ر .كاٴ رؾ يٝ، ٲجٗٯ١ تٻ ريٵ ٲعرض قطي٦ٷس ٦ٻ ر يٲُٳئٵ ٲ ، رٖجثواض  ٲٹيوٹ

 . قٹز ٲي ټا ٸ ٲ٣اٰ ضټاٲعر ،رظ آثاض ياضرذٹز ضر رظ زؾ  تسټس، تاٖث ٶ٣ى تؿ

  کلثَمامهُکٌّا تِ  ٌةيهشار سّشار سالِ ضْزت 

ٰ يو ضرٸ يضٸؾوجا زض  3ٷوة يؿ  ٦ٻ ٲعرض ظرٶ سٺرپٹق يتط ذٹرٶٷسٺ ٪طرٲ رظ  ،ٻ قوا

 ،  زرقوجٻ نح ،ٵ ٲعرضيتٯ٧ٻ ر ؛ا تاقسيذٹرب ٸ ضؤ تط پايٻؿ  ٦ٻ رٶ ياٮرذټاي  ٲعرض

ٵ ٲعرض يط ررٸخٹز ٸ قٽط  ٞطر٪قسٺ رؾ .  ٲياض  يظ ياٴ ٲجٳازرٲٗطٸٜ تٹز ٸ ؾاٮ

ؿوٻ،  رٶٟ تواٶٹ  ،٠.  ټ 999چطر ٦ٻ زض ؾا٬  ؛سٺ رؾ ررثثا  ضؾتٻ  ،يټدط زض ٢طٴ زٸٰ

 ٦ؿواٶي ٸ  ٦وطز اض  يٵ ٲعرض ضر ظير ،7ٞطظٶس رٲاٰ خٟٗط ناز٠ ،ټٳؿط رؾحا٠ ٲإتٵ

اض  رقواضٺ  يو ٵ ظيرٶس، تٻ ر ضر ٶٹقجٻ زض ٲهط( ٠.  ټ 908 )ٰ، ؿٻرٶٟتاٶٹ  ٶاٲٻ ظٶس٪ي٦ٻ 

 .رٶس رقاضٺ ٦طزٺ ٲٹيٹٔٵ يرتٻ ٦ٻ ٱ ر٦ٷ ٲيضر ش٦ط  يٶاٲإٮٟ يٲارؾٲا ٷدا يرزض رٶس.  ٦طزٺ
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ؿ ، تٯ٧ٻ رچرؾ  ٷدا زٞٵ قسٺ ي٦ٻ زض ر ي٦ؿٺ ٴ زضتاضاٵ ٲإٮٟيؿ  ٦ٻ ٶٓط ررٲٽٱ ٶ

 ٵ ٲعرض رؾ : يٳاٴ ٲٽٱ رؾ ، قٽط  ريٷدا تطريآٶچٻ ر

  رؾ :زٺ آٸض( ٠.  ټ 569 )ٰ يرهلل زٲك٣ تٵ حؿٵ تٵ  يٖٯ .9

إاز کاِ    3ٌات يُثابًَ  ، ّوابى  إز کِ ىٍ َٙ  قجَ هيٍ  ىفي ٙيُ يکٖ

ِ  يكٍَاً اُ آى ٕاوي   ،«حيد ثٖاى حزٗضد اى»ىٍ  يبىيٍ ٝا  «ٙابٍار اإل» 3  ىٍ ٝافل

ٍ  ىٍم ثو٘ ،85ِ ىٍ ٝفل يبىيي ٝيٍ ّو اًي گفشِ  ثاب آى ك٢اَر   اُ ،و٘يساب

 بى کَىُ إز.ي کلظَم ام

زض٪صقوجٻ   زض حٯة ٠.  ټ 699ؾا٬زض ٦ٻ  يت٧ط تٵ ټطٸ رتي تٵ يرتٹرٮحؿٵ ٖٯ .2

 94نوٟحٻ  ٸ  «٦كٝ رٮٓٷوٹٴ » 92ٻ نٟح، 9خٯس زض آٴ تاٶٹ ضر  ٶاٲٻ ظٶس٪يرٸ رؾ . 

ٵ يو ر ،99ٻ نوٟح  ، زضذوٹز  «قاضر رإل»زض ٦جاب  يٸ. زٺ رؾ ٸضآ «ٻرثط٢رٮٯٳٗا  رٮ»

 ش٦ط ٦طزٺ رؾ . تا ٶاٰ أٰ ٦ٯثٹٰ ٲعرض ضر 

 269ٻ زض نوٟح  (٠.  ټ 694 )ٰ يط ٦ٷواٞ رو ٵ ٲحٳس تٵ رحٳس توٵ خث ررتٹرٮحؿ .9

 ٦ٯثٹٰ رٰٻ ر٦ٷ تا ٸ ٷةيٵ ٲعرض تٻ رؾٱ ظي، رظ ررؾ  ٲهط چاج قسٺ رـ ٦ٻ زض ؾٟطٶاٲٻ

  ٦ٷس: ٲي  يضٸر . ٸيرؾ ٦طزٺ  ازي

ِ  ثِ هب٥َ ٙجبّش٘ ، 9بهجَ اکَميِ ٍا ديي کٌيا َ  ،ظاَم لک مأاٗ[  ثاب ]هبلا ٚابى  يا ثا

ٍ   ييٍٍٕشبىٍ  ،َْٙ يک فَٕويٍ هِاٍٗ ىٍ  ًْبى ِ إاز،  يا کِ هٮاٍَف ثاِ ٍا

اُ ٍ هابٍع   قاَاٍ گَفشاِ إاز،   هٖاؼي  ک يا ي هِاٍ، يا يٍٍثَ إز. ٍاق٬ ٙيُ 

 ثبٙي. يِ هيً يهَقَفبس يٍػَى ىاٙشِ ٍ ىاٍا ييّب ِلهٌ ،آى

ٵ ٲعرض زض يرظ ر( .٠  ټ 624 )ٰ يا٢ٹ  تٵ ٖثسرهلل حٳٹيٖثسرهلل ٵ رتٹيرٮس قٽاب .4

 9از ٦طزٺ رؾ .ي ٦ٯثٹٰ رٰ ٻ تٻ رؾٱيضرٸ يضٸؾجا

زض  .٠  ټ 654 ؾا٬ ياٲجٹ٦ٞٻ  يٲٗطٸٜ تٻ ؾثٍ تٵ خٹظ ،يٹؾٝ تٵ ٢عرٸٚٯي .5

                                                           
 .39ٓ ، 3ط ، ٽ٦غټ اٹجٺلاٿ .1
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ٰ  رٰٻ رتا ٦ٷ ،ٷةيظ تاٶٹتٻ رؾٱ  ،ذٹز« ٳعرضرٮ»ٵ ٲعرض زض ٦جاب ي، رظ ررؾ  زٲك١  ٦ٯثوٹ

 9از ٦طزٺ رؾ .ي

( .٠  ټ 684 )ٰ يحٯثو  ٱ توٵ قوسرز  ررتطرټ تٵ يٖثسرهلل ٲحٳس تٵ ٖٯرتٹٵ يٖعرٮس .6

  س:ي٪ٹ ٲي رؾ ،

ٍ  يٙوٞا  ،َ ثاي ٙاياى  يَ هٚا يٍُ ،اثي فَار  ،2هاَا  اٍ ًاِى   ،ياىوا يفب١ال ٍ سب

فب١ال ٍ هٚاٍَْ ٍ    يِ اُ اٍ ثاِ ٭ٌاَاى ٙوٞا   يَ ًي٭٪وز ثَى ٍ اثي کظثب يٖيٍئ

ثاِ   ،اُ کشبث٘اي ِ ي هِاٍ ثب کَاهز ىٍ ًٖوياُ ا يکَىُ إز. ٍ بىي 9ياىويسبٍ

َ يىِ ٍ ىٍ ًٖاو  3َُّا ِفب٥و اُ 7ياهبم ٭ل ىهشَ ،«يٌت کجَيُ»قجَ  اُ  يگا

 4إز.بى کَىُ ي «م کلظَمأ»کشبث٘ ثِ 

ش٦ط ٦طزٺ  ،(.٠  ټ 748 )ٰ يزٲك٣ يٵ ٲحٳس تٵ رحٳس تٵ ٖثٳاٴ شټثيرٮس قٳؽ .7

 5زض زٲك١ رؾ . ،ټٳؿط ٖثسرهلل تٵ خٟٗط، 3يٷة ٦ثطي٦ٻ ٲعرض ظرؾ  

 ٦ٯثٹٰ رٰ ٵ ٲعرض تٻ رؾٱي، رظ ر(.٠  ټ 764 )ٰ يٵ ٲحٳس تٵ قا٦ط زرضٲيرٮس نالح .8

 6از ٦طزٺ رؾ .يٻ يضرٸ يضٸؾجازض 

ٵ ٲوعرض زض  يو رظ ر (،.٠  ټ 770 )ٰ يٲحٳس تٵ ٖثسرهلل تٵ تُٹَٻ ٲٛطتو  ٖثسرهللرتٹ .9

 توٵ  يٸ زذجط ٖٯو ، 3رظ ٞاَٳٻ ظټطر ٦ٯثٹٰ رٰٻ رتا ٦ٷ ٸ ٷةيٻ، تٻ رؾٱ ظيضرٸ يضٸؾجا

كواٴ توٻ   يتوٻ ذواَط قوثاټ  ر    9ٸ ٪ٟجٻ رؾ  ٦ٻ ضؾٹ٬ رهلل ،از ٦طزٺي 7َاٮة رتي

قوسٺ   تٷا يٲؿدس ،كاٴيٲعرض ر يضٸتط  .ٶسكاٴ زرزيٻ ضر تٻ ررٵ ٦ٷي، ر٦ٯثٹٰ رٰ ـر ذاٮٻ

                                                           
 .65ٓ ، 3اٹَيلڃ ىيڂت .1

  .33ٓ ، 8ط ، ادربهيـ اثڀ اٹٮو .1

  .395ٓ ، 13ط ، اثڀ ٵضيو .3

 كٵزو كڅبٿ.   څپواڃ ثب ؽبّيڄ، 181، ٓ 3، ط حاأل٥الٯ اٹقٞيو .4

 .188، ٓ 1، ط خرغويل ؤٍپبء اٹٖؾبث .5

 .64، ٓ 6، ٵوك ٥ٺي كٽْٲي، ط «اٹقٜٞ» ثوگو٭زڄ اى .6
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ٰ  رٰ ايو  «٢ثوط رٮؿو   »آٴ ضر  زٲك١ يرټاٮ .ع زرضزرٶ يٸ ٲٹ٢ٹٞات زضآٲسټاؾ  ٸ ر  ٦ٯثوٹ

 9ٶاٲٷس. يٲ

 زض زٲك١ يتعض٨ ؾازر  ٲٹؾٹټاي   ررظ قره ،يرٮٳٹؾٹ يٵ ٲٹؾرس حؿرؾ .90

ٝ  ،رؾ  ٷةيذطزٲٷس، ظ يتاٶٹناحة ٲٹ٢ٹٞا  ٲعرض  ٠.  ټ 768رظ ؾا٬ ٦ٻ    ٶاٲوٻ  زض ٸ٢و

ٰ  رٰ ٻ ٲوسٞٹٴ رؾو ، ټٳواٴ   يو ضرٸ يضٸؾوجا ٦ٻ زض  ي٦ؿ» :ح ٦طزٺ رؾ يتهطذٹز   ،٦ٯثوٹ

 .«رؾ  ٵرحؿٷ، 9ر٦طٰ اٲثطرؾثٍ پ ٸ ذٹرټط زٸ 3زذجط ظټطر ،يٷة ٦ثطيظ

: رؾ  ٪ٟجٻ ،(زض ٲهط ٠.  ټ 848 ؾا٬ ٲجٹٮس) يرتٹرٮث٣اء ٖثسرهلل تٵ ٲحٳس تسض .99

، 7َاٮة رتي تٵ يزذجط رٲاٰ ٖٯ ،يٷة ٦ثطيٻ ٲسٞٹٴ رؾ ، ټٳاٴ ظي٦ٻ زض ضرٸ ي٦ؿ»

 2.«رؾ  ٦ٻ تا ٖٳط رظزٸرج ٶٳٹز ي٦ٯثٹٲ رٰ ټٳاٴٸ ذٹرټط 

 زض خثاٶوٻ تٻ ٶواٰ ذوٹزـ   ناحة ذاٶ٣اٺ ٲٗطٸٜ ٦ٻ  يزٲك٣ يت٧ط ٲٹنٯرتٹ .92

  :سي٪ٹ ٲي ،رؾ  يټدطتعض٨ ٢طٴ ټكجٱ ټاي   رقرهظ ٸ رط ررٮهٛ  تاب

ُ    ٍاٍيِ يٍٍٕشبکِ ىٍ  يکٖ َ  يهايفَى إاز، ّوابى  ٍ  يىهشاَ ٭لا   ،يٌات کجا

ِ  .بفاز يٍفابر   يي ٍ هلٖي إاز کاِ ىٍ کاَىک   يهَاَّ كٖي ٍ كٖ ي يا ا  ّوا

 9ّٖشٌي. 3فًَُياى َُّا ،ثٍِگَاٍاى

ٗ  يٱ تٵ ٲحٳس تٵ ٲحٳٹز حٯثررتطرټ ،ٵ رتٹرؾحا٠يرٮس تطټاٴ .99 ٲٗوطٸٜ   ،يقواٞ

ٻ ٸ رو ٣ٞ ،ث ٸ رٶؿواب يو حواّٞ رحاز  ،فيٴ ظٲواٴ ذوٹ  اد ٸ تعض٨ ٲحسثرق ،يتٻ ٶاخ

ح ٦وطزٺ  يتهوط  زض٪صقو . ٸي  زض زٲكو١  ٠.  ټ 900ؾوا٬  رؾ  زض ناحة ٦طرٲا 

َاٮوة   رتوي  تٵ يزذجط ٖٯ ،يٷة ٦ثطيٻ ٲسٞٹٴ رؾ ، ټٳاٴ ظي٦ٻ زض ضرٸ ي٦ؿ ،رؾ 

 4رؾ .
                                                           

 .61ٓ ، 1، ط خاثڀ ثٞڈٝ خهؽٺ .1

 .381 ه 374ٔ ٕاألځبٻ،  خځيڅ .1

 څپبٿ. .3

 .څپبٿ .4
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 يتووٵ ٲحٳووس تووٵ َٹٮووٹٴ نوواٮح يٵ ٲحٳووس تووٵ ٖٯوويرٮووس حوواّٞ قووٳؽ .94

 ذووٹزٻ زض ضؾوواٮ تووٹز. ٸي زٲكوو١ اٴٞٓوواحتووطيٵ  رظ تووعض٨ (٠.  ټ 959 )ٰ يزٲكوو٣

 ،رؾو   ٶٹقوجٻ  7يزذجوط رٲواٰ ٖٯو   ، 3ٷوة يظ  ذطزٲٷس، يتاٶٹٻ ٶاٲ ظٶس٪يزضتاضٺ  ٦ٻ

ٶدوا آٲوسٺ   آحوطٺ، توٻ   ٻ ٻ ٲسٞٹٴ رؾو  ٸ زض حازثو  يضرٸ يضٸؾجاكاٴ زض ير» :سي٪ٹ ٲي

 9.«رؾ 

٦وٻ  رؾو   ح ٦وطزٺ  يتهط (زض ٲهط ٠.  ټ 979ٰ ) ينٹٞ يقٗطرٶ ٖثسرٮٹټاب .95

٦وٻ  ضر ٱ ؾورٵ رٸ  رٲا ٣ٞوٍ ذٹرؾوج   2.زض٪صق زض زٲك١  ،7يزذجط رٲاٰ ٖٯ ،ٷةيظ

 توٻ ٶٓوطر   ٲوا   ر٪طچٻ ؛ٱرآٸضزٺ تاق، ذثطٺ رؾ  ٸ ؽيٶٹ ديٲٹر١ٞ ؾرٵ تعض٪اٴ تاض

 .٦ٷرٱ ٳيٶ رٖجٳاز ٸ رؾجٷاز ،ٮٹح ٲحٟٹِ ضٺاال  تاَ٭ رٸ زضتارٸ ذ ٞطز ٲٷحهطتٻ

 يٲٗوطٸٜ توٻ رتوٵ حوٹضرٶ     ح،يٖثٳاٴ تٵ رحٳس تٵ ٲحٳس تٵ ضخة تٵ ؾوط  .96

ٻ ٲوسٞٹٴ  يو ضرٸ يضٸؾوجا ٦وٻ زض   ي٦ؿو »: رؾ  ح ٦طزٺيتهط (.٠  ټ 9009ا ي 970 )ٰ

ضر ذثوط  ٵ يررٸ . «رؾ  7َاٮة رتي تٵ يزذجط ٖٯ ،٦ٯثٹٰ رٰ ،ٷةيرؾ ، ټٳاٴ ذاٶٱ ظ

  9ع ٶ٣٭ ٦طزٺ رؾ .رٶ يرظ ٢ٹ٬ رتٵ ٖؿا٦ط ٸ ٶاخ

تٻ رؾٱ ذاٶٱ  ،٦طرٲ ٵ ٲعرض تايرظ ر ،(٠.  ټ 9009 )ٰ يرحٳس تٵ ٲحٳس تهطرٸ. 97

ٰ  روف زض ت ،«رألٶاٰ »زض ٦جاب ذٹز تٻ ٶاٰ ، 3ٷةيظ ؾورٵ   يال ٻ، زض التو چٽواض

 اٴ آٸضزٺرو توٻ ٲ ، ؾورٵ  رٶوس  اٞجوٻ ي٦ٻ زض زٲك١ ٸٞا   يٷرنحاتٻ ٸ تاتٗٺ زضتاض ٪ٟجٵ

 ٻ رؾ . يْاټطٻ ٦جاتراٶ ،6626قٳاضٺ  يذُټاي   ٶؿرٻٵ ٦جاب رظ ير رؾ .

ٗ  يٖوسٸ  يتٵ ٲٹؾ يٵ ٲحٳٹز تٵ ٖٯيٶٹضرٮس ي٢اي .98  (،٠.  ټ 9095 )ٰ يقواٞ

                                                           
چهبپ  ، «اٹييبهاد»٥لڇي ځيي كه  ايڀ فجو آٽلڃ اٍذ.، ځبثٺٌ يعڈڅوآٷ  گڂغيڂڄايْبٿ كه  فٞيځٲٸ اى ٵزبة ثڄ  .1

 ٵوكڃ اٍذ. هڇايذاى اڇ ، 11كٽْٰ ٓ 

   ّلڃ اٍذ. اى اڇ ځٲٸايڀ ٽٞٺت ، چبپ رجويي، 134ٓ ، 3ط ، «ٽ٦بٹي اٹَجٞيڀ»كه  .1

 .31ٓ ، اإلّبهاد .3
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 : رؾ  ٦طزٺح يتهط

 7يزذجط رٲواٰ ٖٯو   ،يٷة ٦ثطيٻ ٲسٞٹٴ رؾ ، ټٳاٴ ظيضرٸ يضٸؾجا٦ٻ زض  ي٦ؿ

ؿوجٻ  يرؾ  ٦وٻ قا  تاق٧ٹٺٵ ٲعرض، چٷاٴ ٲدٯ٭ ٸ ير٦ٻ ٪ٟجٻ رؾ  رٸ ٵ ر. ټٳچٷرؾ 

 9.رؾ  يٲحجطٲ يٵ تاٶٹرچٷ

ٵ يو ٦ٻ ش٦طـ ٪صقو ، رظ ر  «يٗسٸرٮٲعرضر  »تٻ ٶ٣٭ رظ  يرحٳس نثا٘ زٲك٣ .99

 از ٦طزٺ رؾ . يٲعرض 

ٖ  يٞطيو  يٵ تٵ ٲهُٟراؾي .20 رٮٷثوص  »ٵ ٲوعرض زض  يو رظ ر ،(٠.  ټ 9095 )ٰ يت٣وا

ٲٹخوٹز زض   يذُو ټواي    رظ ٶؿورٻ ٦وٻ  ياز ٦طزٺ رؾ  ، «ٻٟيرٮٳعرضر  رٮكط يٞ ٻٟررٮٯُ

توٻ   ٻتايرٸ٢اٜ ررظټط ٲهط زض ٻ ٸ ٦جاتراٶ 9299طٸ  تٻ قٳاضٺ رت يي٧ايزرٶك٫اٺ آٲط

 . تاقس ٲي 7929  قٳاضٺ

 يرإلقاضر  ٞو »زض ٦جاب  ،(٠.  ټ 9099 )ٰ يٵ زٲك٣يرٮس ٶدٱ ريحيٲحٳس تٵ  .29

از يو ٵ ٲوعرض  يو رظ ر ،286ٺ تٻ قوٳاض  ،٩يثعرٮ ٲٹخٹز زض يٶؿرٻ ذُ ،«اضر يأٲا٦ٵ رٮع

 ٦طزٺ رؾ . 

 ذطزٲٷوس،  ي، تواٶٹ (٠.  ټ 9942 )ٰ يزٲك٣ يٶاتٯؿ يٻ حٷٟر٣ٞ يد ٖثسرٮٛٷرق .22

٦وٻ  رؾو   ضخ زرزٺ  يرٸ ٦طرٲج يٵ ٲعرض تطريٸ زض ر ٦طزٺاض  يٻ ظيزض ضرٸضر  3ٷةيظ

 ،ٵ ٦طرٲا  ضر پػٸټك٫ط تعض٨ير ٱ ٦طز.راٴ ذٹرټرآٴ ضر ت ٲعرض،آٴ اٴ ٦طرٲا  رټٷ٫اٰ ت

 اٴ ٦طزٺ رؾ . ر٦ٻ زرضز، ت يؿيٷٹزؾجٻ زض ضؾاٮ ،يٷدٟرٮٳ٣طٰ رٮٖثسرٮطظر٠ 

، (٠.  ټ 9962 )ٰ يقوواٞٗ يٖدٯووٹٶ ي٭ تووٵ ٲحٳووس تووٵ ٖثووسرٮٽاز ررؾووٳاٖ .29

 .ٶٹقوجٻ رؾو    و  ٻ ٲوسٞٹٴ رؾو   يو ٦وٻ زض ضرٸ و  3ٷةيذاٶٱ ظٺ زضتاض ري ٶاٲٻ يظٶس٪

ٲعرض حًط   يزض ٢ؿٳ  ٚطتقسٺ  زٞٵ ينحات ،ٲسض٤ٺ زضتاض ري ٷاٲٻرٵ ظٶس٪رټٳچٷ

از يٲسض٤ تٵ ظ  يرٮعضٶة ٖٞطٜ » تٻ ٶاٰ ري ضؾاٮٻزرضز ٦ٻ آٶٽا ضر زض  3ٷةيظ
                                                           

 چبپ كٽْٰ.، 11 ٓ، ٵزبة اٹييبهاد .1
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ٵ يو رظ ر ،ٳٷدوس رٮٵ يرٮوس  ٸ نالح ؽ ٶٹقجٻ رؾ يٷٹتٻ نٹض  زؾج ،«ٷةيظ ٸ 

 9از ٦طزٺ رؾ .يضؾاٮٻ 

زض  ،٠.  ټ 9900ؾا٬ زض  3ٷةي، ناحة ٲٹ٢ٹٞا  ذاٶٱ ظيٱ ٲطتًرس ؾٯرؾ .24

٪ٟ :  9902زض ؾا٬  ،زض ٶدٝ رقطٜ ي٦اْٳ يٷرد ٲحٳس حؿرق ،ٻرزضؼ ٣ٞٻ خٯؿ

ٲا ٶرع ريٵ ٲُٯوة  ٸ  .«زض آٴ ق٥ ٶسرضز٦ؽ  ټرچ ټؿجٱ ٦ٻ ٷةيظ تاٶٹ٢ثط  يٲٵ ٲجٹٮ»

 ٱ ٦طز. راٴ ذٹرټرت ذٹزـ يخا زض ،ا  ٦اٲ٭رتا خعئضر 

 رؾو ،  زض زٲك١ ٠.  ټ 9990 ؾا٬ ياٲجٹٞ، ٦ٻ ي٦اتث يازرٵ ٲحٳس نيٖعرٮس. 25

 : زرضز تراٴ ٲي «ٻررٮثٽ »زض ٦جاب 

ثاب   3ٌات يُثابًَ  قجل اُ ىهٚق هيفَى إز، ّوبى  ،ٍاٍيِ يٍٍٕشبکِ ىٍ  يکٖ

ثاَاىٍٗ   جزيز کاِ ثٮاي اُ هٞا   إا ٥بلات   اثاي  ثاي  يىهشاَ ٭لا   ،کلظَم ام ِيکٌ

ي يا ٕاذٔ ا  .ىفاي ٙاي   ٍٍٕاشب ي يا بفز ٍ ىٍ ايىهٚق ٍفبر ِ ىٍ غ٥َ، 7ييكٖ

هٮاٍَف   «قجاَ الٖاز  »ثاِ   ،ِيا ٚبى هٮٍَف ٙي ٍ ىٍ كبل كب١َ ًيثِ إن ا ٍٍٕشب

 2إز.

ٵ ٲعرض تٻ يرظ ر ،، تٻ ٶ٣٭ رظ رتٵ قا٦ط(9959ٰ )ٰ يزٲك٣ يرؾجاز ٲحٳس ٦طز ٖٯ .26

 9رؾ . ٦طزٺاز يرؾٱ ٦ٯثٹٰ 

رألٖوال٠  »ٻ ر، زض حاقو رؾو   ٴر٦وٻ رظ ٲٗانوط   ،زٸټواٴ  يرؾجاز ٲحٳوس ؾواٲ   .27

، ټٳواٴ  ٻيو زض ضرٸقرم زٞوٵ قوسٺ   ٦ٻ رٖجطرٜ ٦طزٺ رؾ  ٲُٯة  ٵيتٻ ر ،«ٺطررٮرُ

 4.تاقس ٲي ٦ٯثٹٰ رٰ عررـ ٶ ٻررؾ  ٸ ٦ٷ 3يٷة ٦ثطيظ

ٵ رٵ ٲوعرض ٶواٰ توطزٺ ٸ ټٳچٷو    يو د زٲكو١ رظ ر يزض تواض  ،ٳٷدسرٮٵ ينالح رٮس .28

                                                           
 .67ٓ ، كٽْٰ ڈٽؤهف .1

 .64ٓ ، «ىيڂت حاٹَيل»ځٲٸ اى ثڄ  .1

 .64ٓ ، 6ط ، فٜٞ اٹْبٻ .3

 .181ٓ ، 3 ، طحاأل٥الٯ اٹقٞيوپبڇهٱي  .4
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ٵ يو زض رٸي ٦وٻ  رؾو    ٶٹقوجٻ  يؾالٰ ٖسٸد رالرق رثط ،«اضر يرٮع»تط ٦جاب  ي٣رتح٣

زض  يٻ زرٶؿوجٻ رؾو . ٸ  يو ضرٸ يضٸؾوجا  ٸضر زض قواٰ   يٷة ٦ثوط ي٦جاب، ٲح٭ زٞٵ ظ

ٺ زټٷس ٶكاٴ ،ٵ رٲطيرٸ رؾ  اٴ ٶ٧طزٺ رٵ ٲُٯة تيرٺ زضتاض يحرچ تٹيرټ ،١ ذٹزرتح٣

 9ضر ٢ثٹ٬ زرقجٻ رؾ . ٹيٹٔٵ ٲير يرؾ  ٦ٻ ٸٲُٯة ٵ ير

 : رؾ  از ٦طزٺ ٸ ٪ٟجٻيرف يٵ ٲعرض زض تاضيرظ ر ،يحاٸيرؾجاز ٖثسرٮ٣ازض ض .29

َ يُ ِ   ،٥بلات  اثاي  ثاي  يىهشاَ ٭لا   ،يٌت ٝاغ َ   کلظاَم  ام هلقات ثا  يإاز ٍ قجا

إااز ٍ  ،«الٖااز ةي قر»ىهٚااق ىاٍى کاِ هٮااٍَف ثاِ    يػٌاَث ِ ياا٭٪واز ىٍ ًبك ثب

ِ کاِ   قَاٍ ىاٍىقجَ  يثَ ٍٍ ،کييثْب اُ ؿَة هَُا گَاى ياهٍَُُ سبثَس  سابُگي  ثا

 2.ٍػَى ىاٍىاُ ًقَُ  يلي١َ آى َاى ٕبهشِ ٙيُ ٍ ا٥َافيىٍ ا

زذجوط   ،٦ٯثٹٰ رٰٻ رتا ٦ٷ، 3ٷةيظ تاٶٹتٻ ٶاٰ  ٲعرضٵ ي، رظ ريٲهط يرحٳس ٞٽٳ .90

ث  توطرزضـ  ركواٴ تٗوس رظ ٲهو   ير» :ٸ ٪ٟجوٻ رؾو    ،٦وطزٺ  ازيو  7َاٮة رتي تٵ يٖٯ

تٻ ذوا٤  رؾ ، ٲٗطٸٜ  «رٮؿ  »زٲك١ ٦ٻ تٻ ٻ ٸ زض ٚٹَ زض٪صق  ،7ٵرحؿ

 9.«ؾپطزٺ قس

رظ ٲعرض  ؿٻ زض ٲهط،رٶٟ تاٶٹٲعرض   يطيٲس يؽ قٹضررضئ ،ٖٯٱ١ رتٹررؾجاز تٹٞ .99

 4از ٦طزٺ رؾ .ي رؾ ،٪ٟجٻ  ي٦ٻ رحٳس ٞٽٳ يتا ټٳاٴ ٖثاضرت ،ٷة زض زٲك١يظ تاٶٹ

 ٵ ٲوعرض توٻ رؾوٱ   ي، رظ ررؾ  ٴر٦ٻ رظ ٲٗانط ،يٖثسرٮطحٳٵ ٲهط ٻز٦جط ٖائك .92

ريكواٴ  ٦وٻ   ٪ٹيس ٸ ٲي از ٦طزٺي، ټٳؿط ٖثسرهلل تٵ خٟٗط ،ٲإٲٷاٴ رٲرطزذجط  ،٦ٯثٹٰ رٰ

  5.زض٪صق  7ٵرث  تطرزضـ حؿرتٗس رظ ٲه ،زٲك١ ٻزض ٚٹَ
                                                           

 .367 ه 159ٔ ٕ، ربهيـ ٽليڂڄ كٽْٰ .1

 .185ٓ ، څپبٿ .1

 .35ٓ ، اٹلاهيڀ  خٵويپ .3

 .558ٓ ، ؤڅٸ اٹجيذ .4

  .114ٓ ، ٵوثالءثٞٺخ  .5
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ش٦ط ٦طزٺ رؾ   ،«ؾالٰرال يټس» يط ٲدٯٻ ٲهطيٲس ،رؾجاز حؿٵ ٲحٳس ٢اؾٱ .99

ٷة يكاٴ ضر ظيرؾ  ٦ٻ ٶاٰ ر 3، ٲازضـ ټٳاٴ ٞاَٳٻ ظټطريٷة ٸؾُيظ ،٦ٯثٹٰ رٰ ٦ٻ

٦وٻ ټٳؿوط ٖٳوط     يٷة نوٛط يف ظيكاٴ رظ ذٹرټط پسضيم ررتكر تطريؾپؽ  .ٶٽاز

ث  رتٗوس رظ ٲهو   ،زٲكو١  ٻكواٴ زض ٚٹَو  ير .كواٴ رَوال٠ قوس   ير تط يتٹز، ٮ٣ة ٦ثط

 . تٻ ذا٤ ؾپطزٺ قس ضٸؾجاٵ يٸ زض ر زض٪صق  ،7ٵرحؿ تطرزضـ

تعض٨ رټ٭ ټاي   رحا  قرهيٵ ٲ٣سرض رظ تهطرټٳتٻ ؿجٻ رؾ  ٦ٻ يٷدا قايزض ر

س يو تا ،رٶوس  ٵ ٲعرض ٶاٰ تطزٺيرظ ر ٦ٻ ٗٻرق زض ضرتُٻ تا زرٶكٳٷسرٴرٲا  .ٱر٦ٷ   يؾٷ ، ٦ٟا

زض ذهٹل  ،عرٶ يٲثاحث تٗسٸ زض  ريٱ ٻؾرٵ ٪ٟج ٽارظ آٶ ،ٵركرزض ٲثاحث پ ،٪ٟ 

رٶوس، نوحث     رقواضٺ ٦وطزٺ   ٻيو ضرٸ يضٸؾوجا ٷة زض يظتاٶٹ ٦ٻ تٻ زٞٵ  ييټا  رقره

ٖثواضر   ٸ  ٶٓوطر  ٵ يو از ريو ٲوعرض ٸ قوٽط  ظ  ٵ يٱ ثثٹ  ررر٪ط ترٹرټ ٱ ٦طز.رذٹرټ

ٸ  ٲعرضټاٻ ټٳر٢طرض ٶؿث  تٻ ؿجٻ رؾ  ٦ٻ زؾ  رظ يٱ، پؽ قايطرسٺ ت٫يضر ٶاز حينط

 ٱ. يرا تكٹرقسٺ زٶ ٲٗاتس ثات 

 «ةٌيس ُديالس»کتاب  درتارُ يتحايتَض

 س:ي٪ٹ يؾجاز حؿٵ ٢اؾٱ ٲر

َ گٌٙاز، هابىٍٗ ّوابى    ًکاَ آى  کِ  ٥ٍَ ّوبى ،يٌت ٦ٍٕيُ ثبًَ ِ  ثابً  فب٥وا

ُ يإز کِ ًبم اَُّ  ٚابى اُ  يٜ ايٕاذٔ ثاِ هاب٥َ سٚاو     .ًْابى  3ٌات يٚابى ٍا 

 .گٌاٍىٚبى يا ثَ يلقت کجَ ،يٝغَ کلظَم ام ٘يهَاَّ ديٍ

 س: ي٪ٹ يٲ ٸ تٵ ذُاب ضر ٶ٣٭ ٦طزٺ كاٴ تا ٖٳطيذثط رظزٸرج ر ،ؾپؽ رؾجاز

ِ ٍفابر  يا ٕاذٔ اٍ ً  .کِ ٭وَ کٚشِ ٙي، ثب ٭َى ثي ػٮفَ اُىٍاع ًواَى  يٌّگبه

ي ثاَى کاِ   يا ي اُىٍاع ثٮاي اُ ا يا ا .کاَى ًوَى ٍ ٭جاياب ثاي ػٮفاَ ثاب اٍ اُىٍاع     

 .ٍا ٥ال  ىاىُ ثَى يٌت کجَيهَاَّٗ ُ

  :ذثط ضر رنالح ٦طزٺ رؾ ٵ يرؾاٴ  ٵيتس، يٶانط
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 ٵ تواٶٹ يو ، زضتواضٺ ر زض ٲوعرضرتف  يٸ ٖوسٸ ا  ذوٹز  تأٮرٟو رظ  ي٧يرتٵ َٹٮٹٴ زض 

 يؾوٷ٫الذ ټاي   ٵرٸ زض ظٲٻ يضرٸ يضٸؾجارؾ  ٦ٻ زض  يكاٴ ټٳاٴ ٦ؿير»ٷس: ي٪ٹ يٲ

 .«ٲسٞٹٴ رؾ  زٲك١،  ٚٹَٻ

ٖوع توٵ قوسرز زض     ،«رٮٳوعرضر   »زض  يرتوٵ خوٹظ   ،«رإلقاضر »زض  يټطٸ

 ٢ؿوٳ  ټواي   ، ټٷ٫اٰ ؾرٵ رظ ٲوعرض «ٻررٮثٽ »زض  يازرٸ ن «ٺطررألٖال٠ رٮرُ»

 ٷس: ي٪ٹ يزٲك١ ٲ يقٳاٮ

ِ َٙى  يِ گفشِ هيإز کِ ثِ آى ٍاٍ ييٍٍٕشب ،آًْب )هِاٍار( ػولِ اُ ٍ قجال   کا

ٍ  7يىهشااَ ٭لاا ،کلظااَم ام، 3ٌااتيُثاابًَ قجااَ  .إاازٙاايُ  اُ ىهٚااق، ٍاقاا٬

 [ىٍّان ]ّاِاٍ   42ٕز کِ ٭وَ ثب اٍ اُىٍاع کَىُ ٍ اىهشَ ٍَٕل هي، 3فب٥وِ

 ي٭واَ ثابق   يٚابى ثاَا  ياُ ا يفًَُاي  اهاب  ؛بفاز يي ٍالىر يا اُ اٍ ُ .هَْ ثِ اٍ ىاى

ىهٚاق ٍفابر   ِ ىٍ غ٥َا  ،7ييجز ثَاىٍٗ كٖا يٕذٔ ثٮي اُ هٞ .ُ إزًوبًي

يُ ٙاي ٍ  يٚبى ًبهيثِ إن ا ٍٍٕشبي يا دٔ اُ آى .ييبفز ٍ ىٍ ّوبًؼب ىفي گَىي

ٍ  .إاز  «الٖاز  حيقز»، هٮٍَف ثِ ٍٍٕشبي ياهٍَُُ ا  يٕاٌگ  ،ٚابى يقجاَ ا  يثاَ ٍ

ٍ يکِ إن ا ٍػَى ىاٍى آى ًَٙاشِ ٙايُ ٍ كابف٨ اثاي ٭ٖابکَ گفشاِ        يٚبى ثاَ ٍ

َ ، ىٍ غَة هاِاٍ  يبى فِاٍيإز کِ قجَ هيٍ  ثي ُ ُ  ٍاقا٬ ، 3ٌات يُ ثابً  ٙاي

 9إز.

  2.تٹ ٶكاٴ ذٹرټس زرزٻ ثى ضر ترٖدرٲٹض ضٸظ٪اض  ،ظٶس٪ى ٦ٷى ٢سض ٦ٻ ټط

ٵ ٖٳ٭ ي٦ٷس ٦ٻ ر ياٺ ٶٳٹزٺ ٸ ٪ٳاٴ ٲرضر ؾ ينٟحات ،حؿٵ ٢اؾٱ رؾجاز ؾاٴ، ٵيتس

كواٴ ٶؿوث    يضر تٻ ر ييعټاررؾ  ٸ چ 3ٷةيظ ذطزٲٷس، يتاٶٹذسٲ  تٻ  ،ظق  رٸ
                                                           

 .64ٓ ، ىيڂت اٹَيلح .1

َهُؾلمَّ ». آٿ ؽٚهود ٭وٽهڈك    اٍهذ  ڇ اځٖبه وىځبٿ ٽچبع فٞبة ثڄ، 3فٞجڄ ؽٚود ىڅواثوگو٭زڄ اى  ،٥جبهدايڀ  .1

ْهَر َطَجبا   جهي ها  ي٥غاٽهڈه  هڇىگهبه  ، ىځلگي کڂي ٱله کڄ څو، ثيب ڇ ثْڂڈ !آگبڃ ثبُ» ؛«َؽاْسَؿْع، َو ما ِطْشَت َاراَک اـدَّ

 .)ٽزوعټ( .«رڈ ځْبٿ فڈاڅل كاكڄ ث

http://7070.parsiblog.com/Posts/165/
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٢ؿوٱ ٦وٻ    تٻ ذوسر قٹز.  يكاٴ ٲي٦طرٲ  ر٦اؾجٵ زټس ٦ٻ تاٖث ٲ٧سض قسٴ ٶاٰ ٸ  يٲ

 رؾ . تٹزٺ ٲثطرٶاضٸر ټاي  ٵ ٶؿث يكاٴ رظ رير

٦ٻ تا ٖٳط رظزٸرج  يٷثيظ ،٦ٯثٹٰ رٰ ٵيٶازضؾ  ٦ٻ رريٵ رزٖاي ٺ زضتاض ،ٵ رؾجازيررظ 

ؾرٵ ذٹز زض  ،ٸرا يآ ٱرپطؾ ٲي ٻ ٲسٞٹٴ رؾ ،يضرٸ يضٸؾجا٦طزٺ، ټٳاٴ رؾ  ٦ٻ زض 

ٰ  رٰ ٵير ،٦ٻ ٪ٟجٻ رؾ رؾ  ټٳاٴ ٦جاب ضر ٞطرٲٹـ ٦طزٺ  29نٟحٻ  زض ظٲواٴ   ٦ٯثوٹ

ا توط  يو ؟ آسذٹرٶتط خؿس رٸ ٶٳاظ  يٵ ٸرٮراٞ  ٸ ټٳيس تٵ ٖال ٸٞا  رح٧ٹٲ  ؾٗ

٦ٻ ح٧ٹٲو    ٵ ٲٹضز رتٟا٠ ٶٓط زرضٶسيزض رٴ، اٲٹضذٻ ټٳ٦ٻ رؾ   سٺرپٹقٵ رؾجاز ير

رظ ؾوا٬   ٸ اٴ توٹزٺ رؾوٟ  يتوٵ رتو   ا  رو زض رٸرذط ح ،ٷٻيتٵ ٖال تط ٲس سرؾٗ

 9سٺ رؾ ؟راٴ ضؾيتٻ پا ٠.  ټ 56قطٸٔ قسٺ ٸ زض ؾا٬  ٠.  ټ 49

ٰ ٦ٯثٹٰ ٸ ٞطظٶوسـ  ر»س: ي٪ٹ يٲ (٠.  ټ 9292 )ٰ يٲٹنٯ يطرهلل ٖٳطرٵ تٵ ذراؾي

ٸ  سذٹرٶو تط خؿس رٸ ٶٳواظ   ،اٞجٷس ٸ ٖثسرهلل تٵ ٖٳطي٥ ضٸظ ٸٞا  يزض  ،ٖٳطس تٵ يظ

ٲوا   يتوطر  ، تايوس ٻٟٞٯؿو  يٲهط يٲسٖٵ ير حا٬ 2«.اٞ يٕ حًٹض ررزض تك 7ٵرحؿ

 ،زض٪صقجٻ رؾ  ٠.  ټ 56ټٳؿط ٖٳط ٦ٻ ٢ث٭ رظ ؾا٬  ،٦ٯثٹٰ رٰ چُٹض ٦ٻ ٦ٷس يتطضؾ

چ٫ٹٶوٻ   رؾو .  اٞجوٻ ي٧ط رٸ حًٹض رٕ پررزض تك 7ٵرحؿ ،9ٕ زٞٵ قسٺرت٣ٻ زض خثاٶ

 اتوس يز تا زض ٦طتال حًٹض ٹق زٸتاضٺ رظ ٢ثط ٸ ٦ٟٵ ذٹز ذاضجٲٳ٧ٵ رؾ  ٦ٻ ريكاٴ 

 اتس؟ يزٲك١ ٸٞا  ٻ زض ٚٹَ ،ث  تطرزضـرؾپؽ تٗس رظ ٲه ٸ

 ،توٻ ٶواح١  ٸي   رؾو !  ئٸر٢ٗاً پط ز٬ ٸ خط ،ٴاٲٹضذ ٶٓطر  ٝيتحط ٵ رؾجازير

٦وٻ  رؾو   ٸ رظ آٶاٴ ٶ٣٭ ٦طزٺ  4ٶؿث  زرزٺ يرتٵ َٹٮٹٴ ٸ ٖسٸ ٻضر ت زضٸ٘ ٸ تٽٳ 

                                                           
 .5، اؽپل يبٍيڀ اٹقيبهي، ٓ خؤٽواء اٹپليڂ .1

 .163ٓ، ٽچنة اٹوڇٙخ اٹٮيؾبء .1

  .81، ٓ 1ربهيـ اثڀ ٥َبٵو، ط  .3

 .58ٓ ، ىيڂت حاٹَيل .4
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رؾ . حا٬ آٶ٧ٻ  7يزذجط ٖٯ ،٦ٯثٹٰ رٰ ٻ، ټٳاٴ ټٳؿط ٖٳط،يقسٺ زض ضرٸ زٞٵ يتاٶٹ

ح يآٶاٴ تهط ضر ش٦ط ٦طزيٱ ٦ٻٸ رتٵ َٹٮٹٴ  يٖسٸ ٵ ٖثاض رٖپركرٵ، زض ٲثاحث ٲا 

 رؾ  ٦ٻ ٶعز ٖثوسرهلل توٵ   3يٷة ٦ثطي، ټٳاٴ ظضرٸيٻقسٺ زض  زٞٵ يتاٶٹرٶس ٦ٻ  ٦طزٺ

 9.رٶس اٞجٻيتٵ خٟٗط رظ رٸ ٸالز   يٸ ٖٯ يٖٯ ،ٖثاؼ، خٟٗط تٹزٺ ٸ ٖٹٴ

 ٲهوط  سررؾوات  يتوطر طٶس! ر٪ يٲ يضر تٻ تاظ يآثاض ٖٯٳ٪ٹٶٻ  ريٵ ،٪ٷٽ٧اضټاي   زؾ 

 ٲطت٧ة قوسٺ  ضرټا  خطٰ٪ٹٶٻ  ريٵ ي ٦ٻس ٲهطراض رؾاترچٻ تؿ تٹز.جأؾٝ ٲ اضرس تؿيتا

ذواضج   ذٹز يرنٯټاي  ٫اٺيرظ خاضر  يرزت ٸ يٖٯٳټاي  س، رٲاٶ يخسټاي  ٸ زض چاج

 ! رٶس ٦طزٺٝ يتحطٸ 

  3کثزي ٌةيطالق س تْوت

 ٸ ٪وٹټط  ټاقوٱ  تٷي ذطزٲٷس يتاٶٹتٻ ضر  يظقج تٽٳ  زضٸ٘ ٸ ،رؾجاز حؿٵ ٢اؾٱ

ٷوة  يتوا رٸ )ظ » س:يو ٪ٹ يٸ ٲرؾ  ٶؿث  زرزٺ  ،ټا ي٭ ٸ تعض٪يزض ًٞا 3ظټطر يټٳجا

ٵ ٲٹيٹٔ ير٪ٹٶٻ  ريٵ ،يٶانط .رؾ رظزٸرج ٦طزٺ  ،يٷة ٦ثطي( تٗس رظ َال٠ ظينٛط

 «.ح ٶٳٹزٺ رؾ رضر تهح

توٹزٺ ٸ رتوٹٖٳط،    يٵ رٞؿواٶٻ ذواٮ  يو طٺ، رظ ررضخا٬ ٸ ؾٖٯٱ ټاي  باحا٬ آٶ٧ٻ ٦ج

ٔ ٵ يو رظ ر ،٫وطرٴ يط ٸ زررتٵ رث ،يحدط، رتٵ ؾٗس، َثط رتٵ  .رٶوس  ٶ٫ٟجوٻ  يؾورٷ  ٲٹيوٹ

توا  ، 3ٷوة يتٗس رظ ٸٞوا  ظ  ،٦ٻ ٖثسرهلل تٵ خٟٗط ٪ٟجٻ رؾ  يقاٞٗٻ ٲحٳس تٵ َٯح

ٰ  رٰ .ثف ٶكسرٶهري  ٻتچ ،ٸ رظ رٸ ،رظزٸرج ٦طز ٦ٯثٹٰ رٰ آٴ تاٶٹ، ذٹرټط ٶوعز رٸ   ٦ٯثوٹ

رٸ زض  ٸ ؾوٷس  ذثط رؾو  ٸ ٲوسض٤  ٺ ٦ٷٷس ٦ٻ رنالحؿ  ر٦ يٵ ٶانطياٞ . ريٸٞا  

 ؿ ؟ رٵ ذثط چيٶ٣٭ ر

 ټاقوٱ  تٷيَٗٵ  تاضٺ٦ٻ زض ياتيكجط ح٧ار٦ٻ ت ٸ پػٸټف، ثات  قس يتٗس رظ تطضؾ
                                                           

  .کڂيلٽواع٦ڄ ، چبپ كٽْٰ، 11ٓ ، ٥لڇي «اٹييبهاد»ثڄ ٵزبة كه ايڀ ثبهڃ  .1
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 ،ٷٻر٪وطز آٲوسٴ قوٗطر ٶوعز ؾو٧      ،يذٹرٶٟط تٻ آٸرظرتٽاٰ ٖثسرهلل تٵ خٗآٲسٺ، ټٳچٹٴ 

ټٳؿطـ  رظ ؾٹي 8ٲإٲٷاٴ رٲرطزذجط  ،ٷةيظَال٠ زرزٴ  ،ٵ آٶاٴركاٴ زض تير يزرٸض

ط توٵ  رو پطزرظ ذائٵ ٸ ٦صرب، ظت ٪طٞجٻ رظ رذثاض زضٸ٘تط ،ٸ ټٳٻ، ټٳٻ ٖثسرهلل تٵ خٟٗط

ٻ رزض حاقو ، يٖالٲوٻ ٶ٣وس  رؾ  ٦ٻ  :اٲثطرپا٤ پتر   رټ٭ زقٳٵ ؾطؾر  ،ت٧اض

 9ح ٶٳٹزٺ رؾ .يتهطٵ ٲُٯة يتٻ ر ،«ي٧ثطرٮٷة يظ»٦جاب ذٹز 

ٵ رؾو  ٦وٻ حؿوٵ ٢اؾوٱ توٻ نوح  زرؾوجاٴ َوال٠         ير ،ٵ زرؾجاٴية ريرظ ٖدا

س! يو ٶٳا يح ٲيكاٴ تهطي٭ ريتٻ ًٞا ،رٸحا٬ آٶ٧ٻ ذٹز  ؛٦ٷس يرٖجٳاز ٲ 3ي٦ثط ٷةيظ

 ،قوداٖ   ،نوٟا ، نوسر٢   ،ؾراٸ  ،رظ ٸٞارؾ  قسٺ، ٖثاض   قٳطزٺتط٭ ير٪ط ًٞا

قو٧٭ زض  توطيٵ    توٻ ٦اٲو٭  ټوا   ٯ رٵ ًٞو ير تٳاٰظټس ٸ  ،ٖٟ  ،ٖثاز  ،ٖٯٱ ،ٲٷاٖ 

 ،٦ٻ ٖثسرهلل توٵ خٟٗوط   پصيطٞ  تٹرٴ يرؾ ، حا٬ چ٫ٹٶٻ ٲسر ٦طزٺ رتثٯٹض پ 3ٷةيظ

 ،ٲهواحث  زرقو    9اٲثط ر٦طٰرتا پرٸ، ٦ٻ  يزض حاٮ ؛تاقسضر َال٠ زرزٺ  يٷة ٦ثطيظ

رظ آٶواٴ ٦ؿوة    تٹز ٸ :ٵرٸ حؿٷ يرٲاٰ ٖٯ ٺ، ؾپؽ ټٳطركاٴ تٹزيث ريحاّٞ رحاز

ٖثوسرهلل رظ ٶٓوط رذوال٠ ٸ    : »رؾ  رٸ ٞطٲٹزٺ ٲٷعٮ زضتاضٺ  اٲثط ر٦طٰرپ٦طزٺ تٹز؟  ٖٯٱ

 ٶ٣٭ ٦طزٺ رؾ :  «رإلناتٻ»٦ٻ رتٵ حدط زض  چٷاٴ .«ٻ ٲٵ رؾ رْاټط، قث

لان  الٮ ثابة  ِ إز کاِ ىٍ هيٍٕا   يّوبى کٖ، 3ٌتيُ هَىهٌي، يثبًَ

ىاًاب    ي)ثبًَ َهٮلوِيغِ ٚبى ٍا ثِ ٭بلويا ،7ييثي كٖ يٍ اهبم ٭ل هَاًيىٍٓ 

ثاَى ٍ   7ييبثز هابٛ اُ ػبًات اهابم كٖا    يً يىاٍا . ٍيکَىلقت ه (بهَهشِيً

ُ   يٍ كش هَىم ٚابى  يثاِ ا  ،كاالل ٍ كاَام  ىٍثابٍُ   7ييي الٮبثاي يا ٙاوٜ اهابم 

 دَ إز اُ هکٍَُ ثَىى ٥ال .   :زياهجبٍ ٍاٍىُ اُ اّل ث کَىًي. يهَاػٮِ ه

ُ  ،ىٍ إالمِ ًِى هياًٍي ٭ٍِػل يؾ ؿيّ»ٍَٕل هيا فَهَىًي:  ِ اُ ساَ   هکاٍَ اي  هبًا

َ يى ضي. ىٍ كاي «٥اال   يٮٌيَٙى؛  يهَاة ه ييٖز کِ ِث هب٥َ ػيايً  آهايُ  يگا

                                                           
 .79ٓ ، ٥الٽڄ ځٲلي، يىيڂت اٹٶجو .1
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ِ ٍ  ٙاَى ٍا ىٍٕاز ىاٍى   يداب ها  َث يکِ ىٍ آى ٭ٍَٕاي  هبًِهياًٍي »: إز اي  هبًا

ِ  يا ؾ ؿيٍ ّا  ،ًاياٍى َٙى ٍا ىٍٕز  يدب هَکِ ىٍ آى ٥ال  ث  ،ػال ٍِ ًاِى هياًٍاي ٭

ي ٍ ٥اال   يا اُىٍاع کٌ»: إاز  آهيُ يگَيض ىي. ىٍ كي«ٖزياُ ٥ال  ًسَ  هٌلَٓ

 9.«ييآ يي، ؿَا کِ اُ ٥ال ، ٭َٗ هياًٍي ثِ لَُُ ىٍهيًيّ

اٶ٫ط رٮدثواظ ٸ ٖهو   تٷوسذٹ،  ،٠ذالرتس يٞطزتٷٽا   ، ٶٻررټ٭ ت ذطزٲٷس يٵ تاٶٹير

 : رؾ  ٦ٻ رؾجاز حؿٵ ٢اؾٱ ٪ٟجٻ َٹض ټٳاٴٶثٹز، تٯ٧ٻ 

ِ  ،ليي اُ ف٢اابي٭٦ااَآگ يٚاابى ىٍ قاابلج يز ايٙوٞاا  يٍ ىاٍا ،ٙااکل گَفشاا

قلت ثَىُ سَيي  ًفٔ ٍ دب سَيي  کبهل ،كٖتسَيي  ثٍِگَاٍ ،ًٖتسَيي   فيَٙ

 .ٚبى ىٍ ُّي ٍ ٭جبىس٘ ّوـَى ديٍ ٍ هبىٍٗ ثَىيا إز.

، ټٳواٴ  تٽٳو  ٵ يو ر يٱ ضرٸرٷرت يقٹز ٦ٻ ٲ يآق٧اض ٲ يټٷ٫اٲ تٽٳ ٵ ير يؾؿج

 ،٦وٻ تواَٵ ظقو     يټٷ٫واٲ  .رؾو   9اٲثطرو ٲطزٰ تٻ آ٬ پتطيٵ   زقٳٵ ،تٵ ت٧اض طرظت

توٻ زضتواض ْواٮٱ     ي٧يٶعز تطريضر تر   رټ٭ زرقجٵ رظرٞطرٌ زض ٦طرټ   ٺ تٹزٴ،سر٣ٖتس

 چطر ٦ٻ ؛ٱر٦ٷ ٶٳي كاٶف ضر ؾطظٶفر٧رٸ ٸ ټٳٱ، رٷرت ي٣ُاضرٶف ٲط ٸ ټٳررظ ظت يٖثاؾ

 ټٳاٴ تطرٸز ٦ٻ زض رٸؾ .تطٸٴ  رظ ٦ٹظٺ

 يى هصزاطِ عثدالزحويتا عا

 ي٦جوات  ،كٻ ٖثسرٮطحٳٵي، ٖايؿٷسٺ پطآٸرظٺ ٲهطيٷة، ٶٹيذطزٲٷس، ظ يزضتاضٺ تاٶٹ

آٴ ٦جواب ضر   يضر تٻ ٶ٫اضـ زض آٸضزٺ رؾ . ٲا ٢ث٭ رظ ٲُاٮٗٻ آٴ ٦جاب، رضظـ ٖٯٳو 

زض زرٶكو٧سٺ   ي٢طآٶو ټواي   ٖٷٹرٴ رؾجاز پػٸټفؿٷسٺ آٴ ضر تٻ يطر ٶٹيظ ؛ٱيٶٽاز ٲي رضج

ٱ، يو ٵ تواٶٹ ضر ٸض٠ ظز يو ٦ٻ ٦جواب ر  يٱ. رٲا ٸ٢جرقٷاذج ٲي ث ٲهطيرٮحسٸ زرض ا ررٮٽ

 ؛رؾو   پروطٸي ٦وطزٺ  چطر ٦ٻ رٸ رظ ټٳ٧اضـ حؿوٵ ٢اؾوٱ    ؛ٱيظزٺ قس اض ق٫ٟ رتؿ
                                                           

 .191ٓ ، 1ط ، خاٹْي٦ڇٍبئٸ  .1
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، ذوٹزـ توٻ   . ٸيسيو ٶٳا يٵ تٽٳ  ٸ ٶ٣٭ آٴ پػٸټف ٸ تطضؾو يتسٸٴ آٶ٧ٻ زضتاضٺ ر

 ٦ٷس:  ٲي ٪ٹٶٻ رٖجطرٜ ٵيٵ تٽٳ ، رير يريرضظـ تاض

٥اال    يکِ ثِ هبػَاام ُ ييٍا ًي يکٖ ،ٖبى ٍ هٍَهبىيًَ ًبهِ ًُيگيي يهي ىٍ ث

ي يا ٍ اُىٍاػ٘ ثب هَاَّ ا ٭جياب ثي ػٮفَ اُ َٕي ،ٌتيهَىهٌي، ُ يىاىى ثبًَ

ق ثاَىُ ثبٙاي، دأ آى    يي هجَ ٝلياگَ ا أم کلظَم اٙبٍُ کَىُ ثبٙي. يٮٌيثبًَ، 

ي ىإشبى ٍا ثِ ٥اٍَ ق٦ا٬ ٍ   ين ايسَاً ًوي هب ٥ال  ىاىُ ٙيُ إز؟ يؿِ ُهبً ثبًَ

، 7يثٮي اُ ٍفبر اهابم ٭لا   ،ي ٥ال ين کِ ايىّ هي قي. فق٤ سَػکٌيني ثبٍٍ يقي

 اُ كؼبُ ثَىُ ثبٙي. 7ييٍ قجل اُ هٍَع اهبم كٖ

 س: ي٪ٹ ٲي ؾپؽ

کاٌن ٍ   ًواي  ي ٥اال  ٕاإال  يا هي اُ هٍَهبى ىٍثبٍُ ٭لل ٍ إاجبة ا  ،ييدٔ اُ ا

 ٍىٍ هلجاز ثاَاى   يز ًوَىُ ٍ اٍ ٍا فبًيفق٤ ًٌّن ٍا هشَػِ ٍ هشوَکِ ىٍ ٙوٞ

9ٌن.يث هي ٍ فًَُياى ثَاىٍٗ
 

ٵ ذواٶٱ  يررظ ؾٹي آٸضزٴ ٸ پك  ٶٳٹزٴ تٻ تٽٳ  ٲٹضز ٶٓط  يٵ ضٸير ٲا ٲٗٷاي

ؿاٴ يٶٹ ٶاٲٻ ظٶس٪يٵ رزض ت ،رٸ ٦ٻ س٦ٷ  ٲي رٖجطرٜ يظٲاٶ .ٱرٷ٦  ٶٳي ضر زض٤ يز٦جط ٲهط

ٖثوسرهلل  رظ ؾٹي  3ٷةيَال٠ زرزٴ ظ يسٺ رؾ  ٦ٻ تٻ ٲاخطريضر ٶس ي٦ؿ ،ٸ ٲٹضذاٴ

 يأٰ ٦ٯثٹٰ رقاضٺ ٦طزٺ تاقوس. زض خوا   يٗٷيٵ تاٶٹ، يتٵ خٟٗط ٸ رظزٸرخف تا ذٹرټط ر

. پوؽ  ٦ٷورٱ ٵ تواٸض  ر٣و يٵ زرؾجاٴ ضر تٻ َٹض ٢ُٕ ٸ يٱ ررتٹرٶ ٶٳي ٲا ،سي٪ٹ ٲي ي٫طيز

تٗوس رظ ٸٞوا     ،ٵ َوال٠ يزټس ر ٲي حرتطخ٪ٹيس،  چرؿ  ٦ٻ ٲيرٸ ؾرٵ  ٵير يٲٗٷا

 !رظ حداظ تٹزٺ تاقس؟ 7ٵرٸ ٢ث٭ رظ ذطٸج رٲاٰ حؿ، 7يرٲاٰ ٖٯ

رظ ت٧وطرض   يعٺ رٸ ٸ رؾجاز حؿٵ ٢اؾوٱ ٲهوط  ر٦ٻ رٶ٫ تايس تپطؾرٱ ؾٝ ٞطرٸرٴأتا ت

عٺ آٶٽوا  رو رٶ٫ .رٶس آٴ ضر ش٦ط ٶ٧طزٺٶرع ٦ٻ ٲٹضذاٴ  چرؿ ؟ تٽٳجي ٵرٵ تٽٳ  زضٸٚير
                                                           

 .114ڇ  113، ٕٔکوثالء ثٞٺخ .1
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پٷٽواٴ قوسٺ ٸ    ي٦وٻ زض ٦وٷح ٞطرٲٹقو    چرؿو   ټوا  ټوا ٸ تٽٳو    ٵ زضٸ٘يرظ رٶجكاض ر

 يتطر ؟رٶس آٶٽا ضر تاٞجٻ ياؾر٭ ؾيقسٺ، تٻ زالطررخټاي  آٮٹزٺ ٸ ٶاپا٤ ٸ ٢ٯٱټاي  زؾ 

 ؟قٹز ٲي حان٭ري  ٺ سيچٻ ٞا ،١رٸ تح٣ ييټا زض ٖهط ضٸقٷا ټا ٸ تٽٳ  ٶ٣٭ آٴ زضٸ٘

ذسٲ   يكاٴ زض ضرؾجاٵ ٖٳٯي٦ٻ ر رٶس زٺ٦طتهٹض  ،يآٶاٴ تا ٦ٳا٬ ؾطٸض ٸ قازٲاٶ

  ضٸح يتاٖث آظرض ٸ رش ،ٵ ٖٳ٭ آٶاٴيحا٬ آٶ٧ٻ ر ؛رؾ  3ٷةيذطزٲٷس، ظ يتٻ تاٶٹ

پؽ رظ آٶ٧وٻ توٻ ذوا٤     يحج ،زقٳٷاٴ پسضـ٦ٻ ٪ٹٶٻ  ټٳاٴ قٹز. ٲي ٷةيحًط  ظ

٦وٻ  ټوايي   ٷوٻ رٸ ٦ټوا   يٵ زقوٳٷ ي٦ٻ ٢ٯثف رظ ر يزض حاٮ ؛ؾپطزٺ قس، رٸ ضر آظرض زرزٶس

ٷ٧وٻ زض  يتوا ر  ؛ع قسٺ توٹز يقس، پط ٸ ٮثط ٲي ٞطرٸرٶفټاي   ٻيزرز ٸ تاٖث ٪ط ٲي آظرضـ

 ٱ ٦طز!رٵ تؿٯيآٞط تٻ خاٴ ، خاٴؾٝأ٦ٳا٬ ت

ُ  ،يؿٷس٪اٴ ٲهوط يچطر ٶٹ ٦ٷٷوس ٸ   ٲوي  زرض حوٻ ياٴ ضر خطرٗرٝ قو رو رحؿاؾوا  ٮ

ٽوٹزٺ ٸ ٶواضٸر، توٻ ٲٷٓوٹض     رتټاي  ٵ تٽٳ يضر تا ت٧طرض ر يٹض رٲ  رؾالٲرٚټاي  ٢ٯة

٦ٻ  يٷس؟ ټٳاٴ ذاٶسرٴ پا٦يٶٳا ٲي ي ، ظذٳررټ٭ تظق  خٯٹٺ زرزٴ قٽط  ٸ آٸرظٺ 

اٴ رو قاٴ قٽاز  زرزٺ ٸ ٪ٹـ زقٳٷاٶكواٴ ضر توا ت   يتٻ َٽاض  ٸ پا٦  ،9اٲثط رٖٓٱرپ

ٵ تٽٳ  ٸ رٞجطر ضر ٚثاض پطر٦ٷوسٺ  ي٦ٻ ر يٯيټٳاٴ ًٞا .٭ ٦اٲٯكاٴ ٦ط ٶٳٹزٺ رؾ يًٞا

آٶواٴ ٸ   طريو ظ ؛ٱير٪وٹ  ٶٳي ٥ ٦ٯٳٻ ټٱ ؾرٵي ،ٷٻرٵ ظٲيظٶس. ٲا زض ر ٲي زض ټٹر، ٦ٷاض

ٸ پسض ٦طرضـ زض  3ٷةيزقٹرض تا ظ يط تٵ ت٧اض ٸ رٲثا٬ رٸ، ضٸظركاٴ، ظتيټا ؾطزؾجٻ

٦ٷٷسٺ ح١ رظ تاَ٭ زض آٴ ضٸظ، پطٸضز٪اض تعض٨ رؾو  ٸ  ٸ تٷٽا حا٦ٱ خسر ف زرضٶسرپ

 قٹٶس. ٲي ٵ زٖٹر خٳٕرٶعز رٸ َطٞ

 صالتيتواّا ٍ  صيگزا ،تي تکار زيست

ذوٹب توٻ    ٱ ٸرپطزرظ ٸ خاٖو٭ ضر تكٷاؾو   زضٸ٘ ٵ ٲطزيتا رزض ريٷدا ٲٷاؾة رؾ  

رظ رٸ ٶ٣٭ قس، رظ  يجي٦ٻ ضٸر يٱ تا ټٷ٫اٲيتثط يـ پر يٶٟؿاٶټاي  ټا ٸ ذٹرټف في٪طر
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 ياٲجٹٞو  ،يطرو تٵ ٖثسرهلل تٵ ٲهوٗة توٵ ثاتو  ظت    تٵ ت٧اض طرٱ. رٸ ظتررٸ تطحصض تاق

 7رٮطيوا  يتوٵ ٲٹؾو   يتٹز ٦ٻ تٻ رٲاٰ ٖٯو  يرؾ . پسض رٸ ت٧اض، ٦ؿ ٠.  ټ 256 ؾا٬

 خوس  9ٵ رٞجواز ٸ ٲوطز.  يررظ ٢هط ذٹز پوا ٶرع رٸ  .ٶٳٹزٵ يرٸ ضر ٶٟط 7ٸ رٲاٰ ،٦طزؾجٱ 

ٗ  يضرٸرٸ ضر  ،يٷو ررؾ  ٦ٻ رحٳس رتٵ ٲٗ ٲجٽٱ يرٸ ٲهٗة، ٞطز  .زرٶؿو   ٲوي  يٟريو

 يرٸ ٢ووٹ»: رؾوو  ٪ٟجووٻ ي. ٶؿووائ«رؾوو  طرٮٛٯٍ تووٹزٺروورٸ ٦ث»: رؾوو  حوواتٱ ٪ٟجووٻرتٹ

 2.«ؿ رٶ

 ؛توٹز  :يٸ رٸالز ٖٯو  يتٹزٺ ٦ٻ ٲراٮٝ ٖٯ يٲطزٲتطيٵ  رظ تس ،ٲهٗةٖثسرهلل رتٹ

 ،طرو رؾو . رٲوا ظت   ٵ ٲُٯة رقاضٺ ٦طزٺيتٻ رٶرع  960نٟحٻ  ،«ٟٽطؾ رٮ»ٱ زض يٶسرتٵ 

زض  ،ط تٵ ت٧واض رظت»س: ي٪ٹ ٲي (٠.  ټ 492 )ٰس رد ٲٟر؟ قتٹز يچ٫ٹٶٻ قره ذٹزـ

رتٽاٰ تٹزٺ ٲٹضز  ،7ٲإٲٷاٴ رٲرطتا  يزقٳٷٷٻ رظٲٸ زض  ٺٶثٹز رٖجٳازث، ٲٹضز يٶ٣٭ حس

 9.«رؾ 

 7ٲإٲٷواٴ  رٲروط ٲطزٰ ٶؿث  تٻ تطيٵ   تٵ ت٧اض، زقٳٵ طرظت»س: ي٪ٹ يٲ يحٯٻ ٖالٲ

 4.«تٹزٺ رؾ 

ٴ توٵ ت٧واض، رظ خواٖال    طرو س: ظتيو ٪ٹ يٲو  يٳاٶرؾٯ يحاّٞ رتٹرٮًٟ٭ رحٳس تٵ ٖٯ

ث رٸ يرظ حوس  يرثوط  ، ټورچ ٵرحرزض نح .ؿ رٶ پصيطٞجٷيث رٸ يث تٹزٺ ٸ حسيرحاز

 .«رٰ ٻٶٷٹقوج  يثيرظ رٸ حوس  رٲوا ٰ، ر ٺسيو ٲوٵ رٸ ضر ز »س: يو ٪ٹ يٲو حواتٱ   ي. رتٵ رت«ؿ رٶ

 ي٦وٻ ٲطظتواٶ   چٷاٴټ 5رؾ .ٶ٣٭ ٦طزٺ ظق  ټاي   يضٸرحدط رٖجطرٜ ٦طزٺ ٦ٻ رٸ  رتٵ

 : رو رظ رټو٭ ت  ي٫طزرٶو يتوٻ ضٸ  ،رـ رٺرٞطرز ذاٶٹز يتٳاٲ» :٪ٟجٻ رؾ  «رٮٳٹقح»زض 

                                                           
 .543ٓ ، 1ط ، اٹجؾبه خٍٮيڂ .1

 .119ٓ ، 4ط ، ٽيياٿ اال٥زلاٷ ؛113ٓ ، رچنيت اٹٶپبٷ خفالٕ .1

 .61ٓ ، ّيـ ٽٮيل، خاٹَوڇياٹپَبئٸ  .3

 .94ٓ ، ٵ٬ْ اٹيٲيڀ .4

 .313ٓ ، 3ط ، رچنيت اٹزچنيت ؛344ٓ ، 1ط ، اال٥زلاٷٽيياٿ  .5
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 9.«ٷسټؿج ٲٗطٸٜ

رٸ ضر تٻ ذٹز  ، ، ٲجٹ٦٭رتا رټ٭ ت ـآق٧اض يظق  ٸ زقٳٷټاي  في٪طرتٻ ذاَط 

توا   يجٹ٦٭ توٻ زقوٳٷ  رٸ ضر ضٸٶ١ زرز. ٲ يٞطرٸرٴ، ظٶس٪ټاي  ٥ ٪طزرٶس ٸ تا پازرـيٶعز

ٜ ٺٲطت٧ة قس 7تا رٲاٰ ي٦ٻ تٻ ذاَط زقٳٷ يٱ ظقجيٸ خطر 7ٲإٲٷاٴ رٲرط  ، ٲٗوطٸ

 . رؾ 

ٸ رتوٹرٮٟطج   ي٦وٻ رتوٵ ٸضز  ضر آٶچوٻ  تٹرٶس  ٲي ،كجطرت يآ٪اټ يتطر يذٹرٶٷسٺ ٪طرٲ

 2.سترٹرٶ ؿ ،رٶ٣٭ آٴ ٶ ياضري٢ٯٱ ضر  ٸ رٶس ٶ٣٭ ٦طزٺ يٱ ٸيرظ خطر يرنٟٽاٶ

 ياز قسٺ تٹز ٦ٻ ٲجٹ٦و٭ رٸ ضر ٸرٮو  ي٢سض ظ آٴ ،ط ٸ ٲجٹ٦٭رٵ ظترٸ ٲحث  ت يزٸؾج

ٮثواؼ ٸ  زؾ  زٺ  ،ټعرض زضټٱ ٸ رٲط ٦طز ٦ٻ تٻ رٸ زٺ ،ٞطظٶسرٶف ٢طرض زرز يٲ٧ٻ ٸ ٲطت

  )ٲ٧ٻ( يسٴ ٸالرتركزرؾجاٴ  9.ٯف تٻ ؾاٲطر تثركٷسيٸؾارٶج٣ا٬ زرزٴ تطري  ٢اَطزٺ 

آٴ  ،رٶوس  رٸ ضر ٶٹقجٻٻ ٶاٲ ظٶس٪ي٦ٻ  ي٦ؿاٶٻ رظ خاٶة ٲجٹ٦٭ تٻ رٸ ٲٗطٸٜ رؾ  ٸ ټٳ

 4رٶس. ٶ٣٭ ٦طزٺضر 

جف، ٖثوسرهلل توٵ خٟٗوط ضر    يو ؿ  ٦ٻ زض ضٸررة ٶرٖد يٵ ٦ؿرٵ چٷيرظ رضٸ  رظريٵ

 آٴتط حطٲ   يازي٭ ظيحا٬ آٶ٧ٻ زال ؛زرٶؿ  يضر تس ٶٳ يآٸرظذٹرٶٷ٧ٻ يٲجٽٱ ٦ٷس تٻ ر

ا  زضٸ٘ رؾو (  يو ٵ ضٸري)ر يآٸرظذٹرٶتط خٹرظ  يٲثٷ يثيرحازتٷٽا  ٶٻ رٸ 5ٸخٹز زرضز.

رٶس ٸ رظ خٳٯٻ  تٹزٺ يآٸرظذٹرٶٻ ٟجرق ،رـ ط ٸ ذاٶٹرزٺرتٯ٧ٻ ذٹز ظترؾ    ٦طزٺ يضٸر

ٗوٻ  رضت يتوٵ رتو   ٖٳوطٸ  ،ظتاٴتٵ ٲهٗة رؾ  ٦ٻ تا قاٖط تس زذجط ذاٮس ،ٷٻرآٶاٴ، ؾ٧
                                                           

 .59ڇ  54ٔ ٕ، ٽوىثبځي، اٹپڈّؼ .1

 .395ٓ ، ٽٲبرٸ اٹٞبٹجيڀ ؛391ٓ ، 1ط ، ربهيـ اثڀ اٹڈهكي .1

 .469ٓ ، 8ط ، ربهيـ اٹقٞيت .3

، 4ط ، األكثهبء ٽ٦غهټ   ؛15ٓ  ،3، ط حاٹڂغڈٻ اٹياڅو ؛85، ٓ 1، ٍقبڇي، ط خاٹزؾٮڄ اٹٺٞيٮ ؛41ٓ ، 9ط ، األ٩بځي .4

 .169ٓ ، 1ط ، اٹڈٵي٤، ٵزبة اٹٲٚبء ؛155ٓ ، ٽٖبكه اٹ٦ْبٯ ؛114 ٓ

 .338، 3ط ، اثڀ ٵضيو ؛338ٓ ، 3ط ، اٹقبىٿ ؛51ٓ ، 19ط ، رٮَيو اآلٹڈٍي .5
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 ٪ٹٶٻ ٵير ،«يٚاٶألر»٦ٻ زض  چٷاٴ .ذٹرٶسٶس يذٹرٴ، آٸرظ ٲ  ٶكؿ  ٸ ظٶاٴ آٸرظٺ يٲ ي٢طق

  9آٲسٺ رؾ .

زذجوط   ،ٷٻرتاٴ، ٶوعز ؾو٧  رخجٳوأ قواٖطرٴ توسظ    ي٪واټ  [فر٦ط توس رو ٵ ظتير يآض]

رظ ٶٓوط   9ٲوطزٰ توٻ ضؾوٹ٬ ذوسر    تطيٵ   ٻرقث ي  ٦طزٺ ٸ ٪اټيضر ضٸر 7ٵرحؿ رٲاٰ

ٲوجٽٱ   3زذجوط ٞاَٳوٻ   ،ي٦ثط ٷةيظٖثسرهلل تٵ خٟٗط ضر تٻ َال٠ زرزٴ  يٗٷيرذال٠، 

٦وٻ   يَوٹض  ؛٦ٷس ي  ٲيزٸٰ ضر ضٸرٻ ٟرتا ذٯ ٦ٯثٹٰ رٰ زرؾجاٴ رظزٸرج يٸ ٪اټ ٦2ٷس يٲ

 ،ٝ ٸيرو ٵ رضرخيو زض ٶ٣و٭ ر  9.قٹز يؽ ٖط٠ ٲراء ٸ ذداٮ  ذررظ ح ،ط رٚ يكاٶرپ
                                                           

 .67ٓ ، 1ط ، ثڈاٹٮوط إٮچبځيا، األ٩بځي .1

ڇ ع٦هٸ   ها ٍهبفزڄ  ٺڄئٽَاٍذ ٵڄ ايڀ  يڇ اڇ ځيي ٵَ ٵڂل  ٽي پوكاى ځٲٸ  ٽ٦ٖت كهڇ٧ ،ها اى علُ ٽڈٙڈ٣ايڀ  يڇ .1

ڇ  يٵهڄ ثَهيبه ثهڄ آڇاىفهڈاځ    کهټ کڂهل    كفزو ٽٖه٦ت  ،كفزوّبٿ ٍٶيڂڄ  رب ؽَبٍيذ ٽوكٻ ها كهثبهڃ اٍذکوكڃ 

 ثڈك. ٽڂل ٥الٱڄ يگنهاځ فڈُ

آڇهكٿ كه  ثهڄ اىكڇاط   ّهلڃ كهثهبهڃ  فجهو ڇاهك »گڈيهل     ٽي.ٯ(   څ 411، )ٻ ٥الٽڄ ٽؾپل ثڀ ٽؾپل ٽٮيل، ٽذاّيـ  .3

ٽهڈهك   ،هٍهل ٵهڄ كه هڇايهذ    يٝويٰ هڇايذ ثڄ ىثيو ثڀ ثٶهبه ٽه   .ځيَذڇ ٱ٦ٞي صبثذ ، اٽيواٹپؤٽڂيڀ ثڄ ٥پوكفزو 

څبّهټ اك٥هب    يچڄ ٵڄ ثهو ٙهل ثڂه   كه څواڇ  .ڇ ٽزچټ ثڄ ث٪٘ ڇ ٵيڂڄ ځَجذ ثڄ اٽيواٹپؤٽڂيڀ اٍذ اٝپيڂبٿ ځيَذ

ثهڀ ؽَهڀ )څپهبٿ     يپهل يؾيه  ثڈٽؾاڇ ٥ٺذ اځزْبه ايڀ ؽليش ځيي آڇهكٿ آٿ رڈٍهٜ   ٵڂل، ٽڈهك اٝپيڂبٿ ځيَذ يٽ

گپهبٿ   ،اى ٽهوكٻ  يثَهيبه  .ثبّهل  يثڄ اڇ ٽڂزَت اٍذ( كه ٵزبثِ ٽه  «ؤفجبه اٹييڂجبد»ّڂبً اٍذ ٵڄ  ځَت ي٥جيلٹ

كيگهو ايڂٶهڄ     ٵوك. ځٶزڄ ؽبٷ آځٶڄ اڇ اى ىثيو هڇايذ ٽي ؛ؽٰ اٍذثو كه هڇايزِ  ،ثڈكځِ ياځل ٵڄ اڇ ثڄ فبٝو ٥ٺڈ ٵوكڃ

ڇ  ٥ٲهل ثهڈكڃ   ياٹپهؤٽڂيڀ ٽزهڈٹ   ٵڂل ٵهڄ اٽيهو   يهڇايذ ٽ يگبڅ اٍذ. ځٲٸ ّلڃ يفڈك ؽليش څټ ثب افزال٭بد ثَيبه

٥پهو اى    گڈيڂهل  يٽ يٵڂل. څپچڂيڀ ث٦ٚ يثڈكٿ آٿ كالٹذ ٽ يثڄ ٩يو افزيبه يڇ گبڅ ٥ٲل ثڈكڃ يٽزڈٹ ،٥جبً يگبڅ

اى ٝويهٰ اڇ   يَهٺ ڇ ځ ىيل ٵْزڄ ّل  گڈيڂل يٽ يڇ ث٦ٚ .ځَٸ ٥پو ها اكاٽڄ كاك ،ڇ ىيل ثڄ ځبٻ ىيل ّل ي٭وىځل ياڇ كاها

پبځٖهل كهڅهټ     گڈيڂل يٽ يچچبهڅياه كهڅټ ٽچو كاك ڇ ث٦ٚ ،ايڀ څپَوُثڄ ٥پو   گڈيڂل يٽ ي٥پو ځپبځل ڇ ث٦ٚ يثوا

 ،ڇ ثڄ څو ؽهبٷ  ؽليش اٍذ  ٵڂڂلڃ آځٲله ىيبك اٍذ ٵڄ ثبٝٸ ،، ّلد افزال٫ كه ؽليشٽٞٺت ايڂکڄ فالٕڄ .ٽچو كاك

   .448، ٓ 3اٹ٦ٲڈٷ، ط  حٽوآ ؛61، ٓ خيڇځلاهك. اٹپَبئٸ اٹَو يڅيچ رإصيو

 ڇ كّهپڀ  ٽضبٷ ىثيهو ثٶهبه ٵهناة   اكه آځچڄ ٵڄ اى  ،يثڀ ؽَڀ ٥جيلٹ يايڀ اٍذ ٵڄ يؾي يبكآڇه، ٵالٻ ّيـ ٽٮيل

 ؟«ؤفجهبه اٹييڂجهبد  »كه ٵزهبثِ   ي٥جيلٹڇ٦ٙيذ ٽڈهك اٝپيڂبٿ ځيَذ. ؽبٷ چگڈځڄ اٍذ ، هڇايذ ٵوكڃثيذ  اڅٸ

 فٞهي  يٵزبث ٯ( . څ 1353)ٻ  يّيـ ٽؾپل عڈاك ثال٩، ثيهگ  ڄ٥الٽڇ ثڄ اڇ ځيَذ. ٭يٺَڈ٫  يپٌ څيچ اٝپيڂبځ

 (ٯ . څ 1391، )ٻ پٲهوٻ اٹ٥الٽڄ ٍيل ٥جهلاٹوىاٯ  ، كاهك ڇ څپچڂيڀ پژڇڅْگو ثيهگ «٥لٻ ريڇيظ ؤٻ ٵٺضڈٻ»ثڄ ځبٻ 

 (ٯ. څ 1354)ٻ  ي١چهو ځٲهڈ  ا ي٥الٽهڄ ٍهيل ٥ٺه    ،يكه هك ايڀ اىكڇاط كاهك. څپچڂيڀ پژڇڅْگو څڂل فٞي يٵزبث

   يؽجْه  يٽؾپهل  ياهلل ؽڂٮه  ّهبء  ّهيـ ٽؾپهل اٿ  . كاهك «ٵٺضڈٻ اٹٶڂي اٹپقزڈٻ ٭ي هك ىڇاط ؤٻ»ثڄ ځبٻ  يٵزبث
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ط ر، رؾو يَوٹالٶ ري  ٻتطټو  د زضيتواض  ،ؾواٴ  ٵي٦طزٺ ٸ توس  يطٸرٲعزٸض رظ رٸ پټاي  ٢ٯٱ

 ي  رظ ٲثازي  ٸ حٳايخٯة ضيا تطري ،ؾٹزخٹټاي  ٸ ٢ٯٱ قسٺ،اٶ٫ط رَٛټاي  زؾ 

 اٞجٻ رؾ . ياٴ يقس، خط يٲ سٺركيرٶس٦ٻ قثاٶٻ ټايي  ٻؿرح زؾيآٶاٴ ٸ تطٸ

زض توٻ   ياضر، ٶ٣وف تؿو  ٸ٢و  ټاي  اؾ رؾ٫طرٴ يٸ تاظتٹز ٦ٻ ؾٹزر٪طرٴ ٪ٹٶٻ  ريٵ

ټوا ضر توٻ زؾو  ٪طٞجٷوس ٸ      رٞؿواض ٢ٯوٱ   ،٦وطزٺ  ٟوا ير يؽ رؾوالٲ ر٪وطٞجٵ ٶوٹرٲ   يتاظ

ضر ٦وٻ زٸؾو     ي٫طرٶو يٸ ز توطزٺ  توٻ رٸج ٦ٳوا٬   ،ذٹرؾوجٷس  يضر ٦ٻ ٲ ييټا  رقره

َٯثاٶٻ ٸ رٚوطرو   خٷ٩ يټا عٺرٷدا رٶ٫يضؾاٶسٶس. زض ر يٸ ظقج يپؿج رٸجٶسرقجٷس، تٻ 

٦ٻ س رضؾ يي٦اض تٻ خا .ٻ ر٧ٞٷسيط تط ٲطزٰ ؾارٞطر٪ ي٧ي٥ تاضيٸ  اٴ آٲسرتٻ ٲ يقره

ٸ  ٶرؿو  ح رٶٳاظ خٳٗٻ تسٸٴ ٮٗٷ  تط رتٹتطرب نوح  ٲٗج٣س تٹزٶس ،رټ٭ حٳم يحج

٦وٻ   ، زض ذراالتكاٴ ٪ٳاٴ تطزٶوس كٻ ٸ ٣ٖ٭يرظ تعض٪اٴ رټ٭ قاٰ ٸ ناحثاٴ رٶس يتًٗ

 9رظ زظزرٴ ٞجٷٻ رؾ ! يرتٹتطرب )پٷاٺ تط ذسر( زظز

                                                                                                                                        

 11ڄ كه ٕهٮؾ  يكاهك ٵڄ كه څڂل چبپ ّهلڃ اٍهذ. ڇ   «ٵٺضڈٻ اٹَواٹپقزڈٻ ٭ي هك ىڇاط ؤٻ» ثڄ ځبٻ يٵزبث ځيي 

پهوكاى    ىځڂهلڃ ڇ كهڇ٧ اٍذ ٵهڄ ا٭زواء اٍذ. ثٺٶڄ إٸ ايڀ اڇٷ  يايڂچب اى ىڇائل هاڇ !ثيڂڂلگبٿ يا»گڈيل   يٵزبثِ ٽ

 ُٵٺضهڈٻ ها فهڈك   ڇ هڇايهذ اىكڇاط ؤٻ  كهڇ٧ ثَهزڄ  7يڇ ثڄ ٥ٺه  ثڄ ٍيل ٽب ٥پو رچپذ ىكڃ، ثٶبه  ثڀ ىثيو، عب٥ٸ

 ياهلل ٽؾپهل  ٽؾپهل اځْهبء  ، «اٹَهواٹپقزڈٻ »ځگهبڃ ٵهڀ ثهڄ     كه ايڀ ثبهڃ «. ؽبٷ آځٶڄ ؽٲيٲذ ځلاهك ؛اٍذ ٍبفزڄ

  .چبپ څڂل، 1ٓ ، يؽڂٮ يثلايڈځ يٕليٲ

هڇايهبد   ايهټ؛  ڄٍهقڀ گٮزه   ثب عيئيهبد  «ٵٺضڈٻ اٹپڂ٢ڈٻ ٭ي ؤؽڈاٷ ؤٻ  اٹ٦ٲل»كه ٵزبثپبٿ  ،ايڀ اىكڇاط  ٽب ځيي كهثبهڃ

ً څهبي   چچوڃ رويڀ پيْکَڈداى  ايټ. کوكڃ يڇ ځٲل ڇ ثوهٍ ٭ويٲيڀ ها آڇهكڃ ٽهب ٵهڄ ايهڀ اىكڇاط ها اځٶهبه      ٍوّهڂب

ڇ اى ثيهگهبٿ  ، رهإٹي٬ ثهڈكڃ   189ځيْبثڈهي اٍذ ٵهڄ ٕهبؽت   ٽؾپل ٭ٚٸ ثڀ ّبماٿ ثڀ فٺيٸ ؤىكي اثڈ، اځل ٵوكڃ

( رهب ىٽهبٿ   .ٯ څ 193 ٍهبٷ كه   اٹوٙب )ّچبكد يب٭زڄ ڇ ىٽبٿ اٽبٻ ٥ٺي ثڀ ٽڈٍي ٍذبٿ ٽبڇ ٽزٶٺپ، ٭ٲيچبٿ إؾبة

ِ    يڇ څپهبٿ ٵَه  ڃ ( ها كهٳ ٵهوك .ٯ څ 154 ٍبٷكه   اٹچبكي )ّچبكد يب٭زڄ اٽبٻ ؤثڈاٹؾَڀ ٥ٺي  ،اٍهذ ٵهڄ ٵزهبث

ايهڀ كهٍهذ   »ڇهٯ ىك ڇ ٭وٽهڈك   ځپڈك. اٽبٻ آٿ ها  7رٲليټ اٽبٻ ٽؾپل ثڀ ؽَڀ ٥َکويها  «خٹيٺ٥پٸ يڈٻ ڇ »

 . 9ٓ ، 3ط ، اٹپٲبٷ . رڂٲيؼ«آٿ ٥پٸ ّڈك ڄڇ ّبيَزڄ اٍذ ٵڄ ث اٍذ

رهبهيـ  »كه  ٯ(.  څ 385)ٻ  يؽَڀ ثهڀ ٽؾپهل ٱپه   ، ڇ كاځْپڂل ٱليپي  ٵٺضڈٻ ها ٽڈهؿ صٲڄ ٻاؽليش اځٶبه اىكڇاط 

 ځٲٸ ٵوكڃ اٍذ.، ٕبؽت ثڀ ٥جبك ٝبٹٲبځي رإٹي٬ ٵوكڃ، ڇىيو يثواها  ٵڄ آٿ، 193ٓ ، «ٱټ

 .57ٓ ، 1ط ، ٽوڇط اٹنڅت .1
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 س: ي٪ٹ يٲ يٻ تعض٨ قاٲر٣ٞ ،يرٲاٰ رٸظرٖ

ٍ ثَائاز   2ين ثَ ًفب  ٭ليىّ يٌکِ گَاّيا ن، هگَيگَفش ًوي كقَ  ٍ ثوٚ٘

يُ، ًهاِ ثاَ   يا ي ٭قيا گَفشٌاي کاِ ىٍ ٝاٍَر ثبُگٚاز اُ ا     هي وبىياُ اٍ! اُ هب د

يم ]ٍ يکاِ ثاِ كاي فکاَ ٍٕا      يگَىًوبى ٍ ًُبًوبى ثَ هب كَام هَاّي ثَى! ٌّگبه

ياب يا ٍثابف ٍ ٭ج  اثي ثي ٭٦ب  ،َيکظ اثي ثي ييلي ،بفشن[ اُ هکلَليقز ٍا ىٍيكق

ؿَى کاِ ساَ    ؛يياًٍ يسَ گٌبّ»ٚبى گفشٌي: يا .يميثبٍُ كکن هَى دَٕىٍ ،يي٭ج

 9.«يا ىاىُ يکَاّز گَاّ ياُ ٍٍ

ټوا ٪كو .    ؿوٻ رټوا ٸ زؾ  زؾوجرٹـ ؾٟؿوُٻ   ،ٲا حدٱد پطيتٹز ٦ٻ تاض٪ٹٶٻ  ريٵ

 تٻ آٴ ،قٽط  ٸ ٶٗٳ  َٳٕ، يتٹز ٦ٻ رظ ضٸ ير٧ٞاض ؾٹزر٪طرٶٺ سير٦ٻ ظر ييټا ؿٻرزؾ

 ،اٴيضرٸٺ زضتاض يز٢  ٸ ٲٹق٧اٞ تاٸ خع  اض تٹزرس ټٹقيتاضٸ  رظريٵ .آٸضزٺ تٹزٶس يضٸ

ټٳچوٹٴ ت٧واض    ي٦ؿواٶ توٻ   ٸيوػٺ  توٻ  ٶ٧وطز؛ ، تٻ آٶٽا رٖجٳواز  التكاٴيتٳاټا ٸ  في٪طر

  .تٹز ظض٠ ٸ تط٠ تاض٪اٺ ٲجٹ٦٭پطټاي  ٶٗٳ زض ٦ٻ ٚط٠ ٦اض  اٶ٫ط َٳٕرپطزرظ َٛ زضٸ٘

  3يٌة کثزيستِ ِ يهشار راٍاًتساب 

ٵ رخٳوٕ تو    رو ٟر٦ٵ ٲعرض ٸ ير  ط ٸ ټعرض ؾاٮٻرتٻ قٽط  ٞطر٪ ي٪طرٲذٹرٶٷسٺ ر٪ط 

٪ٟو  ٦وٻ    س، ذٹرټزٵ ٲعرض آ٪اٺ قٹيٵ ناحة رررچٽاض٪اٶٻ زض تٗټاي  ٪طٸٺ ٶٓطر 

ٷوة  يحوٹضرء ظ  ذطزٲٷوس،  يتواٶٹ ، ټٳواٴ  تاق٧ٹٺ ٲعرضقسٺ زض آٴ  زٞٵ يتاٶٹ٪ٳاٴ  تي

٦وٻ   چٷاٴټٳ زرضز. ٦ٯثٹٰ رٰٻ ر٦ٻ ٦ٷ ييتاٶٹ ؛رؾ  7يٖٯ ٲإٲٷاٴ رٲرطزذجط ، 3ي٦ثط

 ٵركو ر، زض ٲثاحث پتعض٨ټاي   ررظ ظتاٴ قره ٣ رٵ ح٣ياٴ ررتتٻ  ،ذٹرٶٷسٺ ٲحجطٰ

ٰ كواٴ  يررظ  ،ٻرو تا ٦ٷ يتا رؾٱ ٸ ٪اټ ي٪اټ ٵ ذاَط رؾ  ٦ٻر. تٻ ټٳتطزٺ رؾ  يپ  ٶوا

                                                           
ّڈّهزويڄ ځغه٬     كه ٵزبثقبځڄ ځَقڄ فٞي ٽڈعڈك، ثڄ ځٲٸ اى ربهيـ مڅجي(، .ٯ څ 1138)ٻ  اٹٮزڈځي، اٹ٦بٹپيڀ  ٙيبء .1

 ّو٫.ا
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 : ٶس رظر ٦ٻ ٖثاض  ٱيزرض يقٹرټس ،ٲٹيٹٔٵ ير رثثا  نح  يرٲا تط .قٹز يزٺ ٲتط

٥ ؾٹٰ يٷٻ يتا ټع يتٗس رظ ٲط٪ف ٦ؿ ،  ٦ٷسرٸن يٞطز ٦ٻ يزض نٹضت :ًخست

ٖٽوس ٸ  ٸرخة رؾو . ټٳچٷورٵ   ٵ ٲعرض ياض  ريظتطٸز،  3ٷةياض  ظيٲاٮف تٻ ظرظ 

، حا٬ٸ چٻ  ٪صقجٻچٻ زض ، 3ٷةيظ چطر ٦ٻ آٸض رؾ ؛ ٶرع رٮعرٰ ٵ ٢ثطيرٲٹضز ٢ؿٱ زض 

٦وٻ   ي٢ثوط  ٣ رح٣ٶرع  يذٹرٶٷسٺ ٪طرٲٶسرقجٻ رؾ .  ٲٹخٹز زض قاٰ رظ ٢ثط طرٚ ي٢ثط

ة رؾ ، ؿكاٴ ٲٷجيٷٻ تٻ ري٦ٻ زض ٲس ي٢ثط زرٶس. ٲي ة رؾ  ضرؿكاٴ ٲٷجيزض ٲهط تٻ ر

٣ٞوٍ   ،تٻ آٴٲٗج٣سرٴ ٱ ٸخٹز ٶسرقجٻ ٸ يرظ آٴ زض ٢س يچ ش٦طرٸ ټ ،ٶسرضز يچ ٢سٲجرټ

ٵ ٲعرض )ٲعرض حًوط   ير . تٷاتطريٵٷسټؿج ٲٗج٣ستٻ آٴ  يٻ رؾجهحاب رنٹٮيتط ٶٓط تٷا

توعض٨ ذٹرټوس آٲوس،    ټواي    ررظ قره يحا  ٪طٸټيتهط٦ٻ  چٷاٴ ،ٷة زض قاٰ(يظ

 . رؾ  ٲٗاضو چٷاٴ تالټٳ

 ،ناحة ٦طرٲوا  ، يطرظرس ٲحٳس حؿٵ قررهلل ؾ  يرظ آ ٖٯٳا٢ٹ٬ تط ٶ٣٭  تٷا :دٍم

٦وٻ زض قواٰ    ي٦ؿو  رٶوس  ترواٴ ٦وطزٺ   ]ٖهط يٸٮ رؾ ، .٠  ټ 9992ؾا٬  ياٲجٹٞ ٦ٻ

ٰ  ،تاقس ٲي 3يٷة ٦ثطيټٳاٴ ظٲسٞٹٴ رؾ ،  ح يتوٻ رٶًوٳاٰ تهوط    ،]ٸ ؾرٵ رٲوا

ؿ  رس ٶرز، تٯ٧ٻ تٗٹق ٲي حد  ٢إَ ٲحؿٹبتٷٽا  ، ٶٻٷٻرٵ ظٲيزض رتعض٪ٹرض  يٖٯٳا

 رخٳأ ٶٳٹز.  ي٦ٻ تجٹرٴ تا آٴ رزٖا

 ي٢ايو  ،يتوسض  ،رتٵ َٹٮٹٴ ،يټٳچٹٴ شټث ،١رد ٸ تح٣يح تعض٪اٴ تاضيتهط :سَم

 . ريٵ ٲؿئٯٻٗٻ تٻ رقط ررذټاي   زرٶكٳٷسرٴ تعض٨ ؾسٺٸ  يٖسٸ

٦وٻ  ٲٽوٱ   ٵيو ٢طٴ ټكجٱ تٻ رټاي   رٸ قره ٢ايراٴټٟ  تٵ رظ  ي٪ٹرټ :چهارم

ٸ  9پاضٺ تٵ ٲحٳوس ، 3يٷة ٦ثطيظذطزٲٷس،  يتاٶٹټٳاٴ  ٻ،يزض ضرٸقسٺ  زٞٵ يتاٶٹ

ٵ يو ٶكاٶ٫ط آٴ رؾو  ٦وٻ ر  ٪ٹرټي ريٵ رٞطرز  .رؾ  ٵرحؿٷ، 9اٲثطرذٹرټط زٸ ؾثٍ پ

 ٵ ٢طٴ تٻ آٴ رؾٱ ٲكٽٹض تٹزٺ رؾ . يزض ر ،ٲعرض

 آٴٴ رٞطرٸرٶوي ظرئوط  ٸ  رٞعٸٴزضذكف ضٸظ ،ٵ ٲعرضيتٻ ر يذال رٮٽ  يٖٷا :پٌجن
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ؾرٵ ذسرٸٶوس ٲجٗوا٬   ٵ ير١ يرظ ٲهاز ي٧ي ٷس،يآ ٲي ريٵ ٲعرضؾٹ تٻ ؾٳ   رظ ټط٦ٻ 

  :سيٞطٲا ٲي رؾ  ٦ٻ

وِّ َو ) اع ق لطغع َ  ٍَ بِّحع ََلع فقي َْ ع ًع ي هع ٍَ  هسط َكَر فقي
نط َعرطَفَع َو يعذط

َ
ذقَن ههللع أ

َ
َصا لِفق بعيعَت  أ  (هْلط

 :ًٍَ(36) 

ّبيي قَاٍ ىاٍى کِ هياًٍاي اًى فَهاَىُ ىيَاٍّابي     ىٍ هبًِ [فٍَٯ]ايي ؿَاٯ دَ

ِ  [.سب اُ ىٕشجَى ٙيب٥يي ٍ َّٕجبُاى ىٍ اهبى ثبٙاي ]آى ٍا ثبال ثًَي  ّابيي کاِ    هبًا

 گَيٌي. ىٍ آًْب سٖجيق اٍ هي ،َٙى ٍ ٝجق ٍ ٙبم ًبم هيا ىٍ آًْب ثَىُ هي

 يتوطر ري  ٺ ٲٷاض ، ټٳچٹٴف رؾ  ٸ رٲطٸظٺررظ ؾا٬ پتط  ٹٺټط ؾا٬ تاق٧ ،ٵ ٲعرضير

پٷاټ٫واٺ   َوٹرٜ ٸ  ،ٴاٲإٲٷو ټاي  ٲحث  ز٬ريٵ ٲعرض، ٲحٯي تطري رؾ .  خٽاٴ رؾالٰ

زض آٴ تطتو     قوسٺ  ٲسٞٹٴٲُٽط  يتاٶٹتٹؾ٭ تٻ  تًطٔ تٻ زض٪اٺ ذسرٸٶس ٸ ،ٲؿٯٳاٶاٴ

رؾو ؛ ټٳواٴ   ، ٲ٣سض ٶكسٺ : ررټ٭ تټاي  ٲعرض يخع تطر ،يجيٷاٵ ٖرپا٤ رؾ . چٷ

رٮطيا زض ذطرؾواٴ   ٲكٽس ؾاٲطرء ،ٵر٦اْٳ ،٦طتال ،ٶدٝ ،ٷٻيٲس ،٦ٻ زض ٲ٧ٻ ييٲعرضټا

 . رٶس قسٺ پطر٦ٷسٺ ٫طيزټاي  خازض ٢ٱ ٸ  7يزذجط ٲٹؾ ،ٞاَٳٻٸ ٲعرض 

ٵ يو ٦وٻ ر رؾو   ذسرٸٶس، زٸؾ  زرقجٻ  ٦ٻزرضز ٵ يتط ر، زالٮ  ق٧ٹٺٵ رتٽ  ٸ ير

ٻ تسضذكوس.  رو رٲ يجر  تٷيټٳچٹٴ پا ييزض خا 3ٷةيظ ذطزٲٷس، يتاٶٹتٻ رؾٱ  ،ٲ٣اٰ

جطيٵ كو رٸ ت د زرقو  يتواض َوٹ٬  زض تر   رټ٭ زض خٷ٩ تا ي٦ٻ ٶ٣ف ٲٽٳري  ٻررٲ يتٷ

 ،ر٦ٷوٹٴ  ٦ٻ ټٱ يحاٮ زض ؛كاٴ تٻ ٦اض تطزيداز ٦طرټ  ٶؿث  تٻ ريرتطري تالـ ذٹز ضر 

 ٻ ٸخٹز ٶسرضز. ررٲ يرظ تٷ يچ رثطرټ

ٸ ٲٷجؿة  زرضزٸخٹز  7ٲإٲٷاٴ رٲرطزذجطرٴ  يتطر ي٫طيزټاي  تا ٸخٹز آٶ٧ٻ ٲعرض

٥ ٲؿدس ٦ٹٞٻ، يٶعز 7َاٮة رتي تٵ يزذجط ٖٯ ،دٻيرض ذسټٳچٹٴ ٲع) تٻ آٶاٴ رؾ 

تواب  »زض ٢ثطؾوجاٴ   يٷة نٛطياز ٦طزٺ ٸ ٲعرض ظيرظ آٴ  «ثحاضرٮٲعرض »زض  ي٦ٻ ٲدٯؿ

از ٦وطزٺ  يو رظ آٴ  «اضر يأٲا٦ٵ رٮع يرإلقاضر  ئٮ»زض  يزٲك١ ٦ٻ رتٹت٧ط ټطٸ «طررٮهٛ
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 ٸ حٹضرء زض زٲكو١  ذطزٲٷس، يتاٶٹكأٴ ٲط٢س ، ټٳټاٵ ٲعرضيچ ٦سرٰ رظ ررټ رٲا (رؾ 

 ،(.٠  ټ 9095 )ٰ يزٲكو٣  يٵ ٖوسٸ يٶٹضرٮوس  ي٢ايو  يحجو  .ؿ رٻ ٶيضرٸ يضٸؾجازض 

ٸ  قو٧ٹٺ كاٴ پوط رظ  يٲعرض ر»س: ي٪ٹ ي، ٲ٦ٷس ٲي ازيٻ يكاٴ زض ضرٸي٦ٻ رظ ٲعرض ر يټٷ٫اٲ

  9«.٦طرٲ  رؾ تا زذجطرٴٻ ؿجيقا ،ٵ ٲٹيٹٔير٦ٻ  چٷاٴټٳ ؛رؾ  حجطرٰر

اٴ ث٣ٻ، آٶٽوا  يٻ ٦ٻ ضرٸيكاٴ زض ضرٸيْٽٹض ٦طرٲا  تطخؿجٻ رظ ٲعرض رٞطرٸرٶي  :ششن

رظ آٶٽوا ضر   يٲا زض آذط ٦جواب، تًٗو   .رؾ  ٶ٣٭ قسٺ ټا ظتاٴؾط   ٦طزٺ ٸ تط يضر ضٸر

ټوا ٸ   يضٞوٕ ٪طٞجواض   ٸ ٝيط ٪ٷثس قوط يرؾجدات  زٖا زض ظټٳاٶٷس  ؛ٱ ٦طزرٶ٣٭ ذٹرټ

ٸ ، 9اٲثطرٲعرض پٺ خع زضتاض يق٧ٹټٵ رٵ چٷير كاٴ.يح پا٤ ريٲك٧ال  زض ٦ٷاض يط

٦وٻ  زالٮو  زرضز  ٲؿوئٯٻ   ٵيو توط ر رٲوط  ٵ يسٺ ٶكسٺ رؾ . ررقٷ ،: ررټ٭ تټاي  ٲعرض

 زرضز. ٶعز ذسرټٳچٹٴ رټ٭ تر   يٻ ٲسٞٹٴ رؾ ، ٦طرٲجي٦ٻ زض ضرٸ ييتاٶٹ

 ،ًّٞوٻ زض زٲكو١.   3ٷةيٸ ذازٰ ظ، 3ظټطر  ٞاَٳٻ يٸخٹز ٢ثط ًٞٻ، خاض :هفتن

 3ٷةيظ س، تٻ ٞطظٶسـركاٴ تٻ قٽاز  ضؾي٦ٻ ر يټٷ٫اٲ .تٹز 3ذازٰ ظټطر ټٳٹرضٺ

٫ط تٻ رؾاض  يطرٴ زرٷة ٸ رؾيظ تاٶٹٸ رظ آٶدا ټٳطرٺ  كاٴ تٻ ٦طتاليٹؾ  ٸ ټٳطرٺ ررپ

 رظ ذوسٲ  توٻ   يٸ .ٷوٻ ضٞو   يتٻ ٦ٹٞوٻ ٸ قواٰ ٸ رظ آٶدوا توٻ ٲس     ؾپؽ ؛ٺ٪طٞجٻ قس

ٜ ر. ټزض٪صق ٷ٧ٻ يتا ر ٞانٯٻ ٶ٫طٞ  : ر٫ط ظٶاٴ رټ٭ تيٸ ز 3ٷةيظ  چ رذوجال

ٰ  رٰ ٥ ٲعرضيكاٴ زض زٲك١، ٶعزير ٦ٻٶسرضز  ٵ تاضٺ ٸخٹزيزض ر يٶٓط زذجوط  ، ٦3ٯثوٹ

 . ٺ رؾ زٞٵ قس «طررٮهٛ تاب»زض  ٸ 7يٖٯ

ټٳوطرٺ حًوط    ٹؾوجٻ  رپ، ټوا   ثرتالټوا ٸ ٲهو  توطيٵ    ؾر  تٻ ټٷ٫اٰكاٴ ير٪ط ر

ٷٻ ؾٟط يرظ ٲسرٸ ٦ٻ ز ط٦ ضتٹرٴ تاٸ ٲي ، پؽ چ٫ٹٶٻخسر ٶكسريكاٴ تٹز ٸ رظ  3ٷةيظ

٦وٻ  رؾو   رذثواض آٲوسٺ    ي؟ زض تًٗرؾ خسر قسٺ ٸ تٻ قاٰ ضٞجٻ  3ٷةيرظ ظ ،٦طزٺ

تا  ،ف تٹزيذٹ يٹؾجٻ زض ٲداٸض  ٢ثط تاٶٹرپ، 3ٷةيكاٴ تٗس رظ ٸٞا  حًط  ظير
                                                           

 .11ٓ ، اٹييبهاد .1
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، قطح حايط ٦جاب اٴيپاكاٴ ضر زض ير رٸيأ ٸ رحٹر٬رظ  يٲ٣سرض. ٲا زض٪صق ٷ٧ٻ ير

 ٱ زرز. رح ذٹرټرٸ تٹي

 در ضام  3ٌةيست دفي عل

 ٵيو ر ،ٲٹج ذٹرټس ظز ٸ آٴ ري ذٹرٶٷسٺٸخٹز زرضز ٦ٻ زض شټٵ ټط  يٷدا ؾإرٮيزض ر

ٖٯو  ؾوٟط    ٺ رؾ ؟چ٫ٹٶٻ تٹز ٷٻ تٻ قاٰ،يرظ ٲس 3ٷةيظ تاٶٹ ؾٟط٦ٻ پطؾف رؾ  

 يٸ چ٫وٹٶ٫  ٣و  رح٣ٲٹضز رؾ ، چطر ٦وٻ   يتپطؾف ٵ ي؟ رٺ رؾ چٻ تٹزكاٴ يرزٸٰ 

ټواي   سٺ رؾ  ٸ خع ٦جواب رتط ٲا پٹق ،ٲٗطٸٜټاي  رظ ٲعرض ياضرتؿٵ زض رزٞٵ ٲسٞٹٶ

 .ٱيرثثا  آٴ ٶسرض يتطر ي٫طي٭ زرطٺ ٸ قٽط ، زٮرؾ

آٴ ٲوٹضز  زض  يٶٓوط رذجالٜ چ رزض زٲك١ ٦ٻ ټ 3ٞاَٳٻ ذازٰ ،ٲعرض ًٞٻ اٶٷسټٳ

كواٴ زض  يٖٯ  زٞوٵ ر  رٲا ؛رٶس ٲعرضر ، آٴ ضر ش٦ط ٦طزٺ ؿٷس٪اٴيٶٹ  ٸ ټٳٻ ٶسرضزٸخٹز 

 رٶس.  ضر ٲكرم ٶ٧طزٺريكاٴ آٶدا ٸ ظٲاٴ ٸٞا  

٥ يزض  ٵ ٲعرضي٦ٻ ر رؾ كٽٹض ٲزرقجٻ رؾ .  يجرٵ ٸيٗرع چٷرٶ ياحيٲعرض حط ض

 يت٣طظر ٲحٳوس رو ٲ .رٶوس  ٦وطزٺ  ٲوي  اض يو ضر ظ  آٴ ٣ٞرٽواٴ، ٸ  ٢طرض زرقجٻ ٦طتال يٞطؾر

ٖٯ  زٞٵ زضتاضٺ  يٷسجچ ذثط ٲؿرټرٲا  ؛سٺ رؾ رتٹؾ يٵ ٲعرض ضر ٲيرٻ ، آؾجاٶيطرظرق

 يٵ ٦طرٲاترطٺ ٸ ټٳچٷركاٴ، ؾيا  ٲعرض رثرث يؾٷس ٲا تطر .كاٴ زض آٶدا ٸخٹز ٶسرضزير

 رٶس.  ش٦ط ٦طزٺآٴ زضٲٹضز رؾ  ٦ٻ 

ٰ رظ ظتوا زرؾجاٴ آٴ سٴ رقٷ، ٶرع ةرٲعرض ٞطظٶسرٴ ٲؿٯٱ زض ٚطب ٲؿؾٷس  ٸ  ٴ ٲوطز

ٸ ٵ يد ٲحٳوس حطظرٮوس  ررؾو . قو   يٲجٳواز ټواي   آٴ زض َوٹ٬ ٢وطٴ   ٷوٻ يطيزقٽط  

قوٽط  ٸ   ،طٺرؾو رظ  ٦وٻ  رٶوس  رٖجطرٜ ٦طزٺ ،ٳ٣طٰرٮٖالٲٻ ٖثسرٮطظر٠  ،پػٸټك٫ط تعض٨

زض ضرتُوٻ توا نوح  ٲوعرض      ي٢ُْٗٵ ٵ زٸ )َٟالٴ ٲؿٯٱ(، يٗٻ زض ٲعرض ررحًٹض ق

 9.قٹز ٲي كاٴ حان٭ير
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ذواضج  ٦وٻ زض  و  8ٲط٢س ټٹز ٸ ناٮح رظ يازيچ رټتاضيد ٸ   طٺرؾټاي  ٦جابزض 

 ٜ رظ  يجو يضٸر .سٺ رؾو  ٶكو  و  آٴ ٢وطرض زرضز  يزض ؾوٳ  قوٳا٬ قوط٢    ٸ ٶدٝ رقوط

ا ٸر٢وٕ  يؾاح٭ زض ، ٦ٷاض9ٳٵي زض حًط ٲٹ  ،ٸخٹز زرضز ٦ٻ ٢ثط ټٹز 7ٲإٲٷاٴ رٲرط

تحطرٮٗٯووٹٰ  يس ٲحٳسٲٽووسرؾوو تعض٪ووٹرض،ٻ روو٣ٞ ،يٖوواٮٱ ضتوواٶ  رٲووا .رؾوو قووسٺ 

آٴ  يضٸ يتٷا ٶٳٹز ٸ نٷسٸ٢ ٲط٢س ټٹز ٸ ناٮح يضٸ ضر تط ٲعرضٵ ي، ر(٠.  ټ 9292 )ٰ

 يٲوعرض ٲٗطٸٞو    ٵ ٲط٢وس، رٲوطٸظٺ  يو ر .٦طزٵ ررضر تٗكاٴ يرٲط٢س  ؾپؽ ٲ٧اٴ ؛٪صرق 

 . ٶكسٺ رؾ ثات   ،آٴ يري٣  تاضرچٻ ح٣ر٪ط ؛رؾ 

ٻ يو ضرٸ يضٸؾوجا زض  3يٷة ٦ثطيٲعرض ظ ٸخٹز٦ٻ تٻ ري  ٻچٽاض٪اٶټاي  ٪طٸٺٻ ټٳ

 .ٶسرضٶوس  يريتواض ؾوٷس   ،ٵ ٲ٧واٴ يو ٖٯ  آٲسٴ آٴ حًط  تٻ رزضتاضٺ  ٷس،ټؿج ٲٗج٣س

زرقو    يؾٗ ،رؾ  يٷة نٛطيزض آٶدا ظ  قسٺ زٞٵ يتاٶٹرؾ   ٲٗج٣سٵ ٦ٻ رٲالسررؾ

رٸ  .ٵ تاض٪واٺ زٞوٵ ٦ٷٷوس   يو رٸ ضر زض ٦ٷواض ر ٦طز ٦ٻ   رٸ ٸن ضر تؿاظزكاٴ يزض ٲط٢س ر

چوٻ ٲٳ٧وٵ   ، ر٪طضٸؾوجا كاٴ تٻ قاٰ ٸ ٸٞواتف زض آٴ  ي٦ٻ آٲسٴ ررؾ  رٖجطرٜ ٦طزٺ 

ضر رزٖواي ٸي  ٱ ٦وٻ  يزض زؾ  ٶوسرض  يؾٷس ٲا .س رؾ رحؿة ٖاز  تٗتط  رٲارؾ ، 

 2ٱ.يآٴ ٶسرض يټٱ زض ٶٟ يؾٷسچٻ ر٪ط ؛س ٦ٷسيرتأ

ٸ  يذطرٞو ټواي   تا ٸخٹز ٸؾوٗجف زض ٶ٣و٭ زرؾوجاٴ    ،ديٱ ٦ٻ تاضر٦ٷ يٲا رٖجطرٜ ٲ

ضر ٦وٻ ٲُٯوٹب ٸ    يٲٽٳ ٲٹيٹٖا  ا رخعئرظ  ياضر٪ٹٶا٪ٹٴ، تؿټاي   رٞؿاٶٻ يتطذ

 رٲوط  ٵيو ررؾو .  ٲثٽٱ ضټا ٦وطزٺ  تٻ نٹض  پػٸټك٫ط ٸ ٲح١٣ رؾ ، ٥ ياظ رٲٹضز ٶ

ټواي   ٢ٯوٱ  ،٪ٷٽ٧واض ټواي   ط زؾو  ررؾ كجط رٸ٢ا ،رزض تد يچطر ٦ٻ تاض ؛ؿ رة ٶرٖد

  .ْاٮٱ تٹزٺ رؾ ټاي  ٲعزٸض ٸ ح٧ٹٲ 

توا ٢وطٴ   ، 3ٷوة يظ ،ذطزٲٷس يتاٶٹ يظٶس٪ ضٺتاٱ زضرٷرت يتاٖث تٗدة رؾ  ٦ٻ ٲ

                                                           
 .37ٓ ، ٱيڇيڂي، آصبه اٹجالك .1
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 ،رؾو   ٝ قوسٺ را ر٪وط توأٮ  يو  رؾو   ٶٹقوجٻ ٶكوسٺ   يٲؿوج٣ٯ چ ٦جاب ر، ټيٶٽٱ ټدط

ٱ، يؾطر٘ زرض ضٺٵ تايزض رٲا  ٦ٻ يٲؿج٣ٯٵ ٦جاب ررٸٮ .رؾ  يذاٮټا  ف زض ٞٽطؾ يخا

ٸ تٗوس رظ آٴ ٦جواب رتوٵ َٹٮوٹٴ      (٠.  ټ 902 )ٰ ي٦جاب حاّٞ ٖثوسرٮطحٳٵ ؾوراٸ  

 كوواٴيٲحوو٭ زٞووٵ ر  تووٻ تحووث زضتوواضٺ يؾووراٸ رٲووا ؛رؾوو  (٠.  ټ 952 )ٰ يزٲكوو٣

 رؾ . ٶپطزرذجٻ

ٸ  ٦وطزٺ س يرو ٻ قواٰ ضر تأ يو ضرٸ يضٸؾجاكاٴ زض يٲط٢س ر، يحاّٞ رتٵ َٹٮٹٴ زٲك٣

رؾو .  ٶ٫ٟجٻ  يعرچ ،ٵيكجط رظ ررت رٲا ؛حطٺ تٻ آٶدا آٲس  كاٴ زض ٸر٢ٗٻي٪ٟجٻ رؾ  ٦ٻ ر

 ٲهوورث كواٴ تٗووس رظ  يرٶووس ٦ووٻ ر ح ٦وطزٺ يتهووط ،يٲهووط يٸ توسض  يرتوٹت٧ط ٲٹنووٯ 

 يٳيؾوٷ٩ ٢وس   ترجوٻ  ي٦وٻ توط ضٸ   يٖثاضت .زض٪صق ٻ يزض ضرٸ ،7ٵرحؿ تطرزضـ

 ٦ٷس.  يٲ سيرأتضر ٲُٯة ٵ ي، رعررؾ  ٶ ٶٹقجٻ قسٺ

ع ذواٴ  يزض ظٲواٴ ؾوٯُاٴ ٖثوسرٮٗع    ،٠.  ټ ٦9902وٻ زض ؾوا٬    يترجٻ ؾٷ٫ټٳاٴ 

 ٥ رٶؿاٴ توٹز يرٶسرظٺ ٢اٲ   ،َٹ٬ آٴ .تٹز يطٸٴ آٸضزٺ قسٺ ٸ ذٍ آٴ ٦ٹٞرت يٖثٳاٶ

تٻ ذاَط ٢سٲ  ؾٷ٩ ٸ پا٤ قسٴ ٖثاضرتف تٻ آٶ٧ٻ  ذٍ رٸ٬ زٸٲٹخٹز زض ة ٶٹقج ٸ

زذجوط  ، 3ٷوة يظتواٶٹ  ٵ ٢ثوط  ير» :ٲجٵ ضٸي ترجٻ ؾٷ٩، ريٵ تٹز .ظحٳ  ذٹرٶسٺ قس

زٸٲوف   تاظ٪كو  ٵ ٲ٧اٴ تٗس رظ يرؾ  ٦ٻ زض ر 3ٸ زذجط ٞاَٳٻ َاٮة رتي تٵ يٖٯ

 «. رؾ  قسٺٵ زٞٷدا يزض راٞجٻ ٸ يٸٞا  

ٵ ركو رپ ي، رظ ٲجٹٮ(٠.  ټ 9920 )ٰ يٵ تطر٢رس حؿرؾ ،يضر ٲٹضخ ٶدٟ ٲٹيٹٔٵ ير

، ٶ٣٭ ٦طزٺ ٸ ٶدٝ قسٸرضز  ٠.  ټ ٦9902ٻ زض ؾا٬  يٱ ٲطتًرس ؾٯرؾ ،ٻرٷثيظ ٻضٸي

 آٴ ضر ش٦ط ٦طزٺ رؾ .  ،«يرٮثٳط رٮٳدجٷ» ٖٷٹرٴتا ذٹز  يذُٻ زض ضؾاٮ

 س: ي٪ٹ يٳٷدس ٲرٮٵ يرٮس رؾجاز نالح ،ٲٹضخ ٲح١٣

 ،هب ين ّٖشٌي ٍ سويى ٭َثيسبٍ ث٬بٌهسَيي  ّب، اُ هْن ٍ ٌٕگىهَػَى ّبي   ًَٙشِ

 يهوشلفا  ق٥هٌببًگَ يکِ ث إز گٌاٙشِ يهب ثِ ػب يثَا يبٍيثّٖبي   ًَٙشِ ٌٕگ
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اُ  يبٍيثٖا  ىاًٖاشي  قيٝال ي ٍ ييا أس ياَثّب  ي ًَٙشِيإز. ا ىٍٍّبي   گٌٙشِاُ 

   9ي إز.ين، هفيبثي يه يفبر ه٦يکِ ىٍ سأل يهٮلَهبس

ٰ  رٰ ٻرتا ٦ٷ 3ٷةي٢ثط ظ٢طرض ٪طٞجٵ ، يٸ رتٵ حٹضرٶ يتسض ، 7يزذجوط ٖٯو   ،٦ٯثوٹ

ع رو ٶ يرٶوس. ټوطٸ   زرٶؿجٻح رنحضر زٲك١  «طرتاب رٮهٛ»زض ٢ثطؾجاٴ  7ٵرحؿذٹرټط 

زض ، 3ٞاَٳوٻ  ذسٲج٧اض ،رٶس ٦ٻ ٢ثط ًٞٻ ٵ ٪ٟجٻر٦طزٺ رؾ . ټٳچٷ ٵ ٲُٯة ضر ش٦طير

 قسٴ تواٶٹ ؾثة زٞٵ  تحث ٲطتٹٌ تٻ زضٶرع ٲا  ،ضرٲُٯة ٵ يٵ ٢ثطؾجاٴ رؾ  ٸ ررټٳ

ٵ رٸ ٲح١٣ زرٶا تٻ رحٹر٬ ؾطظٲ ٱ. ٖثاض  رتٵ َٹٮٹٴ، ٲٹضخياٴ ٦طزرت ضرٸيٻٷة زض يظ

ٷواٴ ٦اٲو٭   رحطٺ تٻ قاٰ آٲوس، توٻ ٲوا رَٳ   ٻ زض ٸر٢ٗ 3ٷةيظ ٵ ٲٹضز ٦ٻيزض ر ،ذٹز

  .تركس يٲ

ټاي   ؾسٺ يٸ ٖٯٳا ،ټٱ ٸخٹز زرضز ٦ٻ زټاٴ تٻ زټاٴ ٶ٣٭ قسٺ ييټا  يچٻ ضٸرر٪ط

رٶوس   ٱ آٸضز، ش٦ط ٦طزٺرقاٴ ضر ذٹرټ ٶاٲٻ ظٶس٪ي٦ٻ ٶاٰ ٸ تعض٨ ٽاي ٣ٞ اٴرٲ رظ ،ٵركرپ

زض رـ  توٻ ٲعضٖوٻ   ،ٖثسرهلل توٵ خٟٗوط  ضٸ  رظريٵ .ضخ زرز يٸ ٪طرٶ ي٢حُ ،ٷٻيزض ٲس ٦ٻ

ٸ  زض٪صقو  ٸ  ى قسيٲط 3ٷةيظ ،زض آٶدا .٦طزطٸٴ زٲك١( ؾٟط رٲص٦ٹض )ت ٧اٴٲ

سر رٵ ذثط ضر پير يريٷ٧ٻ ٲٷثٕ تاضي. ٲا تٻ ذاَط رتٻ ذا٤ ؾپطزٺ قسٻ يضرٸ يضٸؾجازض 

توا   ، يو ٵ ضٸريو چٻ رر٪ط ؛ٱر٦ٷ يا ٲٷٟيآٴ رْٽاض ٶٓط ٲثث    ٱ زضتاضٺرتٹرٶ يٱ، ٶٳيٶ٧طز

، رؾو   حوطٺ ش٦وط ٦وطزٺ   ٻ تٻ قاٰ زض ٸر٢ٗ 3ٷةيآٲسٴ ظٺ رتٵ َٹٮٹٴ زضتاض٦ٻ آٶچٻ 

ٶ٣٭ ٦ٷٷس ٦وٻ  ضر  يجي٦ٻ ضٸر، ؾٹءْٵ ٶسرضيٱ تعض٪ٹرض ذٹزٽاي ٲا تٻ ٣ٞ .ٶسرضز يٲٷاٞات

خوطح ٸ   رظ ٶٹرتوٙ ٖٯوٱ   ،كواٴ يچطر ٦ٻ ر ؛ٶسرقجٻ تاقس يچ رنٯرټ ،يذاٮ يٲاٶٷس حثات

 ،ٵ تواضٺ يزض ررؾ  ٦ٻ  يعرٵ آٴ چير .ٷسټؿج ثيضخا٬ ٸ حسٖٯٱ س ررؾاترظ ٭ ٸ يتٗس

زض كوجط  رتټواي    يس پطٸضز٪اض، پػٸټف ٸ تطضؾرٲا تٻ رٲتٹزٺ ٸ طرث ٲا رخعء ٲ٦ٷٹٴ تا

 ٱ زرز. رآٴ ضر رزرٲٻ ذٹرټٲٹضز 
                                                           

 .8ٓ ، ٽؤهفڈ كٽْٰ ٭ي اٹ٦چل اٹ٦ضپبځي .1
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 يعِ ٍ سٌيض داًطوٌداىاس ديدگاُ  ،در ضام 3يٌة کثزيس آراهگاُ گفتار چْارم:

كواٴ  يټا ٶاٲوٻ  ظٶس٪يرظ  يٲرجهطتٻ ټٳطرٺ  ،يٗٻ ٸ ؾٷرق يٖٯٳا ا يٶٓطٷدا يزض ر

ٷوة  يظ تاٶٹٻ، ټٳاٴ يضرٸ يضٸؾجاقسٺ زض  زٞٵ يتاٶٹ ،رٶس ح ٦طزٺيٱ ٦ٻ تهطيآٸض يٲضر 

. رؾ  ٦ٯثٹٰ رٰ ٻر٦ٷ يتٹزٺ ٸ زرضر 3ٸ رظ ٞاَٳٻ ظټطر 7ٲإٲٷاٴ رٲرطزذجط ، 3ي٦ثط

توسٸٴ  ضر ، 3ٷوة يسٺ ظر٦ٻ ناحة ٲعرض ؾآٸضيٱ  ضر ٲي يٖثاضر  ٦ؿاٶٵ رٖٵ رټٳچٷ

ٲ٣هٹز رظ آٴ تواٶٹ،  ٦ٻ ؿ  رٶٵ ير ، ٲراٮٝرٲطٵ ير. رٶس تراٴ ٦طزٺ يا نٛطي يس ٦ثطر٢

ٸ ٶوعز ٖوطٜ    ،7يتٷ  ٖٯ ،ٷةيسٺ ظرؾ ٖثاض ٷ٧ٻ يتٻ ذاَط ر ؛تاقس 3ي٦ثط ٷةيظ

ٵ ٦ٯٳٻ، ٲجٹخٻ يرسٴ رٸ شټٵ ټٷ٫اٰ قٷ ،٪طزز يتطٲ 3ي٦ثط ٷةيظ ، تٻيتٻ نٹض  ٦ٯ

حدو   ٥ يو  ،ٷسٺ ٸ قٷٹٶسٺي٪ٹ يتطر ييتٷٽا تٻذٹز  ،ٲٹيٹٔٵ ير .قٹز يٲ ټٳاٴ تاٶٹ

 . ٷٻ ٸخٹز ٶسرضزرٵ ظٲيزض رتط ٲا ري  ٻَٗٷ٪ٹٶٻ  ټرچ يخاضٸ  رظريٵ ؛رؾ 

 إو سْث ريٍشإ

 ير اتي شداد حلثيٍز .4

 ؾوا٬  ياٲجٹٞو ٦وٻ   يقسرز حٯثو ٱ تٵ رتٵ رتطرټ يٵ رتٹٖثسرهلل ٲحٳس تٵ ٖٯيٖعرٮس

ٞاي٭ ٸ ٲٹضخ ٸ  يط تٵ قسرز، قرهرط ٲكيٸظ»س: ي٪ٹ ٲي رتٵ ٞطر  رؾ . ٠.  ټ 684

ٲكوٽٹض ٸ   ،ٞاي٭ يرٸ قره»س: ي٪ٹ يٲ ٦ثرط ٵتر 9.«طرٴ تٹزرزض ٶعز رٲ تعض٪ٹرض يؿرضئ

رألٖال٠ »زض يٸ 9.رٶس رـ ضر ش٦ط ٦طزٺ ٶاٲٻ ظٶس٪ي ،ٸ رتٵ ٖٳاز يظض٦ٯ 2«.سرٴ تٹزريتاض

توٻ   ،زرٶكو٫اٺ ٮٷوسٴ  ٻ ٦جاتراٶ يذُٻ زض ٶؿر ،«ٲحاؾٵ رٮكاٰ ٸ  يٞ 

زذجوط  ، 3يٷوة ٦ثوط  ي٢ثوط ظ »س: يو ٪ٹ يٻ ٲو يو رظ ضرٸ٪ٟجٵ ، ټٷ٫اٰ ؾرٵ 800ٺ قٳاض

                                                           
 .33ٓ ، 8ط ، ربهيـ اثڀ اٹٮواد .1

 .395ٓ ، 13ط ، اثڀ ٵضيو .1

 .388ٓ ، 5ط ، اٹْنهاد ؛559ٓ ، 1ط ، األ٥الٻ .3
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 :رؾو   آٲوسٺ آٴ چاج قسٺ ٻ زض ٶؿر «.ٻ رؾ يزض ضرٸ 3رظ ٞاَٳٻ ظټطر 7يٖٯ رٲاٰ

ٵ تسرٴ ذاَط رؾو   ير»س: ي٪ٹ يٲ٦جاب قاضح آٴ  .«رؾ ٲسٞٹٴ  ٦ٯثٹٰ رٰ زض آٴ ٢ثط،»

رظ رتٵ حدط تٻ ٶ٣٭ كاٴ ضر يرٻ ٶاٲ ظٶس٪ي. ؾپؽ «رؾ  ٦ٯثٹٰ رٰ ټٳاٴ ،يٷة ٦ثطي٦ٻ ظ

 9ٶكسٺ رؾ . 3يٷة ٦ثطيٵ ٲط٢س تٻ ظيب راؿجٶرط ٶ٣٭ ٦طزٺ ٸ ٲٷ٧ط نح  رٸ رتٵ رث

 يدهشم يذّث .2

رظ  ،(٠.  ټ 748 )ٰ يزٲكوو٣ يٵ ٲحٳووس تووٵ رحٳووس تووٵ ٖثٳوواٴ شټثوويرٮووس قووٳؽ

زض ٖٯوٹٰ ٸ ٞٷوٹٴ    رضخٳٷوس  يٸ ٲ٣اٲتٹزٺ تعض٨ زٲك١ زض ٖهط ذٹز ټاي   رقره

 سٺرو ط ٶاٲرو ٦ث  ، ث٣وٻ رټجٳواٰ زرقو    ٢طرئوا  ٖٯٱ تٻ رظ آٶدايي ٦ٻ ٸي  .زرق  ٲرجٯٝ

ٸ  ٻيو زضر ،ثيٖٯٱ حوس زض  يٸ 2رؾ . ح ٦طزٺيٲُٯة تهطٵ يرتٻ  يرتٵ خعضقس.  ٲي

توط ټٳوٻ    ،زٸضي رظ خٳٹز ٣ٖٯوي  تطري ،ٷٻرٵ ظٲيزض رٸ  ٶ٫ط تٹز ٖٳر١ ٸ غضٜ ،ضخا٬

ٶثٹ٘ ٸ ٺ زضتاض 9.رؾ  رشٖاٴ ٶٳٹزٺ ٲُٯةٵ يرتٻ  يٵ نٟسيرٮس نالح سر ٦طز.رپ يتطتط

عرٴ رو ٲ»توٻ ٶواٰ    ري ٷاٲٻ٦وٻ زرٶكو  ٦ٷس  ٲي  ي٦ٟاٵ ٶ٧جٻ رټٳضخا٬، زض ٖٯٱ  رٸ ٲٽاض ِ

 يٲحٳس تٵ ٖٯ٦ٻ ټٳاٶ٫ٹٶٻ  رؾ ؛ ٵ تاضٺيزض ر ټا ٦جابيٵ تٽجط ٦ٻ رظ زرضز،« رالٖجسر٬

  4رؾ . ح ٶٳٹزٺيتهطٵ ٲُٯة ير تٻ (٠.  ټ 765 )ٰ يٷرحؿ

 يي٪وٹ  .ٖٯٱ ضخا٬ توٹز  ٷٻرظٲ ظٲاٴ ذٹز زضٻ ٭ ٸ ٶاتٛيخطح ٸ تٗسٖٯٱ  رؾجاز يٸ

ؾپؽ قطٸٔ تٻ ذثوط زرزٴ   ٸ سٺيرٸ آٶٽا ضر ز ،رٶس ٦ٻ تٳاٰ رٲ  زض ٲ٣ات٭ رٸ خٳٕ قسٺ

 ٖٯوٱ  ٶثوٹ٘ رٸ زض  ٭ تطرزٮتطيٵ  ، تعض٨ٯسخ 99زض  فد تعض٪يتاض .رظ آٶاٴ ٦طزٺ رؾ 

 د رؾ .يتاض
                                                           

 .181، ٓ 1، ط حاأل٥الٯ اٹقٞيو .1

 .71، ٓ 1ط  ٝجٲبد اٹٲواء، .1

   .71، 1ٓاٹڈا٭ي ثبٹڈ٭يبد، ط .3

 .35، ٓ «اٹٞجٲبد» ؽبّيڄ .4
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رظ  يريتواض  ياټو  با٦جتطيٵ  ٸ تعض٨تطيٵ  رظ ٲٽٱ ،د رٸي٪ٟجٻ رؾ  ٦ٻ تاض 9يؾث٧

ٵ رٳحوسث رٮد رؾوالٰ ٸ قو  الٲوٹضخ ر  ،طر٧ثرٮحاّٞ رٮط رٸ ضر تٻ رٶٓط حدٱ رؾ . رتٵ ٦ث

  2.«ٶسقس رٸ ذجٱ ٻت ،ثيحسٖٯٱ ٹخ ٸ حٟاِ رق»ٝ ٶٳٹزٺ ٸ ٪ٟجٻ رؾ : رٹنت

٦وٻ رٸ زض   ٶٓوط زرضٶوس   رتٟا٠ ،ٵ رٲطيزض ر زرٶكٳٷسرٴ» س:ي٪ٹ يٲٳٷدس رٮٵ يرٮس نالح

رؾو ، ٲٳ٧وٵ    يٵ رٸناٞرچٷ ي٦ٻ زرضر ي. حا٬ ٦ؿ«٭، حد  تٹزيخطح ٸ تٗسٖٯٱ 

، توٻ نوح  آٴ رذثواض    ٍ ٸ رٸيوأ آٴ يذثاض ٸ رثثا  قوطر ؿ  ٦ٻ تسٸٴ ز٢  زض ررٶ

تٻ آٶچٻ ٦ٻ  ،ٲُٯةٵ يركجط رقسٴ تتط  ضٸقٵ يتطرتٹرٶس  ٲي ذٹرٶٷسٺ ٲحجط٦ٰٷس. ح٧ٱ 

٥ يتٻ نٹض   ،«ٖالٰ رٮٷثالءرط رؾ» يٲ٣سٲٻ ٦جاب شټثرظ  95زض نٟحٻ  ،ٳٷدسرٮز٦جط 

 . سيٶٳاٲطرخٗٻ  ،اٴ ٦طزٺ رؾ رت٪ؿجطزٺ تحث 

رظ ٪ٟوجٵ  ټٷ٫اٰ ؾورٵ   ،«ؾٳاء رس يتدط»زض ٦جاب  يٵ حاّٞ شټثيحا٬ ر

 س:ي٪ٹ يٲ 3يٷة ٦ثطيظ  ٶاٲٻ ظٶس٪ي

رؾو  ٦وٻ زض ظٲواٴ خوسـ      يټاقوٳ  ييتواٶٹ  ،7َاٮة رتي تٵ يزذجط ٖٯ ،ٷةيظ

رظ رٸ  ،ٖثوسرهلل رتوٵ خٟٗوط    .رؾو   ا آٲس ٸ تا رنو٭ ٸ ٶؿوة  رتٻ زٶ 9حًط  ضؾٹ٬

 . قس ٦ٯثٹٰ رٰ ٖثاؼ ٸ ،ٖٹٴ ،خٟٗط ،يناحة ٖٯ

 رقواضٺ ٦وطزٺ   9زض زٲكو١*  ٵ نٹض  *يٵ زٸ ؾجاضٺ تٻ رركاٴ تيرٺ ؾپؽ تٻ ٲ٣ثط

 تٹزٺ رؾ . ٪ٹٶٻ  ريٵ ،٢ثٹض ؾرٵ ٪ٟجٵ رظ تٻ ټٷ٫اٰٖاز  رٸ  ٦ٻ رؾ ؛ چطر

 اتي تطَطِ .9

 يٲٗطٸٞو  ، خٽواٶ٫طز (٠.  ټ 770 )ٰ يرهلل تٵ تُٹَٻ ٲٛطتو ٖثسرهلل ٲحٳس تٵ ٖثسرتٹ

ٲٹخوٹز زض  س ٸ ٲكواټسر  ذوٹز رظ آثواض    يو قوط٠ ضر زضٶٹضز ټواي   ٵر٦ٻ ؾطظٲرؾ  

                                                           
  .118ٓ ، 5ط  ،خٝجٲبد اٹْب٭٦ي .1

 .115ٓ ، 14ط ، ربهيـ اثڀ ٵضيو .1

 .188، ٓ 1، ط خرغويل ؤٍپبء اٹٖؾبث .3
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تٻ ضقجٻ  و  تطخٳٻ قسٺ يذاضخټاي  ٦ٻ تٻ ظتاٴو   رـ ؾٟطٶاٲٻ ٲٗطٸٜ ضر زضټاي  قٽط

 س: ي٪ٹ يزٲك١ ٲټاي  رظ ٲعرض٪ٟجٵ ټٷ٫اٰ ؾرٵ تٻ  ي. ٸآٸضزط زض يتحط

ىهشاَ   ،کلظاَم  ام آى، هِاٍ يک فَٕوي  ٍ ثِ فبٝلِ يُ ثِ آىيًَٕ يٍٍٕشبىٍ  ...

َ يا اٙاَى کاِ    يٍاق٬ ٙيُ إز ٍ گفشاِ ها   3اُ فب٥وِ ،٥بلت اثي ثي ي٭ل  ،ي ثابً

ِ  ،کلظاَم  ام ثِ هب٥َ ٙجبّش٘ ثِ، 9ٌت ثَىُ ٍ ٍَٕل هيايإو٘ ُ اٗ ٍ  هبلا

ٗ  يٍٍثاَ   گٌاٙاشِ إاز.   کلظاَم  ام اٗ ٍاِ يا کٌ، 9هايا  ىهشَ ٍٕاَل   ،هاِاٍ

ِ  يهٖؼي ثٍِگ  ٕابکٌبى . إاز  يهٌابُل ٍ هَقَفابس   يىاٍاکاِ  إاز   قَاٍ گَفشا

   9ًبهٌي. يه کلظَم ام ،قجَ الٖزآى ٍا  ،ىهٚق

توٻ ذواَط   ، ٦9ٻ ضؾٹ٬ ذوسر  زرضز تراٴ ٲي يطيٱ ٦ٻ خعرر٪ٟج ٵركرنٟحا  پزض 

ٝ  .زرز ٦ٯثٹٰ رٰ ٻر٦ٷ يتٻ ٸ ،رـ تٻ ذاٮٻ 3ٷةيقثاټ  ظ ٶاٲوٻ   ٖثاض  ٲٹخٹز زض ٸ٢و

ٵ يو ر ،٦ٻ رتوٵ تُٹَوٻ   تٹز يټٳاٴ ظٲاٶزض ٶاٲٻ،  ٵ ٸ٢ٝير .رؾ ٲُٯة ٵ يس ريٲإ ،عرٶ

 اٲثطرو پتٵ ٺ پاض، 3يٷة ٦ثطيظ ،٦ٯثٹٰ رٰ ناحة ٲعرض،٪ٟ ، ٸ  ٦طزٲعرض ضر ٲكاټسٺ 

ٷوا  ت ،تٹز ٸ تا ٖٳط رظزٸرج ٦طز 3رظ ٞاَٳٻ ،ٷةي٦ٻ ذٹرټط ظ ي٦ٯثٹٲ رٰ رؾ . چطر ٦ٻ

 ، ٸزض٪صقو  اٴ رؾوٟ  يتٵ رتو  زض رٸرذط ح٧ٹٲ   ،ٴاٲٹضذٻ ټٳ رْٽاض ٶٓط تط

  يو ضٸرٵ ٲُٯة ضر ير ي٦ٻ ٲٹنٯ چٷاٴټٳرـ حايط قسٶس.  ٕ خٷاظٺررتكزض  ،ٵرحؿٷ

تٗوس رظ   ،كواٴ يراٴ ٶوسرضز ٦وٻ   رٲ٧ضٸ  رظريٵ 2ٱ.ياٴ ٦طزرت ا  آٴ ضررخعئع ر٦طزٺ ٸ ٲا ٶ

 زض زٲك١ زٞٵ قسٺ تاقس.  7ٵرحؿث  رٲه

 دهشكگاًِ  ّفت تالض .1

، يتٵ ٶاخ ي، ٖٯيٷرس ٲحٳس ٖدالٴ حؿرٱ، ؾررتطرټ ي، ٢اييٷسٞر يٲهُٟ ي٢اي

                                                           
 . 61، ٓ 1، ط خاثڀ ثٞڈٝ خهؽٺ .1

ِ  اٹڇ څپچڂيڀ يبٍيڀ ٽڈٕهٺي كه   چبپ كٽْٰ، 181ٓ ، 1ط ، اثڀ ٥َبٵو كه ربهيقِ .1 ، 163ٓ ، پچهنة فهڈي

 .اځل ثڄ ايڀ ٽڈٙڈ٣ رٖويؼ ٵوكڃ، چبپ ث٪لاك



 002در شام /  3فصل سوم: هسار بانو زينب کبري

 33021شاخه:  21/3/33مجري: شريفي تاريخ:  2گيري:  غلط

س رٹٶؽ توٵ ؾو  يو ٸ  يٵ حٷثٯو يتٗٯثو٥، ٲحٳوس توٵ ٖعرٮوس     ي٢اي ،ٱر٭ تٵ رتطرټرذٯ

ٝ   ٸرظ تعض٪اٴ ٖٯٱ زض ٖهط ذٹز تٹزٶس  ي، ټٳ٫يٷرٵ حؿيٶٹضرٮس ٶاٲوٻ ؾوا٬    توط ٸ٢و

٦ٻ زض آٴ  ري ٶاٲٻ زرزٶس. ٸ٢ٝ يٶٹقجٻ تٹز، ٪ٹرټ يٵ تٵ ٲٹؾرس حؿر٦ٻ ؾ ،٠.  ټ 768

ذوٹرټط زٸ ؾوثٍ   ، 3يٷوة ٦ثوط  يظ تواٶٹ ٻ، يقسٺ زض ضرٸ زٞٵ يتاٶٹ ،ح قسٺ تٹزيتهط

ٰ  رٰ ،7يٖٯو ٸ  3ٻٞاَٳ ،ٸ ٪ٹټط رحٳس، 9تٵ ٲحٳسٺ ٸ پاض ٵر، حؿٷاٲثطرپ  ،٦ٯثوٹ

 يٖٯو  ،ٵررٮحؿوٷ  رتي ،ٲإٲٷاٴ رٲرط ،رٲاٰ تعض٪ٹرض ،ٛاٮةرٮزذجط رؾسرهلل ، 3يٷة ٦ثطيظ

 رؾ .  7َاٮة رتي تٵ

 يهصر ياتَالثماء تدر .5

رظ  ي٧و ي ،زض ٲهط ٠.  ټ 848ؾا٬ ٮس ٹجٲ ،يٲهط يرتٹرٮث٣اء ٖثسرهلل تٵ ٲحٳس تسض

ٰ  يرألٶاٰ ٞ »٦جاب رٸ تٻ ٶاٰ  .تعض٨ ظٲاٴ ذٹز تٹز اٴٖاٮٳ  يٲٷثٗو  ،«ٲحاؾٵ رٮكوا

ٲطرخٗوٻ ٸ   آٴٶٹقوجٻ، توٻ    يعرو د قاٰ چيتاضٺ رؾ  ٦ٻ ټط ٦ؽ تٗس رظ رٸ زضتاض يٚٷ

 س: ي٪ٹ يٲ (ٻيضرٸ) ټاٲعرضرظ  ؾرٵ ٪ٟجٵټٷ٫اٰ  يرؾ . ٸ  از ٦طزٺؾجٷر

إاز کاِ    يکلظَه ام ٍ هَاَّ ٥7بلت اثي ثي يىهشَ ٭ل، 3يٌت کجَيُ ثبًَ

ٚابى  يکِ ا يٌّگبه .ثَىًي 7ييّوَاُ اهبم كٖ ،ثبًَي ىٍ يا .ثب ٭وَ اُىٍاع کَى

 ْ ىهٚااق ِ جز ثااَاىٍٗ ىٍ غ٥َا يٌاات ثٮاي اُ هٞا  يُ .آهيًاي ي ٙاي، ثااِ ٙابم   يٙا

ٍ  ّبي  اُ ٍٍٕشب يکيٍ ىٍ  ىٍگٌٙز ِ کاِ االى ثاِ آى   يا ا٥َاف ىهٚق ثاِ ًابم ٍا

 9ٌي، ىفي ٙي.يگَ يه «الٖز تيذج»

 يرزٖوا ٶسرقوجٵ  رالن٭ رؾ  ٦ٻ پطزٺ رظ نوح    يٲهط  ٶاتٛٻ٥ يح رظ يٵ تهطير

 ،رٲطٵ يزرضز. ر ي٦كٹضقاٴ تطٲ ٷة زضيظ ذطزٲٷس، يتاٶٹزض ٲٹضز ٸخٹز ٢ثط  ،ټا يٲهط

 ع زض ٲٹضز آٲسٴرٵ رتٹرٮث٣اء ٶير٪ط چٻ ر ؛حؿٵ ٢اؾٱ رؾ  ي٦ٷٷسٺ رزٖا ٵ تاَ٭رټٳچٷ
                                                           

اى ، ٽهل٭ڈٿ كه ّهبٻ   ،يٵڂهل ٵهڄ ىيڂهت ٵجهو     رٖهويؼ ٽهي   يڇ .381ڇ  374ٔ ٕه ، ځبٻ ٭ي ٽؾبٍڀ اٹْبٻاال ځيڅخ .1

 اٍذ. 7ؽَيڀ ڇ ٽؾَڀ، ڇ فڈاڅو ؽَڀ، ثڈكڃ 3٭بٝپڄ
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. رؾو   سٺقرقجثاٺ زچاض  7ٵرتٗس رظ قٽاز  حؿ ،تٻ قاٰ 3ٷةيذٹرټط ظ ،٦ٯثٹٰ رٰ

 ،ٷوة( يكاٴ )ذٹرټط ظي٦ٻ رزرضٶس  ٓطٶ ٠اتٟرٴ اٲٹضذ ،ٱر٪ٟجپرف رظ ريٵ  ٪ٹٶٻ ٦ٻ ټٳاٴ

ٸ زض ٦طتال  ،زض٪صق  ٠.  ټ 56ؾا٬ تٻ ٷٻ يزض ٲس ،س تٵ ٖالرزض ظٲاٴ ح٧ٹٲ  ؾٗ

 . سر ٶ٧طزرپحًٹض 

 ٸ ٢ثوط   يرظ ٢ثط تال٬ حثكو  ،«طرتاب رٮهٛ»ټاي   ٺثطٲ٣ٵ رتٹرٮث٣اء زض رټٳچٷ

 9از ٶٳٹزٺ رؾ .ي، 3ٷةيظ ذطزٲٷس يتاٶٹ( ي)ذٹرټط پسض يتٷ  ٖٯ ،ٷةيظ

 ياتَتکر هَصل .6

رٮ٧ٹر٦وة  »زض  ،يٵ ٚوع يرٮس . ٶدٱؿ يظ يٲ يټكجٱ ټدطزض ٢طٴ  ،يرتٹت٧ط ٲٹنٯ

 «.توٹزٺ رؾو    «طرتاب رٮهٛ» ٻزض خثاٶ يذاٶ٣اټ يزرضر يٸ»: رؾ ش٦ط ٦طزٺ  «

 ، رظ رٸ ٶاٰ توطزٺ ٸ 960، ل7، ج«رٮ٧ٹر٦ة »، زض يٵ رٮٛعيرٮس ٶدٱ ټٳچٷاٴ ٦ٻ

 س: ي٪ٹ ٲي

ُ » :گفشاِ إاز   «فشاَف الااَكوي »( ىٍ کشابث٘  ي)اثاَثکَ هَٝال   يٍ ٌاات يهابًن 

 يي ٍ هلٖاي کاِ ىٍ کاَىک   يكٖا  ،ٍ هاَاَّ كٖاي   7يىهشاَ ٭لا  ، 3يکجَ

بفاز ٍ  يجز ثَاىٍٗ ٍفبر يثٮي اُ هٞ يٍ .ّٖشٌي 3بفز، ّوِ اُ َُّايٍفبر 

ي. هاي ثاب   يا ٌاي، ىفاي گَى  يگَ يِ ها ياُ ا٥َاف ىهٚق کِ ثِ آى ٍاٍ ييٍٍٕشبىٍ 

َ  يهاب ٍاٍى قٖاوز ىاهلا    .نيبٍر کاَى يٚبى ٍا ُياُ ىٍٕشبًن قجَ ا يگٍَّ ُ هقجا

کاِ   ـٌابى ّون ٍ يگٌاٙش يىُ ٍ ؿٚن ثَّن هًوَن، ثلکِ ٍٍ ثِ آى يٙي يٚبى ًويا

ِ يثَ ا ي، هجٌاًي ُائَ هقٍَ کَىُ يثَا ىاًٚوٌياى گًَاِ کاِ    آى ،زيا ي ثاِ ه يا ثب ٌکا

 ن.يگٌاٙش يى، اكشَام هًوَاكشَام  ،ًُيُ ثَىُ

 2رٶس. طزٺضر ٶ٣٭ ٦ ذثطٵ يرتا رذجالٜ رٮٟاِ  يٸ تسض يٖسٸ

                                                           
 .381ڇ  374ٔ ٕ، ځبٻ ٭ي ٽؾبٍڀ اٹْبٻاال ځيڅخ .1

 .11ٓ، ىيبهاد اٹ٦لڇي ؛381ڇ  374ٔ ٕ، ځبٻځيڅخ اال .1
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 يدهشم ين ًاخياتراّ .7

 يحٯثو  يؿو رٖ توٵ  ٱ تٵ ٲحٳس تٵ ٲحٳٹز توٵ توسض  ررتطرټٵ رتٹرؾحا٠ يرٮس تطټاٴ

رٸ  رؾو .  زض زٲك١ ٠.  ټ 900 ؾا٬ ياٸ ٲجٹٞ ٠.  ټ 806ٲجٹٮس ؾا٬ ، يقاٞٗ يزٲك٣

آقوٷا توٻ    ،ث ٸ ٣ٞوٻ ٸ رٶؿواب  يحاّٞ حس ،ٸرضؾجٻ ييكٹررپ ،ٵ زض زٲك١رثد ٲحسرق

 ،١ينس٢ٻ ٸ ضحٳ  تط ٖٳٹٰ ذال ،ثاضير ،ظټس ،ناحة ٸضٔ ،ثينحاتٻ ٸ ضخا٬ حس

 ،يرتٵ ٖٳواز حٷثٯو   .زرق ٞاذط  يٟاترتاضظ ٸ تهٷ يٵ تٹز. رٸ ٦طرٲاتيٸ نالت  زض ز

رؾ  ٦ٻ  يرظ ٦ؿاٶ ي٧يرٸ  .رٶس اٴ ٦طزٺرضر ت ٸي ٶاٲٻ ظٶس٪ي ،9يٖسٸ يٸ ٢اي يٹَرؾ

 ؾو . ر  ٻيو ضرٸزض  7َاٮوة  رتوي  توٵ  يزذجط ٖٯ، 3يٷة ٦ثطي٢ائ٭ تٻ ٲسٞٹٴ تٹزٴ ظ

 2رٶس. ٦طزٺ ٵ ٶ٣٭رٵ چٷيرظ رٸ ر ،يٸ تسض يٖسٸ ي٢اي

 ياتي طَلَى دهشم .8

 يزٲكو٣  يتٵ ٲحٳس تٵ َٹٮٹٴ نواٮح  يٵ ٲحٳس تٵ ٖٯيرٮس قٳؽ ،حاّٞ تعض٨

ټواي    ررظ قرهو ي٧وي  قواٰ زض ٖهوط ذوٹز ٸ    توعض٨   اٴٞٓارظ ح ،(٠.  ټ 959 )ٰ

ٸ ر. ٸ ٖاتس ٸ ٲكٛٹ٬ تٻ ٖٯٱ تٹز ،ر زرق ت٣ٹ ٸ ظټس يرؾ . ٸ ٲطتثٻؾطقٷاؼ ٸ تٯٷس

ٵ يرٮوس  ٵيو ظ ،يس ثواٶ رقٽ رؾ . ٲسضؼ تٹزٺ ،ٱ زٲك١رؾٯُاٴ ؾٯٻ ٵ زض ٲسضؾرچٷٳټ

رٸ  يرتوط  ٠.  ټ 949ٵ ضر زض ؾوا٬  رحررظ نوح ري  ٻخٳٯ« ٻررٮثٽ »ٲإٮٝ  ،يٖاٲٯ

، ترف ٲطتٹٌ تٻ ذٹزٻ زض ضؾاٮ ،يخٷاب رتٵ رٮٗٹز ،سر٦ٻ قا٪طز قٽ چٷاٴټٳ .ذٹرٶس

 ش٦ط ٦طزٺ رؾ . ٵ ٲٹيٹٔ ضر ير ،سرقٽ  ٶاٲٻ ظٶس٪ي

رـ ضر  ٶاٲٻ ظٶس٪ي، 59، ل 99، ج «ٵرٲٗدٱ رٮٳإٮٟ»زض  ،ٸ ٖٳط ضيا ٦حاٮٻ 9يٚع

 ،٭يزرضز ٦ٻ ًٞوا  3يٷة ٦ثطيظ ذطزٲٷس، يتاٶٹٺ طرؾ تاضٺزض ي٦جات يرٶس. ٸ اٴ ٦طزٺرت
                                                           

 .37ٓ ، ٍيڈٝي، ځ٢ټ اٹ٦ٲيبٿ ؛86ٓ ، ٥لڇي، اٹييبهاد .1

 .386ځيڅخ األځبٻ، ٓ  ؛11ٓ ، اٹييبهاد .1

 .51ٓ ، 1 اٹٶڈاٵت اٹَبئوح، ط .3
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 اٴ ٶٳٹزٺ رؾ . رتكاٴ ضر زض آٴ ي٦طرٲا  ٸ ٲسٞٵ ر

 توٵ  يزذجوط ٖٯو  ، 3يٷوة ٦ثوط  ي٦وٻ ظ رؾو   ش٦وط ٦وطزٺ    ،زض آٴ ٦جابٵ رټٳچٷ

)ٲٗوطٸٜ توٻ ٢ثوط رٮؿو ( ٲوسٞٹٴ رؾو  ٸ        زٲكو١  ٻيٸرض يضٸؾجازض ، 7َاٮة رتي

 ،ٖثواؼ  ،يٖٯو ټاي  تٻ ٶاٰ يٞطظٶسرٶ يٸ رظ رٸ زرضر تٵ خٟٗط تا رٸ رظزٸرج ٦طزٺ ٖثسرهلل

ٸ رظ  ،«ٷةيظ   يٞ»رؾ  ٦ٻ زض ٦جاب رٸ  يعرآٴ چ ،ٵيٖٹٴ ٸ خٟٗط قس. ر

 ٦ٻ توط ٶ٣٭ قسٺ رؾ  ، (.٠  ټ 9095 )ٰ يٵ ٲحٳٹز ٖسٸيٶٹضرٮس يد رالؾالٰ ٢ايرق

، «رٮٗٽوس رٮٗثٳواٶي   ٲإضذوٹ زٲكو١ ٞوي   »زض ٳٷدس رٮٵ يرٮس ٝ ز٦جط نالحرتٹنرؾاؼ 

ٞطټٷ٩ ٸ زرٶوا توٻ ٦جوة    تا ،ؾٹرزتا يقره ي، ٸ29، ل «رٮعياضر »ٸ ٦جاب  87 ل

 رؾ . ټا  قطح حا٬د ٸ يتاض

 ،٦وطزٺ توٹز  ٲُوطح  ٦وٻ رؾوجاز ٢اؾوٱ     ييضر تا رزٖا ٲٹيٹٔ ؿجٻ رؾ  ٦ٻيقا حا٬

ش٦وط ٦وطزٺ    ،ٻرو ٷثيظٻ رتٵ َٹٮٹٴ زض ضؾاٮ ٲ٣ايؿٻ ٦ٷرٱ، رؾجاز ٢اؾٱ، رزٖا ٦طزٺ تٹز ٦ٻ

تٻ  يٷة ٦ثطيٸ ظ ،ټٳؿط ٖٳط رؾ  ،يٷة ٸؾُيٻ، ظيقسٺ زض ضرٸ زٞٵ يتاٶٹ٦ٻ رؾ  

، 65ٸ 99 ،92 منو  ،«3ٷوة يظ » ،تٻ ٦جاب رٸ ،ٵ تاضٺيزض ر 9.ٲهط ضٞجٻ رؾ 

  .٦ٷرسٲطرخٗٻ 

ٯٱ ٦٢ٷس ٦ٻ  ي٦ٷس ٸ رحؿاؼ ٶٳ يٝ ٲيٴ ضر تحطاٲٹضذ ٖثاضر  ،ٵ رؾجازير٪ٹٶٻ  ريٵ

ٝ يو ٵ تحطيو رؾوط  تط  ،زرز ٸ تا رٸ ، رٸ ضر ٲٹضز ٲحاؾثٻ ٢طرض ذٹرټس قرم پػٸټك٫ط

 ،رظ پػٸټكو٫طرٴ  ي٦وٻ ٪طٸټو  ٱ ي٫ٹتٹرٶؿجٱ ٶ ٲي٦اـ  يٷس. ررٶك يٲخس٬ تٻ  ،ظق 

 ٷس. ٷ٦ ٲي سررٷاٴ پرتٻ ٦جاب رٸ رَٳ ،يٲطٸض ٸ تطضؾ ،١رتسٸٴ تح٣

                                                           
 ثهبځڈ ٵهڄ  اٍذ ڇ گٮزڄ ، بك ٵوكڃڂاٍز، ٥َبٵوها ځيي ثو ايڀ ا٭زوا ا٭يڇكڃ اٍذ  اثڀ ٝڈٹڈٿ ثڄ هڇايذ اثڀ ٽٞٺت ڇ ايڀ ا .1

اٹَهيلڃ  »اٍهذ.   يڅپبٿ ىيڂت ڇٍٞ، ٿ اٍذڈل٭ٽٵڄ كه ّبٻ  ثبځڈييآٿ  .ڇ څپبځغب ڇ٭بد يب٭ذ ىيڂت ثڄ ٽٖو آٽل

ٵڂل ٵڄ ىيڂهت   يرٖويؼ ٽها ٽٞٺت  ايڀ، 81ٓ ، 1ط ، ؽبٷ آځٶڄ اثڀ ٥َبٵو كه ربهيـ ٵجيو فڈك .13ٓ ، «ىيڂت

 ،ثهڄ ايهڀ روريهت   ڇ كه ثٲي٤ ك٭هڀ گوكيهل.    اٍذ ٵڄ كه ٽليڂڄ ڇ٭بد يب٭ذ 7يكفزو ٥ٺ ،ٵٺضڈٻ ؤٻڅپبٿ ، يڇٍٞ

 ّڈك. ٽي آّکبه يؤكيت ٽٖو رچپذ
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 يشعراً .9

 «ٶوٹرض ٸر٢وٕ رأل »زض ٦جواب ذوٹز    ،(٠.  ټ 979 )ٰ يقٗطرٶ يد ٖثسرٮٹټاب ٲهطرق

٦وٻ   چٷواٴ ټٳ .ٻ رؾو  اٞجو يزض زٲكو١ قواٰ ٸٞوا      7يزذجط ٖٯو  ،ٷةيظ»س: ي٪ٹ يٲ

ٲوا  رؾو .   ٶ٣٭ ٦وطزٺ ٵ رچٷ ٵيررظ رٸ  ،994، ل 2، ج «ٵررٮؿثُ يٲٗاٮ»زض  يٲاظٶسضرٶ

ٲُٳوئٵ  ٴ ا٦ٻ ٲٹر١ٞ تا ؾرٵ ٲٹضذريٱ  تٻ ريٵ ؾثة آٸضزٺ ٵ ٲٹضزيضر زض ر يؾرٵ ٸ

ضر ٦وٻ رظ   يٸټواي    زيوس٪اٺ آٴ ٖسٺ رظ ، ٲا پرف رظ ريٵ ٪ٟجرٱ٦ٻ  چٷاٴټٳٸ٪طٶٻ  ،رؾ 

ضز ، رؾ  ١ ٲ٧اقٟٻ تٻ آٴ ٲجٳؿ٥ قسٺيٸ رظ َط ،سٺرتٻ ٲ٧اقٟٻ ذٹز قٷ يد ٲسٖرق

 سٺ رؾ .رد تٻ آٴ ضؾي١ تاضيَط، ٶٻ آٶچٻ ضر ٦ٻ رظ ريٱ ٺ٦طز

 يي عدٍيًَرالد يلاض .41

ٗ  يٖوسٸ  يتوٵ ٲٹؾو   يٵ ٲحٳٹز توٵ ٖٯو  يٶٹضرٮس ي٢اي  (،٠.  ټ 9095 )ٰ يقواٞ

ظٲواٴ   ٷاٴرخاٶكو يٵ تٽجط رظ يٸ»س: ي٪ٹ يٲ يرٮ٣ًا  زٲك١ تٹز. ٲحث ي٢اي ٵرخاٶك

 رٸ. «تٹزد يتاضټاي  با٦ج رظٸ آ٪اٺ  ٻ٣ثاض رتؿ يٞطز يٸ»س: ي٪ٹ يٳٷدس ٲرٮ 9.«ذٹز تٹز

 ضز رٖجٳازٲُٳئٵ ٸ ٲٹټاي  باضر رظ ٦ج ټاٲٵ ٲعرض»س: ي٪ٹ يذٹز ٲ «اضر يرٮع»زض ٦جاب 

ٵ ٦جواب  يو زض ر يزض زٲك١ چاج قس. ٸ ،9956ٰزض ؾا٬  رٸ ٵ ٦جابير«. ٰر ٺٶ٣٭ ٦طز

  ٪ٟجٻ رؾ :

إاز ٍ هابىٍٗ فب٥واِ ٍ هاَاَّ      ٥7بلات  اثي ثي يىهشَ ٭ل، 3يٌت کجَيُ

ِ غ٥َا  يٕاٌگاله ّابي    ييُها ک يا ًِى ،ِيا ٍاٍ يٍٍٕاشب ثَىُ ٍ ىٍ ، :ييكٌٖ

. ٭جاياب ثاي   ثبٙاي  هاي  «الٖاز  حيد قز»هٮٍَف ثاِ   ي هکبىيا .هيفَى إز ،ىهٚق

٭َى ٍ ٭جابٓ   ،ػٮفَّبي  ثِ ًبم يفًَُياً يػٮفَ ثب اٍ اُىٍاع کَىُ ٍ اُ اٍ ىاٍا

کاِ   يساأليف ىٍ  ،ٍ اثي ٥َلَى يبفز. ًبػيٍ ًِى ّوَٖٗ ٭جياب ٍفبر  ،يُيگَى

                                                           
 .311، ٓ 4األصو، ط   فالٕخ .1
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ُ   يا اًاي، ا  ٚبى ًَٙشِيىٍثبٍُ ا  يثاَا  يٍ هٌبقات ٍ کَاهابس  ،  ي ه٦لات ٍا ًکاَ کاَى

ِ يٙبکاِ   ـٌابى ّو ؛ثبٙاي  هي ٍ اکَام ٙکَُهِاٍٗ دَ اُ . اًي کَىُٚبى ًقل يا  ٖاش

   9إز. افَاى ثٍِگَاٍىهشَ  گبُيػب

. ؾو  رٸ ٲجٗٯو١ توٻ  ق٥ ٶوسرضز ٦وٻ    يرؾ  ٦ٻ رحس يٖثاض  ٖسٸ ٵرٸ ٖ ٵ رن٭ير

ټٳچوٹٴ   ،يٶعز ٦وٹز٤ نوٟجاٶ   ي  رٲاٶ  ٖٯٳيتٻ ضٖا ،يؿجٻ رؾ  ٦ٻ ذٹرٶٷسٺ ٪طرٲيقا

ٷ٧وٻ  ي٢ث٭ رظ ر ٸرٶس،  ٝ ٶكؿجٻر٦ٻ تط ؾط ؾٟطٺ تأٮتٷ٫طز ٲهط  ٲطزٰرظ  يحؿٵ ٢اؾٱ ٲهط

 يتواٶٹ »٦ٷوس ٦وٻ:    ي٪ٹٶٻ ٶ٣و٭ ٲو   ٵيچاج ٸ ٲٷجكط قٹز، رظ ٢ٹ٬ رٸ ر ،رٮٗسٸي٦جاب  يحج

   2«.رؾ  ٦ٻ ٖٳط تا رٸ رظزٸرج ٦طز يٷة ٸؾُيټٳاٴ ظ ،ٻيٸرض يضٸؾجازض   قسٺ زٞٵ

 .ظٶٷس يٲ يآثاض ٖٯٳ ظق  ٝيزؾ  تٻ تحط ،ټ٧اضا٪ٷټاي  رؾ  ٦ٻ زؾ ٪ٹٶٻ  ريٵ

ټٳاٶٷوس   ياضرتؿو ټواي    خط٦ٰٻ ٲهط  ؾا٦ٷاٴزض ٲراٴ  زرضز. ټؿجٷسٗدة ت يخا ر٢ٗاًٸ

 ؿ . رٶ يقسٶ ٞطرٲٹـټا،  ٸ ريٵ خطٰٵ زرضٶس ير

 يي فرضياسي .44

ٖ  يٞطي يٵ تٵ ٲهُٟراؾي  ،ي. ٲحثو رؾو   ٠.  ټ 9095 ؾوا٬  ياٲجٹٞو  ٦وٻ  يت٣وا

رٮٳوعرضر    يٞو  »تٻ ٶواٰ   ي٦جات يٸ 9.رؾ  رٸ ضر ش٦ط ٦طزٺٻ ٶاٲ ظٶس٪ي

ٺ قوٳاض  توٻ  ،طٸ رت يي٧ايآٴ زض ٦جاتراٶٻ زرٶك٫اٺ آٲط يذُ ٻ٦ٻ ٶؿر زرضز «

 رٸ)رظ رٸ٢اٜ أتاْٻ( ٲٹخٹز رؾ .  7929ٺ تٻ قٳاض ،ظټط ٲهطرألٻ ٸ زض ٦جاتراٶ 9999

ٷة يټٳاٴ ظ ،ٴ رؾ ٹسٞٲٻ يضرٸ يضٸؾجا٦ٻ زض  ييتاٶٹ» :رؾ زض آٴ ٦جاب ش٦ط ٦طزٺ 

ٵ يو ر ي. ٸ«تاقوس  ٲوي  3رؾ  ٦ٻ ٲازضـ ٞاَٳٻ 7َاٮة رتي تٵ يزذجط ٖٯ، 3ي٦ثط

 ٶ٣٭ ٦طزٺ رؾ .  يٖسٸ« اضر يرٮع»ٸ ٦جاب  يتسٸ «ٲحاؾٵ رٮكاٰ»ٲُٯة ضر رظ 
                                                           

 .11اٹييبهاد، ٓ  .1

 .65ڇ  11ٔ ٕاٹَيلح ىيڂت،  .1

 .493ٓ، 4ط، فالٕخ األصو .3
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 يًاتلس يعثدالغٌ .42

ٵ يو ٲٷ٧وط نوح  ر  آٚاظ زض  (،٠.  ټ 9942 )ٰ يٶاتٯؿ ي، ٖثسرٮٛٷيٻ تعض٨ حٷٟر٣ٞ

ٵ ٦طرٲو   يسر ٦طز. ررس، تٻ آٴ رٖج٣از پيٵ ٲعرض زيرظ ر يٷ٧ٻ ٦طرٲجيتٗس رظ ر رٲا ؛ٲعرض تٹز

 (.٠  ټ 9299 )ٰٳ٣وطٰ  رٮس ٖثوسرٮطظر٠  رؾو  ،رٍ ٖالٲٻ ٸ پػٸټك٫ط تعض٨ضر ٲا تا زؾج

اض  ي] زض قاٰ[ ضر ظ 3يٷة ٦ثطيٲعرض ظ يظٲاٶ يٸ :رؾ ٵ ٢طرض يٱ. زرؾجاٴ رظ رراٞجي

ٵ ٲوعرض  يو ٶثوٹ  رظ ر  يتٹ»٪ٟ :  ،سٺ قسرٵ ٲعرض رظ رٸ پطؾيرٺ ٦ٻ زضتاض يټٷ٫اٲ .٦طز

ٲجط زٸض ٶكسٺ  زٸيؿ رظ ٲعرض ٞانٯٻ ٪طٞ ، ټٷٹظ تٻ ٲحى آٶ٧ٻ  .«٦ٷٱ يرؾجكٳاٰ ٶٳ

زضذٹرؾ  ٦طز ٦وٻ رٸ ضر   ضٸ . رظريٵف ق٧ؿ يٸ پا ٺٵ رٞجازرتٻ ظٲ فتٹز ٦ٻ رظ ٲط٦ث

 ٵ رقٗاض ٶٳٹز: يؾپؽ قطٸٔ تٻ ؾطٸزٴ ر ؛تٻ ٲعرض تط٪طزرٶٷس

 زيـلللب بـلللت حقلللدر

 

 یمعللدن اـعؾللم و اهلللد  

ةطـلللدها بلللاب حطللل 
9
 

 

 اـبللاب سللجدا ؽللادخؾوا  

 ز إز.  يٍ ّيا َٕؿٚوِ ىاً٘ اٍ .يٍ إزيىهشَ ك ،ٌتيُ 

ٍ  کٌابى،  ثب كبلز ه٫َٚ ٍ ٕاؼيُ ٍٍ  اُايي .إٍز ًِى سَثِ ةىٍ  ٍاٍى ىٍة هاِا

 .ييٚبى َٙيا

 ٲٗطٸٜ رؾ .  زٲك١، ؾا٦ٷاٴٵ ذثط ٶعز يف ذٹب قس. ريزض ټٳاٴ ٸ٢  پا

 يل عدلًَياسواع .49

 ،ٲوٹضخ  ،(٠.  ټ 9962 )ٰ يزٲك٣ يٖدٯٹٶ ي٭ تٵ ٲحٳس تٵ ٖثسرٮٽازرد رؾٳاٖرق

 2.رٶس ضر آٸضزٺرٸ  ٶاٲٻ ظٶس٪ي ،ٸ ٦حاٮٻ يٲطرزٲحسث ٸ ٲٟؿط تٹز ٸ 
                                                           

ً  څپچهڈٿ اثهڀ  ، اى كيهلگبڃ ثوفهي اى ثيهگهبٿ    ،آٽلڃ اٍذ کڄ ثبة ؽٞهڄ  اي اى اؽبكيش ّي٦ڄ ڇ ٍڂي كه پبهڃ .1 ، ٥جهب

، څهبي كيگهو   ياهُاي گه  گياهكځل. ثواٍبً پبهڃ اٍوائيٸ ثڄ ٍڈي آٿ ځپبى ٽي ٽٲلٍي اٍذ ٵڄ ٽڈٍي ڇ ثڂي ٕقوڃ 

كه ٕهڈهد  ، اٍهوائيٸ  ڇ ځبٻ كيگوي ثواي ثبة رڈثڄ اٍذ ٵڄ ثڂهي  ځيكيٴ ٽؾواة ٽويټ ٽٲلً ٱواه كاهك ،ثبة ؽٞڄ

 .)ٽزوعټ(پوكافزڂل.  ٽي كه آځغب ثڄ رٚو٣، اهرٶبة گڂبڃ ڇ ثواي ٝٺت آٽوىُ

 .191، ٓ 1ٽ٦غټ اٹپؤٹٮيڀ، ط  ؛159، ٓ 1ٍٺٴ اٹلهه، ط  .1
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زضتاضٺ زرضز ٦ٻ  «ٷةيظ ٲسض٤ ٸ   يٖطٜ رٮعضٶة ٞ»تٻ ٶاٰ  ي٦جات يٸ

٢وطرض ٪وطٞجٵ   ٵ ٦جاب، يزض ر . رٸرؾ  (ٻيضرٸ يضٸؾجازض  )ٲسٞٹٴ 3يٷة ٦ثطيظ تاٶٹ

زض ٲ٧واٴ ٲكوٽٹض   ضر  3ٷةيظ ذطزٲٷس، يتاٶٹٸ ٲعرض ، 9اٲثطرپ ينحات ،ٲعرض ٲسض٤

 س ٶٳٹزٺ رؾ . يرتأ، ي٦ٷٹٶ

 دٍّاى يهحود ساه .41

ٻ رٲٗانوط توٹزٺ ٸ زض حاقو   رظ زرٶكوٳٷسرٴ   ،يزٸټواٴ زٲكو٣   يرؾجاز ٲحٳس ؾواٲ 

ٷوة  يظ ذطزٲٷوس،  يتواٶٹ ٲوعرض  ٢طرض ٪وطٞجٵ  نح   ،رتٵ قسرز ثطر ،«ٺطررألٖال٠ رٮرُ»

 .س ٦طزٺ رؾ يرتأضر ٻ يزض ضرٸ 3ي٦ثط

 يحسي لاسن هصر .45

 ٦ٷوس   رؾ ، رٖجطرٜ ٲوي « ٷةيظ »ٲإٮٝ ٦جاب  ٦ٻ يرؾجاز حؿٵ ٢اؾٱ ٲهط

٦ٻ ٲازضـ  ييتاٶٹ ؛رؾ  3يٷة ٦ثطيٻ، ټٳاٴ ظيضرٸ يضٸؾجاقسٺ زض  زٞٵ يتاٶٹ ٦ٻ

ٷوة ٸ  يرؾوٱ ظ  ٵ ٲهسر٠رر٣ٍٞ تط ؾط تٗ ،يرذجالٜ ٲا تا ٸ تاقس. ٲي 3ٞاَٳٻ ظټطر

 ييتواٶٹ  رؾ . يٷة ٦ثطيټٳاٴ ظ ،يٷة ٸؾُيظ» :سي٪ٹ يرؾ ؛ چطر ٦ٻ رٸ ٲ ٦ٯثٹٰ رّٰ

تٻ رٸ زرزٺ  ،ينٛط ٦ٯثٹٰ رٰ ،فيم رٸ رظ ذٹرټط پسضرتكر تطري٣ٍٞ  ،ي٦ٻ ٮ٣ة ٦ثط

ٵ ٲٹيوٹٔ  يو ٴ تٻ راچ ٦سرٰ رظ ٲإٮٟرټتٷٽا  ٶٻ. چٹٴ ٶرؿ ح ررٸ نح يرزٖاٵ ير 9.«قس

زذجوطرٴ   اٴرو زض ٲ ٵ ٲٹيٹٔ رتٟا٠ ٶٓط زرضٶوس ٦وٻ  يزض ر يرٶس، تٯ٧ٻ ټٳ٫ ٶ٧طزٺ رقاضٺ

 ٸخٹز زرقجٻ رؾ .  يٷة ٦ثطي٥ ظي٣ٍٞ ، 3ظټطر ٞاَٳٻ

 ، زضرؾو   توٻ آٴ رقواضٺ ٦وطزٺ    ٦وٻ حؿوٵ ٢اؾوٱ   ، 3زذجوط ٞاَٳوٻ   ،٦ٯثٹٰ رٰ رٲا

چٻ  س ٦ٻرپطؾس ي. حا٬ تازض٪صق  ٠2.  ټ 56س تٵ ٖال زض ؾا٬ رظٲاٴ ح٧ٹٲ  ؾٗ

                                                           
 .  64ٓ ، اٹَيلح ىيڂت. 1

 .13ٓ ، څپبٿ .1
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 ٻ زٞووٵيووٸ زض ضرٸ حًووٹض ياٞوو زض ٦ووطتال  زرزٺ قووس ٸتووط رٸ  يٮ٣ووة ٦ثووط يظٲوواٶ

 ؟ سي٪طز

 ِياهاه  عِيض داًطوٌداىًشد  ،ِ ضاميراٍ يرٍستادر  3يٌة کثزيهشار س

زرقوجٵ   رٞطرقوجٻ ٶ٫وٻ  تطٸ  9اٲثطرو پ ذاٶوسٴ از يو ٶواٰ ٸ   زرقوجٵ  ظٶسٺ ٶ٫ٻ٪ٳاٴ  تي

ٲٓواټط  توطيٵ   رظ تواضظ  ،اضتكواٴ يٸ رٮجوعرٰ توٻ ظ   آتواز ٦وطزٴ ٲعرضټوا    آٶواٴ، ټاي  پطچٱ

٪ٹٶوٻ   ريوٵ  .ؾو  ټا ٢ٯوة  يت٣وٹر  ؾطچكوٳٻ آٴ، قٗائط ذسرٸٶس رؾ  ٦ٻ  تعض٪سرق 

٦ٷس. ٲؿٯٳاٶاٴ  يآٴ ضر رٶ٧اض ٶٳ ،٦ٻ خع رٶؿاٴ ٲج٧ثط ٸ ٮدثاظ رؾ  ي٧ررٖٳا٬، رٖٳا٬ ٶ

 رٲوا٦ٵ آٴ  تعض٪سرقو  زض ٲوٹضز  ټايكواٴ،   ٲوصټة ٸ  ټا في٪طرتا ٸخٹز رذجالٜ زض 

 ټؿجٷس.  ي، تا ټٱ ٲؿاٸٝيقط

ټواي    حيػٺ تٻ يطيٸ يجيٲًاٖٝ ٸ ٖٷا يٖك٣ ،سيقس يا٢رٵ ٲٹضز، رقجيٗٻ زض ررق

ضٸ تٻ ٢ثٹض آٴ تعض٪ٹرضرٴ  ،ٲصرټة ٫طيرظ ز جطكرت ،ٻررٲاٲ .زرضز :اٲثطرپا٤ پتر   رټ٭

 ٻتو  ،ذال اٰيرزض  .ٷسيآ ٲي كاٴياض  ريظ يطرټا ت ٵرؾطظٲتطيٵ  رظ زٸضآٶاٴ  .آٸضٶس يٲ

توٻ  ٪ٹٶوٻ   ريٵ،  حر  نحيتا نسټا ضٸر :رئٳٻ .زرضٶس تؿراض ٸآٲس ٲعرضټا ٸ ضٞ  ٻټٳ

  .رٶس ٶٳٹزٺ ٻركاٴ آٲٹظـ زرزٺ ٸ تٹنير

ٲٷٓٹضقواٴ  كواٴ ضر رظ  يظٶواٴ، ر  ٸ تٳؿرط َٗٷوٻ  ٦ٷٷس٪اٴ كرٷس ٲؿرطٺيضضٸ  رظريٵ

٦وٻ رظ   يٲوٵ ټٷ٫واٲ  »ٖطو ٦وطز:   7تٻ رٲاٰ ناز٠ يح ٲحاضتيشض .٦ٷس يٲٷحطٜ ٶٳ

ٲاٰ ٞطٲٹز: ٦ٷٷس. ر ي٦ٷٱ، ٞطظٶس ٸ تؿج٫اٶٱ ٲٵ ضر ٲؿرطٺ ٲ ياز ٲي 7ٖثسرهلل رتي اض يظ

ـ   يخا ٦ٻ ٲٲطزٰ ضر ضټا ٦ٵ تا ټط  ،ٵ ؾوثة رٻ ټٳو تو  9«.ذٹرټٷس تطٸٶس ٸ تٹ تا ٲوا توا

توطيٵ   فرٸ تو توطيٵ    ؾر  ٸ اض  آٲسٺيزٸض تٻ ظټاي  قٽطرظ ظرئطرٴ تؿراضي  ٱرٷرت يٲ

ٝ  توي  ټواي  تٯٷس ٸ نحطرټاي  ٵ ٦ٹٺررظ ت٦ٷٷس. آٶاٴ  تحٳ٭ ٲيضر ټا  يؾرج  ،آب ٸ ٖٯو
                                                           

 .143، ٓ اداٹييبه  ٵبٽٸ. 1
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، ٢هوس  كوجط رؾو   رت٦ٻ ٖٳطقاٴ رظ نوس ؾوا٬    يتعض٪اٶ ٸ طظٶاٴرپ ،ټٳطرٺ تا ٦ٹز٦اٴ

رؾو ؛  ترو    رټو٭  ٭ ٖٓٳو  يو رظ زال ي٧يٵ ي. رٷسيٶٳا ٲي ضرٝ يقطټاي  اض  ٲعرضيظ

ټوا ٸ ٲوصرټة ٲرجٯوٝ، زض     فيضر توا ٸخوٹز ٪وطر    ٖاٮٳرواٴ  ،٦ٻ ذسرٸٶوس ٲجٗوا٬  چطر

 رؾ . ٦طزٺ  ٲؿرط ،كاٴري يٲعرضټا تعض٪سرق 

زٞوٕ   ،يرٮٽو  ټواي   ٞورى ٲكطٞٻ، ٲحو٭ ٶوعٸ٬    رٲا٦ٵ٦ٻ آٴ  ٶستاٸضتط ريٵ ټٳ٫اٴ 

زٲكو١  ٻ زض ٚٹَو ٻ يو ضرٸ ٲعرض، رٲا٦ٵآٴ ٻ اؾ . رظ خٳٯټ ٪طٺ ييٸ تاظ٪كا ټا ث رٲه

زض رذجالٞوي  چ رټو  دا ٢طرض زرضز.زض آٶ 3يٷة ٦ثطيظ ذطزٲٷس، يتاٶٹح ي  ٦ٻ يطرؾ

 تٹز. ريكاٴرٸ ٻ حاٶيضٸ ٖٓٱ ر پراٲثطتٵ ٺ ، پاضپا٤ يٵ تاٶٹير٦ٻ  تاضٺ ٸخٹز ٶسرضزٵ ير

  .ضر زرق ٢ٯة تطيٵ  حؿة ٸ پا٤تطيٵ  ٦اٲ٭ ،ٶؿةتطيٵ ٝ يقط

ق٧٭  ،٭يٲُٗط رظ ًٞا يرؾ  ٦ٻ زض ٢اٮث ټايي تطتطيٸ  ټا ظيثايي٢ُة  ،3ظيٷة

زض ٲ٣ات٭ زيس٪اٶف چٷرٵ چرعټوايي  كاٴ، يرحٹر٬ رٺ ٷٷسرٸ ت آثاضٺ ٷسيخٹ .٪طٞجٻ رؾ 

ظټس ٸ  يرٮ٫ٹ ،٢ٹ  ٢ٯة ،قٽاٲ  ،ٖثاز  ،قداٖ  ،ٯ رًٞ، ح١ ؾٷث٭ترٷس:  ضر ٲي

تايوس  ، رؾ ٧ٹ٦اض رٸ ٶزرضز،  يرؾالٲٻ ٦ٻ ٖاَٟ يپؽ ٲؿٯٳاٶ .ٖٟاٜ ٸ قٽاٲ  ،ٸضٔ

نوسر٢  ٸ   ،ة ٶٟؽيزض تٽص ناٮح يرٮ٫ٹ٥ يزض خاي٫اٺ  ،كاٴيط  پا٤ رررظ ٶٹض ؾ

  .ى ٦ٷسر ، ٦ؿة ٞيسٺ، ټٳچٹٴ چطر٘ ټسررزٞأ رظ ٣ٖ

ٵ يو تا ر رٲا ؛رؾ  ٵ زقٳٷاٴ پسضـ ٸر٢ٕ قسٺرزض ؾطظٲ ،كاٴ زض قاٰير ٲُٽط ٲعرض

ذسرٸٶس ټاي   رظ ٶكاٶٻري  ٻاز، ٶكاٶيٵ رحجطرٰ ظير .زرضز ياضرخال٬ ٸ ٖٓٳ  تؿ ،ٸخٹز

 7ٲإٲٷواٴ  رٲروط ذُواب توٻ    يثيزض حوس  9ٖٓٱراٲثط ررؾ  ٦ٻ پ يرظ ٲٹرضز ي٧يٸ 

 :ٞطٲٹز

اُ ثْٚاز ٍ   ياهابکٌ اثبللٖي، هياًٍاي هشٮابل قجاَ ساَ ٍ قجاٍَ فًَُاياًز ٍا        يا

 يجا يًؼافَاى ت هياًٍي هشٮبل قل إز. ٘ قَاٍ ىاىُيهَّبي  ِ اُ ٭َٝاي ِ ٭َٝ

ُ يا هشوبٙاوب  ٕاوز  ثاِ  اُ ثٌيگبً٘ ٍا   ييگبًيگِثَق ٍ ياُ هال  ؛إاز  ل فَهاَى
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بٍ يثٖا آًْاب ٍا  ٍ  ز ٍ ًلز، قجٍَ ٙوب ٍا آثبى کَىُيکِ ثب ٍػَى سلول اً ي٥ٍَ

 9کٌٌي. يبٍر هيُ

تٷٽوا   ٶوٻ تٹز،  يف أٲٹي٦ٹض ٸ ٪طر تٗهة٥ پط رظ ي٦ٻ زض زٸضرٴ تاض يرٮثجٻ زٲك٣

 .٪طزز يتاظ ٲ يټدطتٻ ٢طٴ رٸ٬  ٗٻرق زٸضرٴ، تٯ٧ٻ ٶثٹز يذاٮٗٻ ررظ ٸخٹز ق ٪اٺ چرټ

 2ؿ .رټعرض ٶٟط ٶ ؿ يع ٦ٳجط رظ زٸرٶقرٗراٴ تٗسرز 

ضٸ  رظريوٵ  ؛ؾو  ٵ ٲط٢وس ٲُٽوط توٹزٺ ر   يو رٲ٧واٴ  تٻ  رٞطرزتطيٵ  ٱ، زرٶايٗٻ رظ ٢سرق

ٸ  ،رٶس رټجٳاٰ زرقجٻ عرضٵ ٲيٸ ؾاذ  ٸ ؾاظ ر يتاظؾاظتٻ  ،ٗٻرٸ تعض٪اٴ ق زرٶكٳٷسرٴ

 ،ٵ ٲوعرض يو ر .رٶوس  زرزٺرظ ذوٹز ٶكواٴ     ري قايؿجٻ يټا اض ٸ تالـرٵ ضرٺ، رٲٹر٬ تؿيزض ر

ټواي   ٹرضيز ي٦اض ٷٻريٵ ٸ آيرتع ،يؾاظٸ زض حا٬ تاظ تٹزٺ ثايظ يٵ تٻ پٹقكيرٲطٸظٺ ٲع

ٷٽوا  يرٻ . ټٳو ٢وطرض زرضز ٝ ي٢ثوط قوط   يتوط ضٸ  يي٪طرٶثٽاري  ٺ  ح ٶ٣طييط .رؾ  يزرذٯ

 يٷدا رؾاٲيآٶاٴ رؾ . ٲا زض رٻ ناز٢اٶ رذاللتاضظ ٸ  يزٸؾج ،ٗٻرٶكاٶ٫ط رذالل ق

 ٧وط پوا٤  رپتوٻ ٸخوٹز    ٪ٳواٴ  توي ٦وٻ   ط ضررو رذټاي   ؾسٺٽاي ٸ ٣ٞ ٲكٽٹض زرٶكٳٷسرٴ

  ٱ:ر٦ٷ يٲ ٱيك٫اٺ ذٹرٶٷسٺ ٲحجطٰ ت٣سرتٻ پ ،رٶس ٵ ٲعرض ٲٗج٣س تٹزٺيزض ر 3ٷةيظ

 يسديخ حسي يش .4

 ؾوا٬  ياٲجٹٞو ثواً  ي٦ٻ ت٣ط يحائط يعزي يد حؿٵ تٵ ٲحٳس ٖٯرق تعض٪ٹرضٻ ٖالٲ

 ،كاٴ ضر آٸضزٺيرٺ طرؾ ،يتٷ٧اتٷ .تٹزٺف يتعض٨ ظٲاٴ ذٹ يٖٯٳا، رظ رؾ  ٠.  ټ 9242

تواال   يٲٷعٮج ،ر٢كاض ٲطزٰٻ زض ٶعز ټٳ يس ٦طزٺ رؾ . ٸركاٴ تٳديٸ رظ ًٞ٭ ٸ ٸضٔ ر

 3حًط  ظيٷةٝ يزض خٹرض حطٰ قط ،زض رٸرذط ٖٳطـٸ  زرق  رضخٳٷس يٸ ٲ٣اٲ

 ،9ي. ٲح٣و١ َٽطرٶو  ٸ ضٸيٻ زرق  يٖعرزرض، ذال تٻ ٲٹٖٓٻ يٸ رټجٳاٲرؾط تطز. تٻ 
                                                           

  .77ٓ  اٹ٪وي،  ٭وؽخ. 1

  .153ٓ ، 6ط ، ٽؾپل ٵوك٥ٺي كٽْٲي، اٹْبٻ  فٜٞ .1

 .144ٓ  1اٹْي٦خ، ط   ؤ٥الٻٝجٲبد  .3
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 كاٴ ضر آٸضزٺ رؾ .يرٺ طرؾ

ٵ ٸٞوا  ٸ زٞوٵ   رټٳچٷ ٸ ٥9 ٸ٢ٹٔ حازثٻ حطٺيٶعز ضر تٻ قاٰ 3ٷةيؾٟط ظٸي 

 2.كاٴ رؾ ي٦ٻ ٲعرض ٲٗطٸٜ ر ٦ٷس ٲي ش٦ط ييټٳاٴ خا ضر ٻيضرٸ يضٸؾجاكاٴ زض ير

 يکٌ يرزا عليه .2

 «خٹرټط»ف، ٶعز ناحة يٴ ٖهط ذٹرٸ ٲدجٽس٣ٞرٽاٴ د رٖٓٳ  ٸ قٵ ٖاٮٱ تاير

ٸ  يطرظرسضؾاٴ ٲدسز قو رظ ټٳٸي  .زضؼ ذٹرٶس ،«رٮًٹرتٍ»ناحة  ،ٱرس رتطرټرٸ ؾ

 9اٞ .يٸٞا   ٠.  ټ ٦9906ٻ زض ؾا٬ تٹز  يد رٶهاضرقا٪طزرٴ قتطيٵ  رظ تعض٨ ي٧ي

 ،ٟفيٸ تا زؾجاٴ قوط  ضٞ  3يٷة ٦ثطياض  ظيتٻ ظ ،يطرظرټٳطرٺ ٲدسز قتٻ كاٴ ير

تكو٧ط   ٦واض  ذاَط ريوٵ تٻ كاٴ يرظ ر ،حًط  ناحة رٮعٲاٴ. ٦طزضر خاضٸ ريكاٴ ٲعرض 

 ٱ ٦طز. راٴ ذٹرټر٭ ترتٻ تٟه ،يطرظرٲدسز قٺ طرٵ ٦طرٲ  ضر ټٷ٫اٰ ش٦ط ؾي. ٲا رٶٳٹز

 يرازيهددد ش .9

رهلل  ٭ تٵ ٞجحرس رؾٳاٖرس ٲحٳٹز تٵ ؾرطظر ٲحٳس حؿٵ تٵ ؾرر٦ثط ٲ ،سررهلل ٣ٞ  يآ

ٺ طرؾو  ،س حؿوٵ نوسض  رٖهط ذٹز تٹز. ؾ تعض٨ٽاي ، رظ ٣ٞ(٠.  ټ 9992 )ٰ يطرظرق

  ٪ٟجٻ رؾ : يٸٸ زض ٸنٝ  ،كاٴ ضر ش٦ط ٦طزٺير

 ،ًبئات االهابم   ،ٔ االٕاالم يٍئا  ،اهابم  ، ٕاٍٍَهبى هبي يٕشَى ىٍ  گبُِ ي، سکإشبى

                                                           
ثڀ ٽ٦بڇيڄ ٽڈهك ؽپٺهڄ ٱهواه گو٭هذ. كه پهي ّهڈهُ ٽهوكٻ        يييلثڄ كٍذ ٍ بڅيبٿ  ٽليڂڄّچو ، .ٯ څ0۶كه ٍبٷ  .1

ځٮوڃ ثڄ ٭وٽبځهلڅي ؽٖهيڀ   څياه  پڂظيييل ٍ بڅي ، څبي ٥بٽالٿ اڇ ثو ٽليڂڄ ثڄ كٹيٸ ٍقزگيوي ثو ٙل يييل ٽليڂڄ

فڂهلٱي كڇه   ڇ ڄ ثوفبٍهزڂل . اڅبٹي ٽليڂڄ ثب اڇ ثڄ ٽٲبثٺکوكا٥ياٻ ثواي ٍوکڈة اڅبٹي ٽليڂڄ ، ٭ٺَٞيڀثڀ ځپيو اى 

ٍهڄ هڇى ثهو   ثهڄ ٽهلد   ّهچو ها   ،اڇ ث٦ل اى ڇهڇك ثڄ ٽليڂهڄ  .اٽب اڇ رڈاځَذ ثب ٍ بڅيبځِ ڇاهك ّچو ّڈك ؛ّچو کڂلځل

ثهڄ ځهڈاٽيٌ    ڇ څب ّکَهزڄ ّهل   ؽويټ ،گڂبڃ ثَيبهي هيقزڄ ّل څبي ثي فڈٿ ،کڄ كه پي آٿ ٍ بڅيبځِ ٽجبػ کوك

 .(ٽزوعټ)عبي ٽبځل.  ثورٺـ ڇ ڇؽْيبځڄ ٦ڄ رغبڇى ّل. ثيِ اى ِّ څياه کْزڄ اى ايڀ ڇاٱ

 .111ؤځڈاه اٹْچبكح، ٓ  .1

 .198ٓ ؛ اٹٮڈائل اٹوٙڈيخ،138. ٽأصو اآلصبه، 3ٓ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
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هؼايى   ،ييا ىهاٌّت ٍ   هاَىم،  يٚاَا يد ،ٕاالم ٕشبى كؼاغ ا ا ،اكکبمکٌٌيُ بياك

ي هاَى  يا ثٍِگ هبٕز کِ هياًٍي اٍ ٍا ثِ هيهز ىّبي  زي، اُ ٙوٞيَاُيٙ

 .گَفشِ إز

ٴ اث ٸ ح٧ٳا ٸ ٲج٧ٯٳيتعض٪اٴ حس ،خعء قاذٻ ٸ ٪طٸٺ رٸ٬ ٶٹرتٙ ٖٯٱ ضخا٬ يٸ

رظ  يضؾوس. ٸ  يرٸ ٶٳو  يتوٻ پوا   ،١رو تح٣ يٸ قو٫ٟج  يكيرٶسزٸضزض ٦ؽ  ټرچ رؾ  ٦ٻ

قوا٪طزي  توٻ  ، «خوٹرټط »توٹز ٸ نواحة    1«خوٹرټط »قا٪طزرٴ نواحة  تطيٵ  تعض٨

طرٴ ٶٹقجٻ توٹز،  ير ٦ٻ تٻ پازقاٺ ري ٶاٲٻ٦ٻ زض  يَٹض ؛ تٻ٦طز يرٞجراض ٲ كاٴيرټٳچٹٴ 

  :ٝ ٶٳٹزرٵ تٹنرٵ چٷيضر ر يٸ ٸ ٦طز كاٴ ؾٟاضـيزض ح١ ر

کاِ هياًٍاي ثاِ    إز  يٕز ٍ ػِ  کٖبًبىاى فب١ل هاُ فًَُياى ٍ ٙبگَ ٚبىيا

إز  ييُ إز ٍ ػِ  کٖبًيثوٚ ،اػشْبى ٍا ّوَاُ ثب ٍٙبى ٍ ٕياىِ هلک ،ٚبىيا

ُ کٌٌاي  غيسٍَ ،ييٍ ُهى يٌياه ،ثٌيگبى يثَا يٍا ّوـَى دَؿو يٍ ،کِ هياًٍي

ثاِ  کاِ  ي إز ياهٍٍ  اُاييکَىُ إز.  ًشوبةل فًَُياًٚبى ايٮِ ٍ کفيهٌّت ٙ

ٌ   ٍسوبم اهٍَ هشٮلق ثاِ ا ِ ُْ ًوَىُ ٍ هالك٪يز ٍيٚبى ٭ٌبيا ؿاَا   ؛َىيٝاٍَر دا

 آى إز.  اُ  ثَسَي اهَ، ثلکِ ياِ ٖشيٙبًِ فق٤  يٍکِ 

 (ي)رؾوسآتاز  يٵ رٞٛواٶ يرٮس خٳا٬ ،ٯؿٹٜ قط٠ر، ؾرٵ ٞټاٝ رٵ تٹنيتط رٖالٸٺ 

رظ  ي٧و يزض  ٦ٷس. ريكاٴ ٲي  ي٦ٟاكاٴ يزض ٲٹضز ر ،رؾ  ٠.  ټ 9995 ؾا٬ ياٲجٹ٦ٞٻ 

ٵ ٸ ظتواٴ  يو ٖوطـ ز ٻ يپا ،رٶٹرض رئٳٻٻ تاض٢ ،رٲ  ٖاٮٱ تطخؿجٻ» س:ي٪ٹ يف ٲيټا ٦جاب

 .«يطرظرطظر ٲحٳس حؿٵ قرحاج ٲ ،ٵرقطٔ ٲث ياي٪ٹ

رظ ؾرٵ ٪ٟجٵ زضتاضٺ رٸ ٱ ٦ٻ ٦الٰ يچٻ ت٫ٹ ،ٵ ٖاٮٱ تعض٨ رٲ يٝ ررٹنتٲٵ زض 

د رضر تٗوس رظ قو   يٷيز يضټثطظٲاٰ  يٵ تؽ ٦ٻ ٸركاٴ ټٳيٯ  رر٢انط رؾ . زض ًٞ

ٸ ٣ٞرٽواٴ  توطيٵ   تعض٨ ،رظ ٲدٯؽ زضؾف .زرض قس ټا ٖٽسٺ ٵرؾطظٲ تٳاٰزض  ،يرٶهاض

س ٦واْٱ  رؾو  ،يٳوسرٶ ټآ٢ا ضيوا   ،«رألنٹ٬ »رظ خٳٯٻ آذٹٶس ناحة  ،ٴرٲدجٽس
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ٖ رؾ ،يٲحسث ٶٹض ،يرتٹتطرب ذٹرٶؿاض سرؾ ،يعزي س حؿوٵ  رؾو ، ٭ نوسض رس رؾوٳا

  ٭ قسٶس.رٞاض٘ رٮجحهٵ، ي٫طرٴ رظ تعض٪اٴ ٖٯٱ ٸ زينسض ٸ ز

س رؾ حد  رؾالٰ،٦ٻ زرق   ياضرٱ، ٦طرٲ  تؿيرـ ضر آٸضز طٺرؾ س ٲا ٦ٻرٵ ؾير

 «يرٮطرظ »زض  يد حد  آ٢ا تعض٨ تٽطرٶرق ،«أٲ٭ رألٲ٭ »زض  ،حؿٵ نسض

رظ خٳٯوٻ   .رٶوس  آٴ ضر ش٦وط ٦وطزٺ   9«د ؾواٲطرء يتواض »زض ٦جاب ذٹز  يرهلل ٲحالت حرٸ شت

ٵ يو رٶوس، ر  ١ ٸ حدح تعض٨ ش٦ط ٦طزٺٲٹثټاي   ررظ قره يكاٴ ٦ٻ ٪طٸټير ٦طرٲا 

ٸ توا   ضٞ  3ٷةيٯٻ ظراض  ٣ٖيتٻ ظ يتٽطرٶ ي٦ٷ يطظر ٖٯرتٻ ټٳطرٺ ٲريكاٴ رؾ  ٦ٻ 

 . ٦طزحطٰ ضر خاضٸ  ،فيزؾجاٴ ذٹ

ف ٶكؿجٻ تٹز ٦وٻ ٶا٪ٽواٴ   يزض ٲدٯؽ ذٹٵ ٲاخطر، يرظ ر٥ ضٸظ ي٪صق   پؽ رظ

س رظ رٸرضز قوس. ؾو   و  توٹز  ٵيتعض٪اٴ زٺ چٽطټٳاٶٷس رـ  ٦ٻ چٽطٺو ٴ ارظ ناٮح يٞطز

ٱ يات  رظ ٲوٹال رٲٵ تٻ ٶ» س ٶٳٹز ٸ ٪ٟ :رٵ ٲطز ضٸ تٻ ؾيكاٴ ٲجٗدة قس. ريٸضٸز ر

چوطر ٦وٻ    ؛ط ٦وٷٱ تك٧ ي٦ٷ يطظر ٖٯرٲط ٲأٲٹضٰ ٦ٻ رظ قٳا ٸ ٲناحة رال ،حد  ذسر

ذوا٤ ٸ   ،ذوٹز  ضر خاضٸ ٶٳٹزٺ ٸ تا زؾجاٴ 3يٷة ٦ثطيظ ،ٲاٻ ٲ٧طٲٻ حطٰ ٖٳ ،قٳا

 يتواٶٹ ٻ اض  ٲٟدٗو يو ظ، 97ل ٵ ٦طرٲ  زض ير .«سيكاٴ پا٤ ٶٳٹزيظتاٮٻ ضر رظ حطٰ ر

 ٖٯٹٰ ٞاي٭ برظ َال يتٻ ٦ٹقف تٗسرز ،٠.  ټ 9989ؾا٬ ٦ٻ زض  3ٷةيظ ذطزٲٷس،

 رؾ .  سٺي٪طزش٦ط  ،قطٜ چاج قسٺرزض ٶدٝ  يزيٷ

ٰ ٻ ٖٳو  ،قوسٺ زض آٶدوا   زٞٵ يتاٶٹ س ٦ٻيٶٳا ٲي حيتهط ]رٲاٰ ٵيٖالٸٺ تط ر  ٲ٧وط

 يطرظرق ٲدسزتٹزٴ  ث٣ٻ ،ٵ ٪صقجٻيرظ ر .رؾ  3يٷة ٦ثطيظ ذطزٲٷس، يتاٶٹ اٴ،كير

 يرظ آٴ ضٸ ،ترو    رټو٭  رؾو  ٦وٻ زٸؾوجسرض    ي٭ ٸ حدجو رو زٮ ،كاٴياٶ  ٲؿٯٱ ريٸ ز

كواٴ  يچطر ٦ٻ ر ؛ضؾس ٶٳي تٻ ٶٓطة رٖد ،يطرظرقٲدسز ٵ ٦طرٲ  رظ ير .٪طزرٶس يتطٶٳ

                                                           
 .89ه45ٔ ٕ، 1ط ، ٽؾالري، ربهيـ ٍبٽواء .1
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ضر  ٽاآٶآٶٽا ضر ٶٹقجٻ ٸ ٲطزٰ ٖاٮٳاٴ رٶس ٦ٻ  ٵ ٦طرٲ  زرقجٻيټٳچٹٴ ر ياضر٦طرٲا  تؿ

 رٶس.  زٺ٦طٶ٣٭ 

 يًدف يترال .1

ٲٷجؿة تٻ ٲٷ٣ُٻ توطر٠   ،يٵ تطر٢رحؿ يٷي٭ تٵ ظرس حؿٹٴ تٵ رحٳس تٵ رؾٳاٖرؾ

ٸ ٶعز تعض٪اٴ ٖٯٱ  ٲجٹٮس قسزض ٶدٝ ، .٠  ټ 9269زض ؾا٬ رؾ  ٦ٻ  زض ٶدٝ رقطٜ

حوٹرزث ٸ   يطرو ٫رد ٸ پيتواض ٻ ٟجرقو  يرظ ٦ٹز٦ .زضؼ ذٹرٶس ،س تعض٨ ٶدٝرٸ رؾات

د رقو  ،يٖطر٢و ٵ ركرط پي٦ٻ ٸظ٦طز ٝ رتأٮ يرضظقٳٷس يريتاضټاي  رذثاض تٹز ٸ ٦جاب

رؾو . ٲجأؾوٟاٶٻ    ٶواٰ توطزٺ  ټوا   ٵ ٦جابيرظ ر ،د ٦ٹٞٻيتاضٻ زض ٲ٣سٲ يثرضيا قثٲحٳس

زض  .زض تاظرض حطرج ٞطٸذجوٻ قوسٺ  ٶرع رظ آٶٽا  يٲ٣سرض ٸ ٪ٱ قسكاٴ يرټاي   ٷٹقجٻزؾج

زض  ٦1اقوٝ رٮُٛواء   يد ٖٯو ررهلل قو   يآٻ رظ آٴ زض ٦جاتراٶ يٲ٣سرض ٦ٳ ،حا٬ حايط

 . رؾ  ٶدٝ رقطٜ ٲٹخٹز

تٻ ٶ٣و٭   ،«يرٮثٳط رٮٳدجٷ» ،ذٹز يذُزض قاٰ ضر زض ٦جاب  3يٷة ٦ثطي٢ثط ظ ،ٸي

  :رؾ  ٹخ ذٹز ش٦ط ٦طزٺ ٸ ٪ٟجٻررظ ق

بٍر ثاِ  يا ُ ثاَاي  ،يثغاياى ِ فًَُي كبع کج ،يكبع ه٦ٞف ، . ّ  5320ىٍ ٕبل 

ن ٍا يي ٕال ياُ ّوَاّبًٚبى ثاِ ًابم ٕا    يفَى ،ًؼف آهي ٍ اُ هي ىٍهَإز کَى

ي يِ ؿٌا يا ثجاَم. هاي ً   يي کب٩ويكٖن هلوييثب هَى ثِ ًِى ٙ ،٭َٟ ٕالم ثَاي

ي، يٕا  يا»ن ٍٍ ثِ اٍ کَى ٍ گفز: ين ثَىم، ٙيکِ اٍ ٍا ثِ ًِى ٙ يٌّگبه .کَىم

ُ  يب هجَيآ ٍ ياُ هاِاٍ  يُ يا کاِ ؿگًَاِ ىٍ ٙابم ىفاي گَى     يىاًا  يٍ ها  يٌات ىا

ز قجال اُ هاي ًاِى    يا ي سَليا ٚابى ّٖاشن ٍ ا  يقجَ ا يهي هشَل» :ي گفزيٕ «إز؟

يُ إاز. قجاَ آى ثٍِگاَاٍ ىٍ    يٍ ًٖل ثِ ًٖل ثِ هاي ٍٕا   ،ديٍاى ٍ اػياىم ثَىُ

ًاياٍى. اهٖابل    ً٪َ آى اهشالف ثبٍُکٔ ىٍ ؾيکِ ّ ي٥ٍَ إز؛ ثِٙبم هٍَْٚ 

ٍ   يٍٍ ،بىٗيا ي هقجَُ ثِ هب٥َ قيهز ُيگٌجي ا ِ  يهقجاَُ فاٍَ  ِ ٌا يواز ٍ هاي ّ
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 يکوکا  سبػَاى،اُ  يي ٍ ٍيثِ كبکن ٍٕ هجَي يٌکِ ايسب ا ؛ٕبهز آى ٍا ًياٙشن

کِ  ي. ٌّگبهٕبهزي گٌجي هأهٍَ يٕبهز ا يثٌّب ٍا ثَا يٍ سٮياى ،کَىبفز يىٍ

ٍ  يٍا اُ هقجَُ کٌبٍ ُىًي، ثِ سوشِ ٌٕگّب  بّب هب ي ثٌّيا هقجاَُ ثَهاٍَى    يثاَ ٍ

آى ًَٙاشِ   يثَ ٍٍ اي ًَٙشٍِ ى ثَى ک اًٖبيِ ٥َل آى ثِ اًياُُ قبهز کَىًي ک

ٍا ي ٕاٌگ  يا اِ ًَٙاش  ىاىٍَى آٍٍىًي. كبکن ىٕشٍَ يآى ٍا ث يٙيُ ثَى. ثِ ٕوش

بى يا ىٍ هبى ٍ ًاِ  يا َْىيي يثا ىٍ هٖالوبًبى ٍ ًاِ   بى يا هکٔ ًِ اُ  ؾيّ اهب ؛ثوَاًٌي

 يي کاِ هاَى  يهجاَ ٍٕا   يثاِ ٍالا   ،ييثا ي يآى ٍا ثوَاًي. ىٍ ا ًشَاًٖز ،بىيليهٖ

ٍ    يىٍ ًَاك ،هٖي اٍ ٍا  .إاز  ٍ ُثابى  َُين ٍ ٕا يٙبم ٍػَى ىاٍى کِ ىاًاب ثاِ ساب

 ىٍ ٕاا٦َ آى ٍاثااي٘ اُ ٍا ثااِ اٍ ًٚاابى ىاىًااي. اٍ  ي سوشااِ ٕااٌگياااآٍٍىًااي ٍ 

ـلب يز ةدقهذا ؾلْب اـسل» ثَى: ٭جبٍر ييا ،ىٍ ٦َٕآى ًَٙشِ  کًِشَاًٖز ثوَاًي 

 أؾلْبت دم ،هلذا ادؽلان ت دمقلهتوؽ، 3ءبـت ؽاصؿه اـزهلرا صاـباال بن بـت طظ

ِ ىهشاَ فب٥وا   ،٦بلات ياثاي اث  يىهشاَ ٭لا  ، 3ٌتيُ ثبًَي قجَ يا»؛ «رجوطفا اـثاين

 9.«ييٍ ىفي گَى ِبفشيٌؼب ٍفبر يىٍ ا ،إز کِ ٌّگبم ثبُگٚز ىٍه٘ 3َُّا

 ياًيحسي آشتهحود .5

س ٣ٞٻ ٸ رنٹ٬ ٸ ررظ رؾات ي٧ي، تاقس ٲي (٠.  ټ 9999 )ٰ ياٶرحؿٵ آقجد ٲحٳسرق

 يٸٺ طرؾو  ،(٠.  ټ 9965 )ٰ يٵ ٶدٟيرٮسد ٲحٳس حطظرقرؾ  ٦ٻ  يتعض٪ يٷيز ضټثط

  :٦طزٺ رؾ تراٴ ضر آٸضزٺ ٸ 

َ  ؛بٍر كاغ هٚاَف ٙاي   يا ثِ ُ ،.  ّ  5358ٚبى ىٍ ٕبل يا ق ٙابم  يا ٕاذٔ اُ ٥

کاِ   يٌّگبه .ٍفز 7يىهشَ ٭ل، 3يٌت کجَيُ ثبًَجَ بٍر قيثِ ُثبُگٚز ٍ 

ٍ  ٭بلوابى، فب١االى  ِ ًٖٚز ٍ ّو يهؼلٔ ٭وَهک يثِ ًؼف اَٙف آهي، ىٍ 

ياٍ يثِ ى ،يليي هليَُا كٖين هيِ ّوَاُ ٙيهب ً آهيًي. ييى ٍيثٍِگبى َْٙ ثِ ى
                                                           

 .149ٓ ، 1ط ، ٽواٱل اٹپ٦به٫ .1
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ٙوب طبثاز ٙايُ إاز     يثَا لين! ثِ ؿِ ىليٙ يا»ٚبى گفشن: يا ن. هي ثِيٍفش يٍ

ٚبى ػَاة ىاى: يا «.ٕز؟ٍبٍسگبُ ايُ ٍ 3ٌتيُ ثبًَهلل ىفي  ،ٌؼب )ٙبم(يکِ ا

َ بهٍَها  يثٮ٢ (نيآٍٍ يٚبى ٍا هي٥ٍَ هالِٝ کالم اِ هب ث) ثلِ،»  اىى دٍّْٚاگ

 ،يالٌجا  ىٍ  7يياًي کاِ ثٮاي اُ کٚاشِ ٙايى كٖا     ُ ًقل کَى ،اّل ٌٕز

کاِ ثاِ    يٌّگبه .کَى رفَبٖهثِ ٙبم  ،ػٮفَ٭جياب ثي ىٍ ًشيؼِ  .ٍم ىاى يقل٦

ثاِ   :فَهاَى  3ٌتيي، ُيٍٕا إز   3ٌتيکِ ىٍ كبل كب١َ هِاٍ ُ ا ي هکبىيا

ي يا ِيي هجاَ ثاِ   يا م، ٍاٍى ًواَاّن ٙاي. ا  اُ إبٍر ٍاٍى ٙي ٌّگبم کِ ثِ يَْٙ

هبًاي، ٕاذٔ    يىٍ آًؼب ثابق  يٍ .ىاى يٌيٚبى ُهيىٍ ّوبى ػب ثِ اٍٍ  اُايي .ييٍٕ

   9.«بفزيٍفبر 

  آٲسٺ رؾ : يتطر٢ «يرٮثٳط رٮٳدجٷ»زض

ُ يٙ ،ِگبٍ ٍ ٭بىليدَّ ،ٍإٍشِ ،يهي ثب ٭بلن هشق» ک يا ىٍ  ،ييالاي ن هلواي كَ

َُا يا ن هيٚبى گفز کاِ هاي اُ ٙا   يٙي. ا 3ٌتين کِ ٝلجز اُ هِاٍ ُيػب ثَى

ًکاَ   ،بفشِ کاِ ىٍ آى يىٕز  يويسبٍه٦لجي  ثِ ،يم کِ فَهَىيٌٙ يبًيكٖي آٙش

ٍ  ؛٘ آهاي يدا  يثٍِگا  يٍ هٚکٖابل  يقل٦ا  ٌِ،يىٍ هيکِ ٙيُ إز  کاِ   ي٥اَ

هابًَاىُ ٍ  ٍٍ  اُاياي  .ييّالکز ٍٕ هَُ٭َِٝ ثَ ٭جياب ثي ػٮفَ سٌگ ٙي ٍ ثِ 

ي، يکاِ ثاِ آًؼاب ٍٕا     يفًَُياً٘ ٍا ثَىاٙز ٍ ثِ ٕوز ٙبم ٍٍاًاِ ٙاي. ٌّگابه   

  2ي.يػب ىفي گَى بفز ٍ ىٍ ّوبىيٍفبر  7يىهشَ ٭ل، 3ٌتيّوَٖٗ ُ

رظ  يرظ ٪طٸټ، 3ٷةيذطزٲٷس، ظ يتاٶٹرظ ٶ٣٭ ذثط ٢ثط  ٵ تٗسيد ٲحٳس حطظرٮسرق

ٵ يو ٷ٧ٻ ري، ٖالٸٺ تط رٸخٹز ٶسرضز ٷةيظتاٶٹ ٢ثط  ضرتُٻ تازض  يق٧» س:ي٪ٹ يٲٹضذاٴ ٲ

 «.رؾ  سٺرتٻ ٲا ضؾتٻ نٹض  ٲجٹرتط، زؾ  تٻ زؾ   ،ٲٹيٹٔ

                                                           
 .149ٓ ، 1ط ، ٽ٦به٫ اٹوعبٷ .1
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 يليي خليحس .6

رظ  ي٧و ي ،(٠.  ټ 9926 )ٰ يتٽطرٶ يٱ ضرظرتٵ رتطرټ ي٭ تٵ ٖٯرٵ تٵ ذٯرد حؿرق

حؿٵ طظر ٲحٳسرتٗس رظ ٸٞا  ٲ ،ت٣ٯرسرظ ٲطرخٕ  ي٧يس ٣ٞٻ ٸ رنٹ٬ ٸ ررؾات تعض٪اٴ ٸ

كواٴ  يٮثٷواٴ ٸ ټٷوس رظ ر   ،طرٴيو ر ،ٗٻ رظ ٖوطر٠ رٹٴ قرٯر٥ ٲيف رظ ررؾ  ٦ٻ ت يطرظرق

ٷاٴ ٸ رٲؿو٧  ،ٳاٴرجيٸ ٲٷعٮف پٷاټ٫اٺ  ،تٹز ٲٽطتاٴذٯ١ ٸ  ذٹـ ي٦طزٶس. ٸ يس ٲرت٣ٯ

 ٦طز.  يخٹ ٲٸ ضٞ  ٸ رظ رحٹرٮكاٴ پطؼ يٲ آٶاٴ  تٻ ٲٷاظ٬ ي٪اټرٸ  ؛ؾطپطؾجاٴ تٹز يت

اٞو   يتٹز ٦ٻ زض ٲؿدس ؾٽٯٻ ٸٞا   (٠.  ټ9266 )ٰ يد رٶهاضركاٴ رظ قا٪طزرٴ قير

، ؾوپؽ زض ٲحٯوٻ    .ٕ قوس ررتكو  ،زرٶكٳٷسرٴٱ رظ َالب ٸ رٖٓ يجرٵ خٳٗرٸ زض ت

 يرٸ رقوٗاض  يزض ضثوا  رٴٖطاقو  ٥ ٲؿدس ٸ ٲسضؾٻ ٲكٽٹضـ تٻ ذا٤ ؾپطزٺ قوس. يٶعز

 :  سي٪ٹ ٲي ٸ ٺكاٴ ضر تٻ قٗط زضآٸضزيد ٸٞا  ريتاض ،رٴٖطارظ ق ي٧ي. رظ خٳٯٻ رٶس ٺؾطٸز

 ؽطوؽللللوا أؾللللول ـزاحريلللله أٓ

 

 خلللري مرؾلللد دم یاـتؼللل بؼلللْب أال  

 خأرّ  و ؾؾلب احلجلي ؽاشلعر يه و 

 

 «دا بللواب سللّج  اادخؾللو» و بؾللثمر   

   .ييهِاٍ ثگَىيي ثْشَ ىٍ ا،ديٍ سقَقجَ  گَىاگَىن کِ يگَ هي ثِ ُائَاً٘ 

ُ  9نيسبٍ ٍ ثب هبىُ إز. دٔ ٙٮَ گفشِز يکِ اٝل ٭قالً کٌابى ٍاٍى   ثگَ: ٕاؼي

 ي.يآى َّٙبي  ىٍ

                                                           
 ثڄ يهک ثيهذ ّه٦و يهب     ربهيـ ٽبكڃاٍذ.  يب ؽَبة اثغلي اّبهڃ ثڄ ٽبكڃ ربهيـ ،٥جبهدكه ايڂغب ٽڂ٢ڈه اى مکو ايڀ  .1

چب ها ثڄ ؽَبة اثغهل ثهب څهټ عپه٤     څبي آځ کڄ اگو ثواثوڅبي ٥لكي ؽو٫ّڈك  ٽي گٮزڄيک ٽٖو٣ ٦ّو يب ٥جبهري 

يټ. ٽ٦هبكٷ  گهڈي  ٽهي  کڄ ثڄ آٿ ٽبكڃ ربهيـ ٍذكڅڂلڃ ربهيـ هڇيلاك يک ؽبكصڄ يب ىٽبٿ ٍبفزڀ يک ثڂب ، ځْبٿکڂيټ

، 4ك ، 3ط ، 1ة ، 1اٹه٬  )  ميهٸ اٍهذ  کڄ ثڄ ّکٸ  ايټ ا٥لاكي اٍذ کڄ ٽٲبثٸ څو ٥لك آڇهكڃ، ؽوڇ٫ اثغل ٥وثي

ه ، 199ٯ ، 99ٓ ، ٫89 ، ٣79 ، 69ً ، 59ٿ ، 49ٻ ، 39ٷ ، 19ک ، 19ي ، 9ٛ ، 8ػ ، 7ى ، 6ڇ ، 5   څ

 (.٧1999 ، 999ٟ ، 899ٗ ، 799م ، 699ؿ ، 599س ، 499د ، 399ُ ، 199
اى څهټ  ؽوڇ٫ آٿ کٺپهڄ ها   اٹ٬(  کڂيټاٍزٮبكڃ  ٽنکڈهگڈځڄ اى ٹيَذ  ثبيل ايڀ ،ثواي ٽؾبٍجڄ ٽبكڃ ربهيـ يک کٺپڄ

ا٥لاك اثغهل ها ثهب څهټ عپه٤      ط(کڂيټ.  ٥لكي ها کڄ ٽٲبثٸ څو ؽو٫ ٱواه كاهك يبككاّذ ٽي ة(کڂيټ.  ٽي رٮکيک

ثهڄ څپهبٿ   ، فڈاځڂلڃ ٽؾزوٻ پٌ اى ٽؾبٍجڄ ڇ عپ٤ ثَزڀ ا٥لاك ٽوثڈٛ ثهڄ كڇ ٽضهبٷ ثهبال    ،ثليڀ روريت کڂيټ. ٽي

 .)ٽزوعټ(کڂل کڄ ثڄ آٿ اّبهڃ ّلڃ اٍذ.  ٽي ربهيقي كٍذ پيلا
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ټٳوطرٺ   ، توٻ ذثط ؾٟط ٖثسرهلل تٵ خٟٗوط  ٻ٦ٷس ٦ رزٖا ٲيف يٹض ذٹص٦زض ٦جاب ٲ يتطر٢

زض  يريتواض ٥ ٦جواب  يو كاٴ ٪ٟجٻ رؾ  يكاٴ ش٦ط ٦طزٺ ٸ رير يتطرضر رـ تٻ قاٰ  ذاٶٹرزٺ

 اٴ ٦طزٺ رؾ .رضر ت ياٶرٲحٳس حؿٵ آقج زرؾجاٴؾپؽ  رؾ . سٺيٷٻ زرٵ ظٲير

  يي کاظويهحود حس .7

زض ٶدوٝ   ٠.  ټ 9908 ؾوا٬  ياٲجٹٞو  ٦ٻ يٶدٟ يٖاٲٯ يٵ ٦اْٳرحؿد ٲحٳسرق

د رٸ قو  ،يد رٶهواض رق ،1«خٹرټط»ناحة  ،د تعض٪ٹرضررظ قا٪طزرٴ ق رؾ ، رقطٜ

تواضظ ٖٯوٱ ٸ   ټواي    ٣ٞٻ ٸ رنٹ٬ ٸ رظ چٽطٺتعض٨ س ررؾاترظ  ي. ٸرؾ  1ٖثسرهلل ٶٗٳٻ

زض  3ٷوة يتٻ نح  ٸخٹز ٲوعرض ظ رؾ  ٦ٻ  يزرٶكٳٷسرٶرظ  ي٧يكاٴ يتٹز. ر  ٯرًٞ

رظ  ،ٵيد ٲحٳوس حطظرٮوس  رٸ قو  يتطر٢و  ،ي٦ٻ زٸ قا٪طز ٸ چٷاٴټٳ ؛زرضزٴ اٷرَٳرقاٰ 

 رٶس. كاٴ ٶ٣٭ ٦طزٺير

 يهحود حسي هراغ .8

رظ ٲٹضذاٴ ٲكٽٹض  ي٧ي ،(٠.  ټ9992)ٰ يذاٴ ٲطرٚ يطظر ٖٯرٞطظٶس ٲ ،ذاٴ طظر حؿٵرٲ

  :سي٪ٹ يٲ ،رؾ  ي٦ٻ تٻ ظتاٴ ٞاضؾ «رٮحؿاٴ طر ررٮر» ،. رٸ زض ٦جاب ذٹزرؾ  طرٴير

اُ  يکاايبر، ىٍ يااٍٍاسااَيي   قي٥جااق ٝاال، 3يٌاات کجااَيُ يأهااب سَثااز ًااٍَاً

ٍ  ٍػَى ىاٍىهٍَْٚ ٍ هٮٍَف  يىٍ آًؼب هِاٍ ٍ آٍاهگبّ .ٙبم إزّبي  ٍٍٕشب

ثاِ ٍػاَى    يقل٦ا  ،ؿٌاي ٕابل  ثِ هاير   ،اًي گفشِ افَاى آگبُهلققبى ٍ اُ  يثَه

ٍا  يبم هٚکٖابل يابل٘ ثِ ٙبم ٍفز سب يّوَاُ ٭ثِ ٭جياب ثي ػٮفَ ٍٍ  اُايي ؛آهي

٘ ، 3ٌتيُ هَىهٌي، يثبًَٕذٔ ثبُگَىى.  ٍ اًيٍىٍ آًؼب ثگٌ  ،ىٍ ُهبى اقابهش

ٔ  .ىاى٘ ٍا اُ ىٕاز  يشٕااله کِ هشٮلق ثِ ٙاََّٗ ثاَى،    ييّب ييىٍ ُه ىٍ  ٕاذ

 9ي.يبفز ٍ ٕذٔ ىفي گَىيٍفبر  ،٠ ٙيُيػب هَ ّوبى

                                                           
   چبپ ٱليټ ايواٿ.، 19ٓ ، 1ط ، اٹقيواد اٹؾَبٿ .1
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 يطثرس يي ًَريحس .9

ٗٻ رتعض٨ قٴ ارظ ٲحسث، (.٠  ټ 9920 )ٰ يؾَثط يٶٹض يت٣ٵ تٵ ٲحٳسرطظر حؿرٲ

كاٴ ٸ پطٲٛوع  ي١ ررپط رظ تح٣ ټايٝ رتأٮ ٞطرٸرٶي .رؾ آٶاٴ تطيٵ   ٸ ٲح١٣تطيٵ   ٸ آ٪اٺ

توعض٨  ري  راٶوٻ كواٴ ٦جات يكواٴ رؾو . ر  يرآ٪اټي  ي٪ؿجطز٪اٶ٫ط ٶثٹ٘ ٸ رت ،تٹزٴ آٶٽا

توٹز.   سٺر٦ٻ قٽطتف تٻ ټٳٻ خا ضؾ يَٹض ؛ تٻتٹز ٞاذطؽ ٸ ر٦ٻ پط رظ آثاض ٶٟزرق  

 س: ي٪ٹ يٲ يٵ ظض٦ٯيطرٮسرذ

قايٍ   ٚابى آى يا کٌاي.  هيَُ يٍا هّب  إز کِ ؿٚن يثِ كي يًٍَِ ٍٕٮز کشبثوبً

هوشلاف ثَىًاي کاِ    ّبي  ّب اُ کٍَٚ ِ کشبةيٍ سْ يثَىاٍ ًٖوِ ،يآٍٍ ػو٬ِ فشيٙ

ثاِ هاب٥َ ٭لان ٍ     يٍٚابى ًقال ٙايُ إاز.     يي هاٍَى اُ ا يىٍ ا يبىيُّبي   ىإشبى

ًابىٍ،  ّابي   ٍ کشبة ٌبث٬ه يثِ هب٥َ گَىآٍٍاٗ   ي کشبثوبًِيٍ ّوـٌ آگبّي ثٖيبٍ

   9.ق ٙيياًَا٫ سلقه٦بلٮبر ٍ  ،ّب دٍّْ٘ يثِ ىٍ هَػ٬ ثٍِگ ثَا

  :كاٴ ٶاٰ تطزٺ ٸ ٪ٟجٻ رؾ يرٻ رظ ٦جاتراٶ ،سرٴيظ يخٹضخ ،يحرٲٹضخ تعض٨ ٲؿ

کاِ   ٍػَى ىاٙاز  يي ًٍَيَُا كٖين هيٙ ِثِ إن کشبثوبًاي ِ ٌيگٌؼىٍ ًؼف، 

ّوـاَى  اهاب   ؛قاَاٍ ىاٙاز  ٭لَم ٍ فٌاَى  ٌِ يُهىٍ  يثٍِگه٦ي  برسأليف ،ىٍ آى

ثٮاي اُ   .ًاي ىٕاشَٓ ثَى ىٍ  يثاِ ٕاوش  ّب ًياِ   ايي کشبةًؼف، ّبي  ٚشَ کشبةيث

 دَاکٌايُ ّب ىٍ ًؼاف   ي کشبةيي کشبثوبًِ، ايٕبل اُ ٍفبر ٝبكت ا گٌٙز ىُ

ٍ يَُا كٖين هيٚبى )ٙي. اًيٙي اُ آًْاب   يکا يٕاِ کشبثوبًاِ ثاَى.     ي( ىاٍايي ًاَ

ىٍ  ىٍم ىٍ سْاَاى ٍ ٕاَم   ٍاقا٬ ٙايُ ثاَى.   کاِ ىٍ ًؼاف   ثَى اي  وبًِکشبثي يّو

َاى يا ىٍ ا آًْاب ثيٚشَ إز کِ  يبٍيثٖ برسأليف يىاٍا يٍ. قَاٍ ىاٙز ٌّيٍٕشبى

   2ؿبح ٙيُ إز.

                                                           
 .381، ٓ 1، ط ٥الٻاأل .1

  .138ٓ ، 4ط  ربهيـ آكاة اٹٺ٪خ اٹ٦وثيخ،. 1
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ذطزٲٷوس،   يتواٶٹ ٲوعرض  رؾو   ٲٗج٣وس  رؾ  ٦ٻ  يزرٶكٳٷسرٶرظ  ي٧ي ،يٖالٲٻ ٶٹض

 ،٫وطرٴ يٸ ز ي، ٲٗطٸٜ تٹزٺ ٸ ٲحسث ٢ٳو يٸٵ رٖج٣از ي. ر٢طرض زرضززض قاٰ  3ٷةيظ

ٰ  رحدو  ؾو  ٻ رٶس. ٖالٲ كاٴ ٶ٣٭ ٦طزٺيرظ رضر ريٵ تاٸض  كواٴ  يرظ ر ،س خٟٗوط تحطرٮٗٯوٹ

 رٶس:    ٦طزٺيضٸر

 ياُ هٚکٖبل فَاٍ ي٭جياب ثي ػٮفَ ثَا .ىاى يٍٍ يثٍِگ يٌِ، هٚکٖبليهيىٍ 

 .ٌاِ ثَگاَىى  يثاِ هي  ،يٍ قٞي ىاٙز کِ ثٮي اُ ىف٬ هٚکٖابل ا .ثِ ٙبم هٌشقل ٙي

ِ  ٚبى ثاَى يِ ّوَاُ ايً 3ٌتيُ بم اقابهش٘ ىٍ ٙابم،   يا ىٍ ا ،اسفاب  ثاَ كٖات    کا

   9ىٍگٌٙز.ٚبى إز، يکِ اهٍَُُ هِاٍ ا ييبٍٍٕش٠ ٙي ٍ ىٍ ّوبى يهَ

ٸ رَالٖوف رظ   اب،رو ٦ٳضر توا آٴ ټٳوٻ ٲٽواضتف زض رذثواض      يٶٹضٖالٲٻ ضٸ  رظريٵ

٦ٷس،  ي  ٲيٱ زض آٶچٻ ٦ٻ ضٸررتٹرٶ يٶٳ ،فث٣ٻ تٹزٶٸ ظټس ٸ  ٶازض يذُ  ټعرضرٴ ٶؿرٻ

 يَٹض ؛ تٻٱرزرٶ يا  ضر ٲيزض ٢ثٹ٬ ٦طزٴ ضٸر يٸ يطرٷ٧ٻ ؾرج٫ير ٸيػٺ تٻٱ. رٲجٽٱ ٦ٷ

 ضر ٻ ٸ رؾواؼ يپا يترظ رذثاض ٲكٽٹض  ياضرتؿ ،فيذٹ «طخاٴٸ رٮٳ إٮإرٮٯ»٦ٻ زض ٦جاب 

 ضز ٦طزٺ رؾ .

 يحسي صدر کاظو .41

ٸ  رت٣وٹ  ،رؾو  ٦وٻ توٻ ظټوس     يٖٯوٹ  ٞايو٭ ټواي    ذاٶٹرزٺتطيٵ   ٭رآ٬ نسض رظ رن

  رظ ٲصټة يحٳاٷٻ رظٲزض ؾجٹزٶي  يذسٲات ،ٵ ذاٶٹرزٺيؾ . ررٲٗطٸٜ  يطذٹرټرذ

ټواي     رٸ قره يٷيز زرٶكٳٷسرٴ، يزض ټط ٖهط .رؾ رٶداٰ زرزٺ  يٷيٸ ٶكط ٖٯٹٰ ز

 رٶس. ٵ ذاٶسرٴ تطذاؾجٻيرظ ر ،تعض٨ ٲدجٽس ٸ ٲداټس

ٖ رؾو  ،ٻ تعض٨ر٣ٞ ،يس حؿٵ نسض ٦اْٳرٵ ذاٶسرٴ، ؾيررٞطرز رظ خٳٯٻ  ٭ رس رؾوٳا

ٜ رس ٖثسرٮحؿو رؾ ،ٲهٯح ر٦ثط ،كاٴ رظ زذجطقاٴير ٺ نسض ٸ ٶٹ ٵ ټؿوجٷس.  يرٮوس  ٵ قوط

 ،ٻرو ٵ ٣ٞيرٮسس نوسض ر، ؾو يٲٽوس  سرټٳچٹٴ ؾزرضز ٦ٻ ټٳٻ  يٞطظٶسرٶ ،٭رس رؾٳاٖرؾ
                                                           

 .135ٓ ، 1ط ، اٹ٦بٹټ  رؾٮخ .1
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س رٵ ؾو يو ر .ټؿوجٷس ٲجكورم  ټاي    ررظ قره ،طرسض نٛرس حرخٹرز ٸ ؾٲحٳس سرؾ

 ٣ٞوٻ ٸ رنوٹ٬  ٷٻ رظٲتطخؿجٻ زض  يٖٯٱ ٸ ت٧ٟط ٸ رظ ٖٯٳا ،رظ ش٦اٸ ري  ٻسض، ٶكاٶرح

  .زرق  ايپٹري  ٻكيٸ رٶس تٹز

 ظٲاٶوٻ تٻ خوا ٪صرقو  ٦وٻ     رضظـتا٪ٹټط رظ ذٹز زٸ ٞطظٶس تعض٪ٹرض ٸ زٸ ريكاٴ 

ٵ رٖاٮٱ ٦اْٳ ،٭ نسضرس رؾٳاٖرؾ ،آٶٽارظ  ي٧يرؾ . سٺ يضر تٻ ذٹز ٶسچٷرٵ رٞطرزي 

  .زض٪صق  ٠.  ټ ٦9988ٻ زض ؾا٬  تٹز ٵيٸ رٲاٰ خٳاٖ  حطٰ خٹرز

، ٫اٶوٻ ي ٸ خؿوٹض  يٷو يٲح١٣ ر٦ثوط ٸ ٲداټوس ز   حؿٵ نسض ٦اْٳي، ٫طيزٞطظٶس 

ٲٓواټط   ٻټٳو  توٹزٺ ٸ توط   ت٣وٹر  تؿراض٦ٻ  رؾ  يتا٢ط نسض ٲٹؾٹس ٲحٳسررهلل ؾ  يآ

رظ  يٖٯوٱ ٸ رٞجرواض   تعض٪واٴ رظ  ي٧و ي ،٦وٻ رٲوطٸظٺ  رؾ   ي٦ؿرٸ . ظزتا ٲي يي٪طرارزٶ

رظ  ي٧يتعض٪ٹرض س رٵ ؾير .٦ٷس يٻ تٻ آٴ ٲثاټا  ٲرٖٯٳٺ حٹظ ٸرٞجراضر  ٶدٝ رؾ  

آثواض  تطيٵ   ؽرٲا ضر تا ٶٟټاي   ٹؾجٻ ٦جاتراٶٻر٦ٻ پ رؾ س ٣ٞٻ ٸ رنٹ٬ ررؾاتتطيٵ  تعض٨

تركوس.   يٲو  تٹؾٗٻ ٫ط آثاضـيزٸ  «ٞٯؿٟجٷا»ٸ  «ر٢جهازٶا»آٶٽا ټٳچٹٴ تطيٵ  ٸ ٪طرٶثٽا

 .تاقس يضريكاٴ ير رظ ذسرٸٶس

اض رؿت ،ٖاز٬، ٲُٳئٵ ي، قرهٱيآٸض ٲي ضررـ  ٶاٲٻ ظٶس٪يس حؿٵ نسض ٦ٻ ررٲا ؾ

 اض ٲٽواض  رتؿو ٣ٞوٻ ٸ رنوٹ٬    ،ضخوا٬  ،ثي٦ٻ زض ٖٯٱ حوس  تٹزٳٷس ٯ  ٸ زرٶكرًٞات

٭ يتوٹرٶٱ ًٞوا   يٗٻ زض ٖطر٠ رؾ . ٲٵ چ٫ٹٶٻ ٲو رتاضظ ٣ٞٻ قټاي   ٸ رظ چٽطٺ ،زرق 

ضر  يٸ٪ٹٶوٻ   ريوٵ  ،يحرٯؿٹٜ توعض٨ ٲؿو  رٝ ٦ٷٱ، حا٬ آٶ٧ٻ ٞركاٴ ضر تٹنيٲُٗط ر

  رؾ :  ٸنٝ ٦طزٺ

ثٍِگ اُ ً٪َ ٩ابَّ   يٍا فَى اٍ .مييي ىيٍا ىٍ هٌِل٘ ىٍ کب٩و كٖي ٝيٍ ييهي ٕ

ٍاً يٚبًيد يبفشن کِ ىاٍايٍ ثب٥ي  ِ بهجَيد يًٕاوٌب دَدٚز ٍ  ييٕفهلبٕي ٍ  يًَ  گًَا

ى. گًَِ ى. ٙبًِيّب ٘ ّوـَى گل ٍ ؿٚنيّب َث ٘ دْاي ٍ ثابٍُاً٘   يّب ٘ ػٌاة َث

ى. ثَ ٍٍيـيد ِ ىاٙاز   يبُ ٍ لجبٕيٕاي ِ ٭وبه ،َٕٗ ييُ َث ُ اٗ  ٌِيٕا  کا ىٍ  ثاَى.  ثاب
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ثاب  کاِ  ام ُ ييا ًي يٮيي ٭ابلن ثاٍِگ ٙا   يا ٍا ّوـَى اکٔ  ّيؾ ،ني٭َثّبي  سوبم ٕفَ

اًاي، ثاِ    يُيَ کٚا يَٞسٙٮَا ٍ ٌَّهٌياى ثِ  ،نيکِ سبٍ ـٌبىّوٍا ديبهجَاى بى ييً٘ يى

ى ٕبىگيبٍٍى. ؿِ ُيبىم ثي  . ...يٚبى ىٍ ًُيگيٍ ُّي ا يجب َث

  :سي٪ٹ يٲٸي زض رزرٲٻ 

 ٍّجاَاى ي يکابٗ ىٍ ثا  اي  . بفشن ٍ ىٍٕاز ىاٙاشن  يا بٍ ثٍِگ يي هَى ٍا ثٖيهي ا

ِ کان  يا َٙابى ً يدَٙاٌي ٍ ا٭وابل ه   هاي  جاب يُّبي  هَىهبى کِ لجبٓ يٌيىثٍِگ 

   9ي هَى ٍػَى ىاٙز.يّوـَى ا يٖز، سٮياىيً

أټوو٭  »زض ٦جوواب ٸي . زض٪صقوو  ٠.  ټ 9954زض ؾووا٬ ؾرسحؿووٵ نووسض 

 س:ي٪ٹ ٲي «ٵررٮحطٲ

 ِقجاَٗ ىٍ هٍِ٭ا   .إاز  کلظَم ام اِٗ يٍ کٌ 7هإهٌبى اهيَىهشَ ، 3يٌت کجَيُ

ٚابى ىٍ ُهابى   يىهٚق هٮاٍَف إاز. ا  اُ هبٍع ىٍ  ،بٍي٭جياب ثي ػٮفَ ٥ ،ّوَٖٗ

ّوَاُ ّوَٖٗ ٭جياب ثي ػٮفَ ثاِ ٙابم آهاي     ،يىٍ ٕبل قل٦ ،٭جيالولک ثي هٍَاى

َ  يبم قل٦ا يا کاِ ّوٖاَٗ ىٍ آًؼاب ىاٙاز، ا     يهلکسب ثب هِا٫ٍ ٍ  کٌاي. ىٍ   يٍا ٕاذ

، هايفَى ٙاي.   ٍٍٕاشب اُ ّوابى   يبفز ٍ ىٍ قٖوشيٍفبر  3يٌت کجَيُ ،ي أطٌب يّو

إاز ٍ   يق٦ٮا ق ٍ يٚابى ىٍ آًؼاب ٝال   يٕجت ىفاي ا ىٍثبٍُ  إز کِ يگبّييىي يا

واز  يغٌآى ٍا  ييا ثب يهَاًٌايُ گَاها   ؛ ثٌابثَايي ِ إزيدب يگَ ثيى ً٪َاري، يَ اُ ايغ

   2اًي. َاِّ ٍفشِيثِث  کِ اًي َّن ٙيُسىؿبٍ  ،ي هٍَىيىٍ ا ي. گٍَّيثياً

 ييهحود حرزالد .44

ٶدٝ ټاي    ررظ قره ي٧ي، (٠.  ټ 9965 )ٰ يٯر٣ٖ يٶدٟ ٵيد ٲحٳس حطظرٮسرق

ذسرٸٶوس  ٸ د توٹزٺ،  يضخا٬ ٸ تواض  ،ثيحس ،رنٹ٬ ،٣ٞٻ ٷٻرظٲ ٴ زضارقطٜ ٸ رظ ٲح٣٣

                                                           
 .173ٓ ، 1ط ، اٹ٦وة ٽٺڈٳ .1

 چبپ ٵوثال. 67چبپ څڂل ڇ ٓ  39ٓ ، اٹؾوٽيڀ ځيڅخ ؤڅٸ. 1
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٢وطرض   يٸ رٲاٶجوسرض  ي٪ٟجواض  ضرؾ  ،اي  ٶٟؽيض ،نالح ،ٸضٔ ،كاٴ ضر رظ رټ٭ ظټسير

ٰ  ياضركاٴ زض تؿيزرزٺ رؾ . ر  ٸ9ٞوا٠ رٸ ،ارو ٳر٦، ضٲو٭  ،َوة  ،رظ ٖٯٹٰ ټٳچٹٴ ٶدوٹ

 ع زرضز. رٶ يٟاترٵ ٖٯٹٰ، تأٮيٲٽاض  زرق  ٸ زض رأ ، رټ

ٵ رحؿو حٳسد ٲرقو  ،ټٳچوٹٴ  ،س ٖهوط ذوٹز  رتطخؿجٻ ٸ رؾوات  يكاٴ ٶعز ٖٯٳاير

. تا ٸخوٹز ريٷ٧وٻ ټٟجواز ؾوا٬ رظ ٖٳوط ريكواٴ       ؼ ذٹرٶس، زضيٯرٵ ذٯرٸ حؿ ي٦اْٳ

ٲٽواض    ،تؿراض آ٪اټيكاٴ، ٶكاٴ رظ ير ي١ ٸ پرج٫ررظ تح٣ ؾطقاضٟا  رتأٮ ٪صضز، ٲي

ٝ  كاٴ ير ي٧ٞطعرٸ ت ٪ؿجطزٺ رَالٖا  ٞطرٸرٴ، . ٦جواب  رؾو   زض ٲٹيوٹٖا  ٲرجٯو

 ،، ٖالٲوٻ پػٸټكو٫ط  رـ تا ٦ٹقوف ٶوٹٺ   ،كاٴير «ٲطر٢س رٮٳٗاضٜ»ٸ  «ٲٗاضٜ رٮطخا٬»

 سٺ رؾ . رتٻ چاج ضؾ 2(زرٰ رهلل ْٯٻ) ٵيٵ حطظرٮسرٲحٳسحؿ

خسقواٴ  ٽواي  ٶث طرث ٪طررٲ ٲاٶسٺ تا٢يتا ٦ٷس  ياضيكاٴ ضر يٱ ررذٹرټ يرظ ذسرٸٶس ٲ

 ٵ ٦جواب قوٷاذجٻ قوسٺ   يو كواٴ زض ر ي٦ٻ رظ ر ييايٖٯٱ ٸ رزب ضر تا ټٳاٴ ٲعرٷٻ رظٲزض 

 س: ي٪ٹ يٲٸي  .، تٻ چاج ٸ ٶكط تطؾاٶسرؾ 

َ  ،٥بلات  اثاي  ثاي  ي٭لا  ىهشاَ اهابم  ، 3يٌت کجَيُ ٍ هابىٍٗ  ، 7هإهٌابى  اهيا

اُ  ييٍٍٕااشبِ، يااهَقاايٗ ىٍ ٍاٍ .إااز 9ىهشااَ ٍٕااَل ا٭٪اان ، 3فب٥وااِ

ِ   ّبي   ٍٍٕشب ٍ ٍُاٍ  فاَاٍاى   زيا هؼلال ثاَىُ ٍ ػوٮ   ييثٌاب  يىاٍا ٙابم إاز کا

                                                           
، ٥ٺهټ اڇ٭هبٯ  . چڂهيڀ اّهکبٹي ؽبٕهٸ ّهلڃ اٍهذ      ،آٽلڃ کهڄ كه اصهو اّهزجبڃ چهبپي    « اه٭بٯ»ڇاژڃ  ،كه ٽزڀ کزبة .1

ثڄ ٕهڈهد  ڇ چڄ ، ٥پڈكيثڄ ٕڈهد چڄ ڇ  ا٭ٲيثڄ ٕڈهد چڄ ، ّکٺي اٍذ کڄ ٥لك ٽغپڈ٣ ٍٞڈه آٿکوكٿ  ٽڈ٭ٰ

كه ځچٮزهڄ  څهبي   اځهوژي ، فڈاځڂل. كه ځزيغڄ ايهڀ رڂ٢هيټ   ّکٸ ها ٽڈ٭ٰ ٽي ،ثب څټ ثواثو ثبّل. كه ايڀ ٕڈهد ،ٽڈهة

صيو فهڈك ها  إڇ ره  کبځڈځي ّلڃ، ّلڃ ڇ كه ٽوث٤ ٽڈ٭ٰ ٕڈهد ٥لك كه آٽلڃڄ ث، ...ڇ امکبه، آيبدڅپچڈٿ ٽزڀ کٺپبري 

ڇ چهڄ   ٕڈهد ا٭ٲيڄ چڄ ث، ٿ عپ٤ ٥لكي ٍٞوڅبي رپبٽي اّکبٷ كه ٥ٺټ اڇ٭بٯ. چڈکڂل ٽيكه ٥بٹټ ٽضبٷ ّوڇ٣ 

ي٦ڂهي  . ّهڈك  ثڄ رپبٽي آځچب اٍټ ٽوث٤ گٮزڄ ٽهي  ،ٽڂ٢ڈه ثليڀ، ثبيل ٥لك صبثزي ثبّل، ثٖڈهد ٥پڈكي كه څو ّکٸ

ي٦ڂي ّکٺي کڄ عپ٤ ا٥هلاك ٍهٞوڅبي ٥پهڈكي ڇ ا٭ٲهي آٿ کهڄ      ، ٽوث٤ چچبه كه چچبه فپبٍي ،يټيگڈ ڇٱزي ٽي

 .(ٽزوعټ)ٽڈ٭ٰ اٍذ. ، ڇ څو فبځڄ آٿ ٽوکت اى پڂظ فبځڄ اٍذ ّبځيكڃ فبځڄ

 .)ٽزوعټ(. ثبّل ٽي «گوكاځلپبيڂلڃ ها اُ  ٍبيڄپوڇهكگبه » کڄ ثڄ ٽ٦ڂبياٍذ،  عپٺڄ ك٥بيييک  ،١ٺڄاهلل كاٻ  .1
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ُ  ،يإالهّبي  کٍَٚ  ٍ ٙاک گًَاِ   ّايؾ  يکاِ ػاب  ٌاي  يآ يٚابى ها  يبٍر ايا ثاِ 

 .ٍػَى ًياٍىآى ٝلز ىٍ  يييسَى

 يخوا » ؛9«ٻرو ة ٞيو الض» س:ي٪ٹ يٵ ٲعرض ٲيټٷ٫اٰ ش٦ط ر «ٲٗاضٜ رٮطخا٬»كاٴ زض ير

سرً ٖوٵ  ي» ٦ٷس: يؾپؽ رياٞٻ ٲ «.ٸخٹز ٶسرضزآٴ نح  زض  يسيٸ تطز ق٥٪ٹٶٻ  ټرچ

كواٴ  يٸ زؾ  تٻ زؾ  ٶ٣٭ قسٺ رؾو . ر  ،ٵ ٲٹيٹٔ ٲجٹرتط تٹزٺير يٗٷي ؛«س ٲجٹرتطرًي

 ٦ٷس:  يٵ ٶ٣٭ ٲرټٳچٷ

َ  اُ ٕابىار اُ آًبى  يکِ ثَه 3ٌتيف ك٢َر ُيبى قجَ َٙيهشَل هبًاياى   ي٭لا

ٔ يٍئا  ،ىٍ هؼلٔ ىٍٓ إشبى ثٍِگ هاب  ،ّؼَي 5230ىٍ ٕبل  ،ثي  

ِ  يي کب٩ويكٖن هلوييٙ ،٥بئفِ يٍ هفش گٌجاي هاِاٍ ثاِ     ،ي ٕابل يا ىٍ ا» :اًاي  گفشا

ُهاابى ٕاال٦بى ىٍ  كبىطااِي يااوااز ٍ ايف فااٍَ ٍيقجااَ ٙااَ يٍٍ ٘،هااب٥َ قاايهش

ثاِ   ؛ ثٌابثَايي ه١َا٫َ آگابُ ٙاي   ي يا ا. ٕل٦بى اُ اسفب  افشبى يِ هبى ٭ظوبًي٭جيالٮِ

ُ ٙبم ىٕشٍَ ىاى کِ هَقي ه٦َْ ٍا  يٍال ک يا ثاِ   ٌّگابم ي يا کٌاي. هاب ىٍ ا   يثبُٕاب

آى  يٍٍثاَ   ،نيقاي  ين کاِ ثاب ها٤ کاَف    يکاَى  ىاهل قجَ ثَهٍَىىٍ ٌٕگ سوشِ 

ي قجاَ  يا ا»؛ «عادممـريأم صاـباال بن ـب بـت طظيدة زقؾْب اـس هذا» ًَٙشِ ٙيُ ثَى:

قجاَ   يٍٍ آى ٍا ثَىٍ ًشيؼِ  «.إز هإهٌبى اهيَ ،٥بلت اثي ثي يٌت، ىهشَ ٭ليثبًَ ُ

 2«.ِ هَػَى إزيىٍ كبل كب١َ ً ،ٌٕگآى سوشِ  گوبى ثي .نيگٌاٙش

 زضٲوا  ٦وٻ   رؾ  ف ٶ٣٭ ٦طزٺيٹخ تعض٪ٹرض ذٹركاٴ نح  ٲط٢س ٲُٽط ضر رظ قير

 ٱ. يش٦ط ٦طز آٴ ضر ،ٵركرنٟحا  پ

 طاءي آل کاشف الغيحسهحود .42

، رظ ذاٶوسرٴ  يد ٖٯو رٵ توٵ قو  رحؿو د ٲحٳسرقو  ،ٲهٯح ر٦ثوط، زرٶكوٳٷس توعض٨   

                                                           
 .149ٓ ، 1ط ، ٽ٦به٫ اٹوعبٷ ؛317ٓ ، 1ط ، ٽواٱل اٹپ٦به٫ .1

 .څپبٿ .1
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تٻ زرٶف  ي. ٸتٻ زٶرا آٲسزض ٶدٝ رقطٜ  .٠  ټ 9294رٮُٛاء رؾ  ٦ٻ زض ؾا٬  ٦اقٝ

١ ٸ پوػٸټف ٲٗوطٸٜ   رو تح٣ يٞطرٸرٶو ذُثٻ ٸ  ع تٹزٴررٶ٫ؾحط ،تالـ تؿراض ،ٞطرٸرٴ

 توٻ ضر  ياضرتؿو ټواي   كواٴ ؾوٟط  يتوٹز. ر  ي٦ٷٟوطرٶؽ رؾوالٲ   يرظ رًٖا ي٧يٸ رؾ . ر

ؾواذجٵ  س جحو ٷوٻ ٲ رظٲزض ؾوجٹزٶي تؿوراض   رٶداٰ زرز ٸ ذوسٲا    يقط٢ټاي  ٵرؾطظٲ

زض  ٠.  ټ 9979زض ؾوا٬   ٸ. ررٶدواٰ زرز  كواٴ يٵ ررٵ تطزٴ تٟط٢ٻ زض ترٸ رظ ت اٴٲؿٯٳاٶ

 س. يرٮؿالٰ زٞٵ ٪طز يتٻ ٶدٝ رقطٜ تطزٺ قس ٸ زض ٸرز زض٪صق  ٸ٦طٶس 

 .رؾو   ٲٗج٣سزض قاٰ  يٷثيٲط٢س ظ ٸخٹزتٻ نح  رؾ  ٦ٻ  ي٦ؿاٶرظ  ي٧يٴ كاير

ذطزٲٷوس،   يتواٶٹ  ٶاٲوٻ  ظٶوس٪ي  زض ٲٹضزٻ ٦جاب ٲا رزض حاق )ٸ  ٶٳٹزٺ يٲا ضٸر يتطر

 ي٧و ي ٸ ية تعض٨ پا٦ؿجاٶرذُ ،ٵرس آ٢ا حؿرؾ ٦ٻ ټٳطرٺ ٶرع ٶٹقجٻ رؾ ( 3ٷةيظ

 توواٶٹاض  ٲووعرض يووظ يتووطر ،.٠  ټ 9979زض ؾووا٬  9يٷرتووعض٨ ٲٷثووط حؿوو ٴثووارذُرظ 

اض  رٲواٰ ٦اقوٝ رٮُٛواء ٲكوطٜ     يو زض آٶدا تٻ ظ .ٱيتٻ قاٰ ضٞجٻ تٹز 3ي٦ثط ٷةيظ

زض ٲٷوع٬   ،فيرؾوجطرح  ٸ آؾوا   تطري ،زؾجٹض پعق٥ى تٹز ٸ تٻ يكاٴ ٲطيٱ. ريقس

توا   ،يرظ ظٸرض پا٦ؿوجاٶ  يٲعرض ؾا٦ٵ تٹز. ٲا تٻ ټٳطرٺ ٪طٸټٻ زض ٲحٯ ،تعرظ يٖٯٲحٳس

قوس. ٲوٵ رظ    3يٷة ٦ثوط يظ تاٶٹنحث  رظ ٲعرض  ،ټٷ٫اٰٵ يٱ. زض ريسرض ٦طزيكاٴ زير

 ذطزٲٷوس،  يتواٶٹ »كواٴ ٞطٲوٹز:   يسٰ. ررٵ ٲٹيٹٔ پطؾو ي٣اتف زض رركاٴ زضتاضٺ تح٣ير

ٖثسرهلل تٵ خٟٗوط رؾو ، ٶوٻ     ،ٲسٞٹٴ رؾ  ٦ٻ ٲٯ٥ ټٳؿطـ ييزض ضٸؾجا 3ٷةيظ

زض  7يٞطظٶس ٖٯ ،7ٵررٲاٰ حؿ ،سرقٽ ٦ٻ ؾثٍ يَٹض ټٳاٴ ؛ٻررٲ يرظ تٷ يرحسٲٯ٥ 

 .«سٺ تٹز، ٲسٞٹٴ رؾ يٻ ذطي٦ٻ رظ رټ٭ ٚايط يٷرظٲ

رـ  ذواٶٹرزٺ ټٳطرٺ  ٻخٟٗط تٷٻ ٸ ؾٟط ٖثسرهلل تٵ يٲس ي٢حُ زرؾجاٴٲا  يؾپؽ تطر

 ١ رٲواٰ ٦اقوٝ رٮُٛواء،   رو اٴ ٞطٲوٹز. تح٣ رو ٪صقو ، ت ش٦ط آٴ ٦ٻ  چٷاٴټٳتٻ قاٰ ضر 

                                                           
ٍه ٌ   ؛څڈُ ّهل  يث ،فڈاځل يها ٽ 7ل، اٽبٻ ؽَيڀٵڄ هڇٙڄ ڇ ٽٖبئت ٍجٜ ّچي يڅڂگبٽ ،كه ٽڂٞٲڄ ٽٺزبٿاڇ  .1

 ذ.ڄ اٍثڄ ڇٱڈ٣ پيڈٍز .ٯ څ1391كه مي اٹٲ٦لڃ ٍبٷ  ؽبكصڄاى ٽڂجو ا٭زبك ڇ اى كځيب ه٭ذ. ايڀ 
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ػٺ يو ٸ تٻ ،سرضزٶ طـ آٴ ٸخٹزيپصخع ري  ٺ چاضضرٺ ثات  قسٺ رؾ  ٦ٻ  يحدج٪ٳاٴ  تي

 كاٴ. ير يرؾالٲ ٸ يٲ٣اٰ ٖٯٳ تا تٹخٻ تٻ

 ييالد ي شرفيعثدالحس .49

 يٖوواٲٯ يٵ ٲٹؾووٹيرٮووس ٵ قووطٜرس ٖثسرٮحؿوور، ؾووتووعض٨ٲداټووس ٸ ٖالٲووٻ 

ٲدجٽووس ٸ ٲداټووس ٲاؾوو . زض ؾووا٬   ،تووعض٨ ٲهووٯح يٖٯٳووارظ  ،(٠.  ټ 9977 )ٰ

ٶعز  ،ذٹز ضر زض ٶدٝ رقطٜ يحٹظٸ  الرتحه .تٻ زٶرا آٲس ٻرزض ٦اْٳ ٠.  ټ 9290

ٻ رو ٣ٞ ،رألنٹ٬ ، ناحة يد ٲحٳس ٦اْٱ ذطرؾاٶرټٳچٹٴ قري  تطخؿجٻ سررؾات

 ضؾاٶس.  رتٳاٰد َٻ ٶدٝ تٻ رٸ ق يعزيٲحٳس ٦اْٱ س رؾ

 ٲثاضظٺ تا رؾوجٗٳاض ٞطرٶؿوٻ زرقوجٻ   تاضٺ زضؾجٹزٶي تؿراضي ټاي  يطر٪ يٕكاٴ ٲٹير

 .كاٴ رؾو  ياٴ ٲح٧ٱ رريٳ  ٸ ٸَٵ پطؾجيزض  يل ٲحى ٸذالررظ  يحا٦٦ٻ  رؾ 

 سرضظقوٳٷ ٻ ٦وٻ ٦جاتراٶو   يَٹضتٻ  ؛قس ضٸ تؿراضي ضٸتٻټاي   ٲهرث ٵ ضرٺ تا يٸ زض رر

توٻ ٲهوط ٸ   زض رزرٲوٻ   يآتوف قوس. ٸ  ٻ رٸ َٗٳو  يذُا  تأٮرٟٸ  ،ؾٹظرٶسٺ ريكاٴ ضر

 يتوٻ رٸ ضٸ  يطٸظرٷ٧ٻ پيتطٶسرق ، تا رزؾ   ،س قس، رٲا رظ خٽاز ؾر رٵ تثٗرٞٯؿُ

٭ ذطٸقواٴ توٻ   رٲطزٰ ټٳچٹٴ ؾو  .تاظ٪ك تٻ ٸَٵ ذٹز  يطٸظرپؾطرٶداٰ تا آٸضز. 

 رٞطرقجٻ قس. تط ٞطرظـتط  يرؾج٣ثاٮف آٲسٶس ٸ پطچٱ تكاض  ٸ ذٹق

ٸ ر .رؾ  3يٷثيظ تاق٧ٹٺ يتٷا يتاظؾاظ٦ٷٷس٪اٴ تٻ ؾاذ  ٸ  رظ زٖٹ  ي٧يٸي 

 يٲط٢وس تواٶٹ   يتٷوا  يتاظؾواظ ٲهطٜ ٦طزٴ ؾٽٱ رٲاٰ زض ضرٺ ٺ رخاظ ،فيزض ٲجٵ ٞجٹر

ٵ رچٷو ، 3يٷوة ٦ثوط  يظ ٺتواض زض ،ٵ ٞجوٹر يو ضر زرزٺ رؾ . زض ٲوجٵ ر قسٺ زض قاٰ  زٞٵ

٦وٻ   3ٷوة يظ ،ٸ ٶثوٹ   يٸحو  ذطزٲٷس يتاٶٹ ،حٹضرء ٲا يتاٶٹ» :رؾ  آٲسٺ يطرتٗات

 «.كاٴ تٻ آٶاٴ ٲٷجؿة رؾ ي٦ٻ رتاز  ي٦ؿاٶ ٻؾالٰ ذسر تط خس ٸ پسض ٸ ټٳ

حٹضرء  ذطزٲٷس، يتاٶٹ يٲٗطٞزضتاضٺ  ،تٻ ٲاٶٷس ي٥ ؾرٷطرٶي قرٹر ري ضؾاٮٻكاٴ ير

 : رؾ  ٝ ٶٳٹزٺ ٦ٻ زض آٴ آٲسٺرتأٮ
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 ٍ يدبکااياهي ٭لاا ٍَ ًجااَر ٍ ىهشاا يٍكاا هَىهٌااي يثاابًَم الوٞاابئت ٍ اي يااا

ثاَى  بى يا ُقايٍ   ٚبى آىيز هياًٍي ٍ کَاهز اٍ ثِ اي٭ٌب .إز 3ٌتيُ ،فب٥وِ

ُ ُهبى هيفَى ٙايً٘، ٕابل ثاِ ٕابل ثب     ٚبى اُيکِ هِاٍ ا اُ ساَ   نيٍ ٭٪ا ساَ   ٙاکَ

يُ إاز کاِ هٖالوبًبى ثاِ     يٍٕا  يگٌٙشِ ثَىُ ٍ اهٍَُُ ثِ اٍع ٭٪وز ٍ ثٍِگا 

ٍ ي يا اّواَاٍُ   .ٙاًَي  يٍ ىٕز ثِ ىاهي آى ه ،٥َاف آى هِاٍ آهيُ  يهاِاٍ آٍُ

 ّابي  كبػزٍف٬  ثَاي آًبى .يٍاٍاى ثِ گٌٙز ٍ ٭فَ گٌبّبى إزيٍ اههٚشبقبى 

 يٍ اُ ٍٍ ،کااَىُ يِ ٍ ُاٍيااگَهياًٍااي ىٍگاابُ ثااِ هااَى،  يٍ اهااٍَ يَيااىً

سَٕال ثاِ هياًٍاي ػال ٍ ٭اال      ِ يٍا هب 3م الوٞبئتاکٌٌي ٍ  يٛ، سَثِ هاهال

 9ىٌّي. يقَاٍ ه

 يي شْرستاًيالد ّثة .41

 ي٧و ي (،.٠  ټ 9988 )ٰ يٵ قٽطؾجاٶيرٮس س رؾ تعض٪ٹرض،ٯؿٹٜ رٞ ،تعض٨ٻ ٖالٲ

رظ رض٦اٴ رٶ٣الب  ي٧ي٣ٞٻ ٸ رنٹ٬ ٸ  ،٦الٰ ،يقٷاؾ ؾجاضٺ ،س ٞٯؿٟٻررؾاتتطيٵ  رظ تعض٨

 ،ټٷ٫اٰ ؾرٵ رظتٻ  ،فيكاٴ زض ٲ٣ج٭ ٲٗطٸٜ ذٹير .رؾ  رٸ٬ يٖطر٠ زض خٷ٩ خٽاٶ

 س:يٞطٲا يٲ 7ٲإٲٷاٴ رٲرطزذجط ، 3ٷةيظ

َ  کلظَم ام .ٌيهٮٍَف ّٖشي إن يا ىٍ ىهشَ ثِ َ   ،يکجا  ،کَثالٕاز  يّوابى ثابً

ٚابى ىٍ ٕابل   يکاَى. ا  يبى ها يا  ّبٙن ثٌي هَىهٌي يثبًَٚبى ثِ يکِ اثي ٭جبٓ اُ ا

٘ ٭جياب ثي يهشَلي ٙي. دَٖ ٭وَ 3اُ هبىٍٗ َُّا 7ييثٮي اُ ثَاىٍٗ كٖ

 ّاب  گاَ کشابة  يىٍ « َار اللٖابى يالو»ىٍ  . ٚبى اُىٍاع ًوَى....يثب ا ،بٍيػٮفَ ٥

ثاِ  ٭جياب ثي ػٮفاَ   ًشيؼِ . ىٍٙي يٌِ هٚکٖبليىٍ هي ٕبلک ي کِ آهيُ إز

 يثاِ ٭لاز ٕاوش    3ٌتيکِ ىٍ ٙبم ىاٙز. ٍُفز  يثِ هلک ،اٗ ّوَاُ هبًَاىُ

بى يا ز ثاِ  يا کاِ اُ إابٍر آل ث   ييّب ٍ ىٍىّاب  جزيهٞ يآٍٍبىيب ثِ ٭لز يٕفَ 

                                                           
 .16ٓ ، اٹڈؽي ٥ٲيٺخ .1
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  . ّ  65ػاات ٕاابل وااِ ٍيىٍ ً ،ثااَ اطااَ آى .ىاٙااز، ىٍ آًؼااب ىؿاابٍ ساات ٙااي 

 9ي.يهٍَْٚ إز، ىفي گَىاهٍَُُ کِ  يي هِاٍيوٍ ىٍ ّ ،ىٍگٌٙز

 يعثاس لوشيخ  .45

 يٻ تعض٪ٹرضرٲٹضخ ٸ ٣ٞ ،ٲحسث ،(٠.  ټ 9995 )ٰ يضيا ٢ٳد ٖثاؼ تٵ ٲحٳسرق

چواج  توٻ  ٦وٻ   ،زرضز طٺرد ٸ ؾيتاض ،ضخا٬ٷٻ ٖٯٱ رظٲزض  رضظقٳٷسيٟا  ررؾ  ٦ٻ تأٮ

 س: ي٪ٹ يٲ كاٴير سٺ رؾ .رضؾ

َ  يُ ثبًَف ييفي َٙقَاٍ گَفشي هاگَ هب هٮشقي ثِ ٝلز  ىٍ ٙابم   3يٌات کجا

ٍا  ه١َا٫َ ي يا هب ا .نياًي، ا٭شوبى کٌ ثِ آًـِ کِ افَاى آگبُ ًقل کَىُثبيي  ن،يثبٙ

 .  اينُ ييٌٙ ٥2بة طَاُ ياإلٕالم ًٍَ ثقح ،وبىوياُ ٙ

ٔ    يزض ٲس ي  ٸ٢ٹٔ ٢حُيكاٴ ح٧ايؾپؽ ر  ٷٻ ٸ ؾٟط ٖثسرهلل توٵ خٟٗوط توٻ ٲوعرض

ټٷ٫اٰ ؾٟط تٻ حوح، توٻ    د تٻرقذٹز ٦ٷس ٦ٻ  يٸ ش٦ط ٲ ٶٳٹزٺ، ف زض قاٰ ضر ٶ٣٭يذٹ

ٗٻ راض  حدواج قو  يو ٹؾجٻ ٲح٭ ظرپ ،ٵ ٲعرضير رؾ  ٸ ٵ ٲعرض ٲكطٜ قسٺياض  ريظ

 ،«ٶٟؽ رٮٳٽٳٹٰ» ،فيٵ زض ٲ٣ج٭ ذٹركاٴ ټٳچٷير 9.زرضز يتٹزٺ ٸ نحٵ ٸ ضٸر٠ آتاز

زض ٲ٧واٴ  ٲوعرض  ٵ يو ر ٸخوٹز نح  ٺ زضتاض ،ٸ رتٵ تُٹَٻ يٵ َثطيتٻ ٶ٣٭ رظ ٖٳازرٮس

 ؾرٵ ٪ٟجٻ رؾ .  ،ـر يٞٗٯ

 نيتي عثدالعظ يعل .46

ٓ   يٖٯ ،ٖالٲٻ پػٸټك٫ط ٞاي٭ زض ٦جواب ذوٹز    ،يٱ ٸرٖوّ رنوٟٽاٶ  رتوٵ ٖثوسرٮٗ

 :رؾ  ٵ ٪ٟجٻرٵ چٷير ،رؾ  ي٦ٻ تٻ ظتاٴ ٞاضؾ «اٰيرأل ٸ٢ائٕ»

َ  يق ىٍ هَقي ًاٍَاً يسلقُ ىٍثبٍ ،َُيٍ ٕ اهجبٍ ىاًٚوٌياى َ  يُ ثابً ، 3يٌات کجا

                                                           
 .91ٓ ، 7اٹؾَيڀ  ځچٚخپبڇهٱي  .1

 .)ٽزوعټ( «.روثزِ پبک ڇ پبکييڃ ثبك» ثڄ ٽ٦ڂبي يي اٍذيک عپٺڄ ك٥ب، ٝبة صواڃ .1

 .197ٓ ، اٹپچپڈٻ ځٮٌ ؛353ٓ ، اٹيائويڀ څليخ .3
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ُ  هکابى ىاٙشِ ٍ آى ٍا ثِ ٕاِ  ً٪َ اهشالف   آىساَيي    قيکاِ ٝال   ،اًاي  ًٖاجز ىاى

ٍ  إاز  هايفَى  ،ٙابم ّابي   ٍٍٕاشب اُ  يکا يٚابى ىٍ  يي إاز کاِ ا  يا ،ّب يگبُيى

َ   يثبٍگبّٗ هٮٍَف ثَىُ ٍ ٍهِا َٕاشِ  يكؼابع، د  .ىاٍى يفيهؼلل ٍ ٝالي ٙا

 ًَٙي. يٚبى هَٚف هيبٍر ايثِ ُ ،َ هَىيىٍ هٖ

٦ٷس  يرظ تعض٪اٴ ٶ٣٭ ٲ يرظ ٪طٸټضر   ؾٟط آٴ حًط  تٻ قاٰ يكاٴ ح٧ايؾپؽ ر

 س: ي٪ٹ يٸ ٲ

ت ىٍ يا ٭ؼ يَيٚبى هٚاَف ٙايم ٍ ساأط   يبٍر ايثِ ُ ،هياًٍي هشٮبل يبٍيهي ثِ 

 ٌِ هيفَىيٚبى ىٍ هييا ،إزکِ گفشِ  «ال٦َاُ»ٕوي ٝبكت  تٷاتطريٵيم. يآى ى

ٍ يًياٍى. ّوـٌ ي، ا٭شجبٍثبٙي هي کاِ گفشاِ    «الوٚابٍ  »ٝابكت   ،يي ٕوي ٭اي

ؿاَا کاِ ٕاوي ٝابكت      ؛ًاياٍى  ييهٮٌاب  ،ٚابى ىٍ هٞاَ هايفَى إاز    يا ،إز

ن ٭جايالَكوي  يإز ٍ ٙا  يليؾ ىليهل٠، ثيٍى ٍػَى ّ ياى٭ب کي، «ال٦َاُ»

ٍ يکِ ا إز ؿٌگ ُىُ يالر ٭َفبًيِ ثِ سأٍيً يهَٞ ٭يٍي الر ىٍ ًاِى  يي ساأ

 9إز. ي٦بًيّٙبي  تيًَگ ٍ فَيًِ يٚشَ ٙجيث ،هب

 يخ ّاشن خراساًيش .47

ٲح٣و١ ٸ رټو٭    يٖواٮٳ  ،(٠.  ټ 9952 )ٰ يذطرؾاٶ يد ټاقٱ تٵ ٲحٳس ٲكٽسرق

رظ  ي٧و ي ي. ٸٸ زض ٶدوٝ رقوطٜ زضؼ ذٹرٶوس    تٻ زٶرا آٲوس تٹز ٦ٻ زض ذطرؾاٴ  رت٣ٹ

توٻ ٸي رحجوطرٰ   ٲوطزٰ  ري تواضظ توٹز ٦وٻ     ٲُٳوئٵ ٸ چٽوطٺ   ،ظرټوس  يٖٯٳوا تطيٵ  تاضظ

٢سرؾو   زضتواضٺ   يضرؾر ٺ ٣ٖرس ،ذطرؾاٴ ٲطزٰ. ٦طزٶس ٪صرقجٷس ٸ رظ رٸ رَاٖ  ٲي ٲي

 كاٴ زرضٶس. ي  ررقره

ٻ رؾو  ٦وٻ   رو ٷثيٸ ٲٗطٸٜ تٻ ظ آق٧اض ،زض قاٰ 3ٷةي٢ثط ذاٶٱ ظ»س: ي٪ٹ يٲ يٸ

                                                           
  .311ٓ ، ڇٱبئ٤ األيبٻ ٭ي ٽڈا٠٥ اٹپؾوٻ .1
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ٸ  ي٢حُو  ،ي  ٸ٢وٹٔ ٪طرٶو  يو ح٧ارٸ ؾوپؽ   .«ٲؿٯٳاٶاٴ رؾو   يتطر يٖٳٹٲ يٲعرض

 ٦9ٷس. ي  ؾٟط آٴ حًط  تٻ قاٰ ضر ٶ٣٭ ٲرٟر٦

 نيد هحسي حکيس .48

ٲحؿٵ توٵ   سرؾ ،فيزض ٖهط ذٹتعض٨ ٽاي س ٣ٞرط ٸ ؾرٲداټس ٦ث ،يٷيٲطخٕ ز

ٵ يٝ ررتٹن رظ رؾ . ظتاٴ .٠  ټ 9990 ؾا٬ ياٲجٹٞ ، ٦ٻٱرح٧ ييَثاَثا يس ٲٽسرؾ

آؾوٳاٴ   ياټرتاتٷوسٺ زض ؾو   يسر٦وٻ ټٳچوٹٴ ذٹضقو   ٢انط رؾ  ٹض رٚ يٷي٢ٽطٲاٴ ز

ضر ضٸقوٵ ٦وطزٺ ٸ    يٖاٮٱ رؾالٲ تٳاٰ ،ٸخٹزـ ي٢ٹټاي   ٦ٻ رقٗٻ ي٦ؿ زضذكس. ٲي

 ،رٲطٵ يٸ ر ، زرذ٭ قسٺٸخٹز زرضز ٦7ٻ ش٦ط رٲاٰ ناز٠ري  ذاٶٻاز ٸ ش٦طـ زض ټط ي

 رٞطرقوجٵ تطكاٴ زض يتط٦  ٸ خٽاز ٲؿجٳط رٸخٹز پط ،١رت٧ٟط ز٢ ،تٻ ذاَط ٖٯٱ ٞطرٸرٴ

 ح١ رؾ . ٻ ٦ٯٳ

 ٶاپوصيط رٶ٧اض يٯجرًٞ ،رئٳٻ زض ٖطر٠ ٞطظٶسرٴ٢ثٹض تعض٪اٴ ٸ  يتاظؾاظس زض رٵ ؾير

ٰ   ٸ رخاظٺ زرزٺ ٦طزٺنازض  ييكاٴ ٞجٹريزرضز. ر توطري  توٹرٴ   يضر ٲو  7رٶس ٦ٻ ؾوٽٱ رٲوا

  ٵ رؾ :رچٷ رٵ ٞجٹيزٲك١ نطٜ ٦طز. ٲجٵ ر ٻيزض ضرٸ ٻرٷثيٲؿدس ظ يتاظؾاظ

ٙايُ  ٌت کِ ىٍ ىهٚق ٙبم ٍاقا٬  يُ ثبًَهٖؼي هشٞل ثِ هِاٍ  يثبُٕب١ٍٍَُر 

ُ   .ٖاز يً يهوفا  ،(قْنيىام ساَف ) إز، ثَ ثَاىٍاى هب ٕاْن  ساب  ن يا ا هاب اػابُُ ىاى

هَػت ٕبق٤ ٙايى   اهَي يا .َٙىَٝف آى  يٌِ ثبُٕبُيُهىٍ  ،7هجبٍ  اهبم

 .گَىى هي دبىاٍٗ ثب٭ض اػَ ٍ  ٙيُ اُ ًهِ آى ْٕن

 .  ّ 5372 ي٬ الظبًيٍث 56ف يَٙ ياه٢ب

ٰ  ٲعرض ٸر٢وٕ   باؿجٶرنح  تٻ ، رٵ ٞجٹيزض ر٪ٳاٴ  تي توٻ حًوط     زض زٲكو١ قوا

توٹزٺ ٸ   ؾرٵټاي   بٹٯٱ ٦ٻ ذٹز ٖاٮٱ تٻ رؾرس ح٧رؾ. رؾ قسٺ  حيهطت، 3ٷةيظ

                                                           
 .193ه  191 ٕٔ ،ٽڂزقت اٹزڈاهيـ .1
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ضر  3ٷوة يظ تاٶٹ ،رنٹ٬ رؾ ٖٯٱ رؾجاز تطيٵ  ز ٸ تعض٨زرض ضٺٵ تايزض ر يٲٽاض  ٦اٞ

 ٲٹيٹٔ رؾو  ٦وٻ   ٵيتٻ ذاَط ٖٯٳف تٻ رٵ رٲط ير رؾ .ٶ٧طزٺ س رٲ٣ يٷة ٦ثطيتٻ ظ

رظ ٖثاض  زټس ٸ آٶچٻ ٦ٻ  يؾٹ٠ ٲ ي٦ثط ٷةيؾٳ  ظشټٵ ضر تٻ  ييتٻ تٷٽا، رؾٱٵ ير

ٶواٰ  ٪ٹٶوٻ   ريوٵ ٶٻ رتٽاٰ ٸ  ،رؾ  اٴ تٹزٺركاٴ زض ٲ٣اٰ تي٦ٻ ررؾ   ٵير ،سيآ ٲي تط يٸ

 ي٦ثوط  ٷوة ي، ٲجٗٯ١ تٻ ظٷةيظرؾٱ  ٞطرٸرٶي رؾجٟاز رظتٻ ذاَط  آٴ تاٶٹ، كاٴ رظيتطزٴ ر

 يتطر يٽرٹختچ رٸ ټ عزررٶ٫ ٶٳيضر تط يسيتطز٪ٹٶٻ  ټرچٶاٰ تطزٴ ٸي،  ٪ٹٶٻ ريٵ .رؾ 

 يضٸقوٷ چوطر ٦وٻ    ؛ٸخٹز ٶسرضز يٸ يي٪ٹ يٵ ٦ٯيرتٻ خؿجٵ ٸ تٳؿ٥  يتطرق رق٧ا٬

زي٫وط  ٦الٰ  9س.يتٻ قٳاض آ يس ٮٟٓرٲ٣ ټٳاٶٷس ،ٮّٟٵ يرقٹز ٦ٻ  ي، تاٖث ٲكاٴي٦الٰ ر

 ٪ٹٶٻ رؾ .  ٵر٦ٻ ذٹرټس آٲس، ټٳ چٷاٴټٳع رتعض٪اٴ ٶ

 يًَس هَسَيد يس .49

توعض٨   رٴرظ ٲدجٽس ي٧ي٦ٻ  يٯررضزت يٹٶؽ ٲٹؾٹيس رؾٸ ٲٟٛٹض، تعض٪ٹرض ٻ ٖالٲ

 ،ٴاٲإٲٷو ٻ ټٳو  يتوطر  يياض  ٶٳوٹزٺ ٸ ٞجوٹر  يضر ظ 3ٷةيٲعرض ظ ،طرٴ رؾ يٗٻ زض ررق

 ٪ٹٶٻ ٵير٦ٻ ٲجٵ آٴ  رؾ  ٵ ٲعرض زرزٺير يتٷا يتاظؾاظزض  ياضرٸ ټٳ كاض٦ ٲٺ زضتاض

  :رؾ 

 کاِ هاي ىٍ ٍػات ٕابل     يٖاز، ٌّگابه  ييُ ًيثَاىٍاى هإهي دَٙا  اُ يک ّيؾثَ 

هٖؼي ٍ  ،كَم يثبُٕبُهَٚف ٙيم، ٙبّي  3ٌتيُ ثبًَبٍر يثِ ُ  . ّ 5374

 ،ييولشاَه ال ج٭ِاأل 2جعَذػٌبة سالٗ ٍ کَٙ٘ ِ ؼيکِ ًش ف ثَىميٝلي َٙ

کاِ آطابٍ    ؿَا ؛ى٭ب ًوَىم ىبٚيا يثَى. هي ثَا ،(قِيي سَفيُ) يثْجْبً يكبع هْي

                                                           
 اځل. کوكڃٽب ڇاهك  وپژڇڅْگواٿ ثيهگڈاه ث ي اىٵڄ ثوفايټ  آڇهكڃ يٽب ايڀ ٍقڀ ها كه عڈاة اّٶبٹ .1

ّهجبڅذ   بسرهڈاٿ گٮهذ ٽ٦هبځي آٿ رٲويجه     ىثبٿ ٥وثي، ٽ٦بځي ٽقزٺٮي كاهك کڄ هڇي څټ ه٭زهڄ، ٽهي  كه « ٥پلح»ڇاژڃ  .1

 اڇثهو   ّقٖهي کهڄ   يهب  ٍهزڈٿ  ة(آځچڄ ثو آٿ رکيڄ ځپبيڂهل.   يب گبڃ کيڄاځل اى  اٹ٬( ر ي ثڄ څټ كاهځل کڄ ٥جبهدىيبك

 َ بهځل.ثڇ کبه  رکيڄ کڂڂل
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کاِ   ىيٌاياٍاًي ى ٍ بهإهٌا  ثٌابثَايي ػب گٌاٙشِ إز.  َياى ثيػبٍ يثَىبىيَ ٍ يه

 زيا ٌب٭ ،زيکٌٌي، هَػجبر ١ٍاب  يبٍيٍ ثب اٍ ّو ،ي کبٍ ثِ اٍ کوک کَىُيىٍ ا

ٍ ٍُاٍ  َٙى هي ٚبىًي ٭ول ٕجت آهَُٗ گٌبّبيٍ ا کَىُ فَاّنٍ سَػِ ائوِ ٍا 

 .  ًوَىٚبى ى٭ب هَاٌّي يثَا ،ي هَقي ه٦َْيا

  . ّ  5374 ٕبل ٍػت الوَػت 00ٚبى،يا فيَٙ ياه٢ب

 عتوداريهحودکاظن شر ديس .21

ٻ زض قوٽط  رو ٖٯٳٺ حٹظ يكٹررپ ،ٗجٳسرضي٦اْٱ قطٲحٳس سررهلل ؾ  يآ ،ٻ ٲداټسر٣ٞ

 ياضرو ٸ آٶاٴ ضر تٻ ټٳ ٖٳٹٰ ٲؿٯٳاٶاٴ ٶٹق  يتطر يتٻ ظتاٴ ٞاضؾ ري ٶاٲٻٲ٣سؼ ٢ٱ، 

 رؾ : ٵرچٷآٴ  ٲًٳٹٴ٦ٻ  ٦طز ١يتكٹ 3ٷةيٲط٢س ظ يتاظؾاظزض 

ىُ ٕبل إز کاِ ثاِ ٙابم     ،(يٕلّوِ اب سٮبل) يثْجْبً يهْيػٌبة كبع آقب هلوي

ُ ٔ ٍ ي٘ ٍا ىٍ سإٔا يٍفشِ ٍ سَاى ٍ اّشوبم هَ َ ٝالي ٍ كاَم    يثبُٕاب ف يٙا

ي يا ثاِ اسوابم ٍٕابًيى ا    يکِ ثَا يياُ آًؼب .ىُ إزًوَػو٬  3ٌتيك٢َر ُ

 ُائاَاى  ،يابى ػبك ،سبػَاىا٭ن اُ  ،ىيٌياٍى بٚشَ هإهٌيثّبي   بُهٌي کوکيً ،٥َف

الُم إز ّاَ کايام    ثٌبثَايي، إزي قجَ ه٦َْ يا ُائَاى ٍيُْ ثِ اٌٝبف، گَيٍ ى

اى  .کٌٌاي کوک َ يي اهَ هيا ثَاي ،٘يهَ يهبل سَاىكٖت ثَ  ،افَاى هٌکٍَاُ 

 ٙب اب ًِى هياًٍي اػَ ٍ طَاة هَاٌّي ىاٙز.

  . ّ  5375 ٕبل يٍلاأل يػوبى 50 ،ٮشوياٍيي کب٩ن َٙيٕ

 د عثدالرزاق همرميس .24

س ٖثسرٮطظر٠ ٲ٣طٰ تٵ ٲحٳوس توٵ ٖثواؼ توٵ     رؾ، ٲح١٣ٻ ٖالٲ ،پػٸټك٫ط تعض٨

زض ٶدوٝ رقوطٜ توٻ     ،٠.  ټ 9996، زض ؾا٬ (٠.  ټ 9999 )ٰ يحؿٵ تٵ حؿٹٴ ٶدٟ

د رقو  ،ياء ٖطر٢رد يرق ،ٻ ر٦ثطررهلل ٣ٞ  يټٳچٹٴ آ د تعض٨ ذٹزيٸ ٶعز ٲكا ا آٲسرزٶ

 ضيا ٦اقٝ رٮُٛاء زضؼ ذٹرٶس. د ٲحٳسرٸ ق يٵ رنٟٽاٶرحؿٲحٳس ،ٯؿٹٜرٻ ٞر٣ٞ
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 ي١ تٹز ٦ٻ ظٶوس٪ رف ٸ رظ تعض٪اٴ رټ٭ تح٣ي٧اٴ ٖهط ذٹررظ ٶ ،تعض٪ٹرضس رٵ ؾير

توٻ زرٶوف    .پوطچٱ حو١ ٶٳوٹز    تطرٞطرقوجٵ ٸ  يٷو يز قٗائطذٹز ضر نطٜ تط پا زرقجٵ 

٦وٻ رظ  تؿوراضي زرقو     يايٲعركاٴ يٵ تٹز. ريٸ نالح ٲع رت٣ٹ ،ظټس ،رذال٠ ،ٞطرٸرٴ

س رؾ ،ٴ ظٲاٴ ذٹزرٲدجٽسرؾجاز ٣ٞٽا ٸ  ٱ ٸرټٳچٹٴ رٲاٰ ح٧ ،فيذٹ يٹخ ضٸحاٶرق

 . تٹزٲٷ٧ٗؽ قسٺ  يزض ٸ ،ييذٹ يرتٹرٮ٣اؾٱ ٲٹؾٹ

 1يٶدٟو  يٷررٲ ٵرد ٖثسرٮحؿرپػٸټك٫ط تطخؿجٻ، ق ،ٵررالؾالٰ ٸ رٮٳؿٯٳ حد 

 س: ي٪ٹ يكاٴ ٲيٹنٝ رتزض 

اض زض رٟا  تؿرٸ ناحة تأٮٖهط ٴ رٲٷج٣س ٸرظ تعض٪اٴ  ي٧ي ،س ٖثسرٮطظر٠ ٲ٣طٰرؾ

رؾو . رظ   ٢وسض  ٪وطرٴ  آثاضٲصټة، ټٳطرٺ تا ٲٽاض  زض ٖٯٱ ٸ ٢سٲ  قطٜ ٸ ناحة 

٦جواب   ،«ٻٸ ٲ٣جٯو  ،سركوٽ رٮ رٮؿثٍٲاٰ إلر»، ٦جاب يٟا  ٸرتأٮتطيٵ   سٺيٸ پطٞاتطيٵ  ٲٽٱ

س يو ظ»٦جواب   ،7ٵرٞطظٶوس رٲواٰ حؿو    ،ر٦ثوط  يٖٯو زضتاضٺ  ري ضؾاٮٻ ،«»

تٹرٮًٟو٭ رٮٗثواؼ توٵ    ر»٦جواب   ،«يرٮث٣ٟو   يترٻ رٮٳرجاض تٵ يتٷع»٦جاب  ،«سررٮكٽ

ع ضر خٳوٕ  رو رؾ  ٦ٻ زض آٶٽوا ټٳوٻ چ   ي٫طيز ټاي ضؾاٮٻټا ٸ  ٸ ٦جاب «ٵرٲٷإرٮٳطرٲر

 9سٺ، آٸضزٺ رؾ .ٲارٶ اٴرٷركرپټاي  ٦جابزض ٦ٻ ضر ٸ آٶچٻ  ،٦طزٺ

ضر تا  يريرؾ  ٦ٻ ٲكا٦٭ تاض ي٢ٹ يرؾٯٹت يٸ زرضرطٺ رؾ د ٸيرظ تعض٪اٴ تاضٸي 

رظ ٵ ضرٺ يو قوطح زرزٺ ٸ زض ر  يٖواٮ ٪روطي   ٶجردوٻ  َوطح ٸ  ،١رٖٳز٢   ؿجٷس،١ ٲرتح٣

تٽوطٺ  ، رؾوجح٧اٰ رؾوٯٹب    رٲاٶو  ٸ  يو تٻ ټٳطرٺ ضٖا ،يٸ رؾجسال٬ ٢ٹ ي٢ُٗحد  

 .تطز ٲي

رظ  ياضرآظرز توٹزٺ ٸ تؿو   ي٧ٞط يف، زرضريذٹ يريتاض ٞطز ٲٷحهطتٻ يزض آضر يٸ

توط  ط رقٳكو  ،رح٣ا٠ ح١ يضرؾجا، زض چطر ٦ٻ رٸ ؛٦ٷس ٲي ضر ضز يٳيرؾاؼ ٢س يرذثاض ت

اٴ ټٳوطرٺ توٹزٺ   ټو ٭ ٸ تطرو تا زٮ ،ٸ ٦الٲف ،اٸضـ تٹزٺي ، رٸ ٲٹ٣ٞ يطٸظرپ ،سٺر٦ك
                                                           

 .74ٓ ، 3ط ، اٹ٪ليو .1
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زض تٹؾوجاٴ ت٧ٟوط ٸ ز٢و  زض     يطر٪ دٻرٶج ي، پرج٫ي٦ؿ ٵرچٷ يتطرزض ٶجردٻ  .رؾ 

 ،حدو  ٻ ٖالٲو  ثوا يظ. چٻ زض٪صق  ٠.  ټ 9999د يزض تاض يرؾ . ٸ ي١ُٗ٢، رتح٣

ا حؿاب حطٸٜ يد يتط رؾاؼ ٲازٺ تاضد ٸٞاتف ضر يتاض 7يخٹرټط يت٣د ٲحٳسرق

هَاسات ٝاٮَى   ساَيي   ٭جايالَُا  ثاِ ثابال   » ؛«ادراهتلب یسـاؽاق طبداـرزاق » س:٦ٷ ٲي ش٦طرتدس، 

 «.کَى

زض  3يٷوة ٦ثوط  يٲط٢وس ٲٗوطٸٜ ظ   ٸخٹزرؾ  ٦ٻ  يٶارظ ٲح٣٣ ي٧ي ،ٖثسرٮطظر٠

سٰ ٦وٻ  يو كواٴ ز يٝ ريتا ذٍ قطري  ٺ ح زرٶؿجٻ رؾ . ٲٵ خعٸرٻ ضر نحيضرٸ يضٸؾجا

ٵ ٲوعرض ْواټط   يو ٦ٻ رظ ر ي٦طرٲاترظ  يٸ تطذ 3ٷةيتط نح  زٞٵ حًط  ظ يٯيزال

رظ زٸؾوجاٴ   ي٧يٵ ٦ٻ يٵ حطظرٮسرحؿد ٲحٳسر. ٖالٲٻ قتٹزش٦ط ٦طزٺ زض آٴ قسٺ ضر 

ٺ زضتواض  ،كاٴ توٹزٺ ينحث  ر ټٳطرٺ ٸ ټٱ يٖالٲٻ ٖثسرٮطظر٠ ٲ٣طٰ رؾ  ٸ ٲس  ظٲاٶ

 : ؿسيٶٹ ٲي٪ٹٶٻ  ريٵٲا  يف تطريتا ذٍ ذٹ 1س ٲ٣طٰر١ ؾرتح٣

قجاَ هٌٖاَة ثاِ     ،يم کِ هٮشقي ثاَى يي ٭جيالَُا  هقَم ٌٙياُ هَكَم ٕ ثبٍّب ثلِ،

ٍ ػي هب هلوي  نيثَىُ ٍ آًـِ ٍا کِ ٙ يىٍلز فب٥وِ ىٍ هَٞ، ٕبهش 3ٌتيُ

ٌکاِ قجاَ   يثاَ ا  يهجٌا  ،9ًَٙشِ ثَى «هَاقي الوٮبٍف»ق ىٍ يسلق ياُ ٍٍ ،يياليكَُ

ي يا ا» :گفاز  يي ها يکَى ٍ ثب سأک يي هييثَىُ ٍا سأ ٍاٍيِ يٍٍٕشبآى ك٢َر ىٍ 

 2.«ثبٙي هي قيٝلکِ إز  ييگبّيىّوبى 

                                                           
 .317ٓ ، 1 ط، اٹپ٦به٫ ٽواٱل .1

اى ٱجهڈه ٥ٺڈيهبٿ كه ٽٖهو ڇعهڈك كاهك ٵهڄ كه ىٽهبٿ كڇٹهذ         يكه رإييل ځ٢و ٍيلٽبٿ ٽٲوٻ ثبيل ثگڈييټ ٵڄ ر٦هلاك  .1

اٽهبٻ   ي ڇ ثال٭ٖهٸ اڇالك ٕهٺج  ،ٱجوڅبيْبٿ ځڈّزڄ ثڈكځل ٵهڄ ايْهبٿ   هڇي ڇ څبيي ځٖت ّلڃ  ٹڈػ يثو هڇ ،٭بٝپيبٿ

ٱجهوُ ځڈّهزڄ    يٵڄ ثو هڇ اٍذ كفزو ٥جلاهلل ثڀ ؽَيڀ، ؽَيڂيڄ  هٱيڄ، څب ايڀ ٥ٺڈياى عپٺڄ  .څَزڂل 7ي٥ٺ

ٵڄ ثو ٹڈػ ځڈّهزڄ ّهلڃ    چڂبٿڅپ«. اٍذ 7ٝبٹت ثياٽڂيڀ ٥ٺي ثڀ ؤاٹپ كفزو اٽيو ،هٱيڄثبځڈ ايڀ ٙويؼ »ثڈكځل  

 يكفزهو ىڅهوا  ، لاٽڀپبکه  ثبځڈيٽياه »اٹپزڈط ځڈّزڄ ثڈكځل   يكفزو يؾي ،ىيڂت ثبځڈٱجو  هڇي .ٯ  څ 533ٍبٷ   ثڈك

كه ايهټ،   اى ايڀ ثب عيئيبد ٍهقڀ گٮزهڄ  پيِ ٵڄ  چڂبٿ ،ثب ايڂٶڄ ايڀ ىيڂت، «ٝبٹت يثاثڀ  يفزو ٥ٺك ،ىيڂت، ثزڈٷ

 .كهگنّذ .ٯ  څ 149ٍبٷ 
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 يساتم يعالهِ عثدالعل .22

 ي٧و يپسض ٸ رؾجاز ٲا ٸ  ،(٠.  ټ9984)ٰ يپا٦ؿجاٶ يسض ؾات٣رتٵ ٚالٰ ح يد ٖثسرٮٗٯرق

 .زض پا٦ؿجاٴ ٲجٹٮوس قوس   ٠.  ټ 9929ٗٻ زض پا٦ؿجاٴ رؾ  ٦ٻ زض ؾا٬ رقټاي    ررظ قره

 ،يٲحٳوستا٢ط ٲٹؾوٹ   سرتعض٪ٹرض پا٦ؿجاٴ، ؾو  يع٦اض ظرټس، رؾجاز ٖٯٳارپطټٻ ٶعز ٖالٲٸي 

ټواي     ر٫وط قرهو  يٸ ز يٖٯرحٳوس  سرؾو  ،يٖالٲٻ ٲٟج ،يٵ ٮ٧ٽٷٹيرٮس ٶدٱ سررهلل ؾ   يآ

 كاٴ زضؼ ذٹرٶس.  ي٭ رررن يٸ زض ٲط٦ع ٖٯٳ ٮ٧ٷٽٹ، يٗٷي، ٗٻ زض ټٷسرجر  قيپا

 ذوسٲا  ٸي اٞو .  يط ٸ ٣ٞٻ ٲٽاض  رتٟؿ ،ثيحس ،ا ررزت ،ديتاضٷٻ رظٲزض ريكاٴ 

 يزض ٶٹرح اٲثط،رذاٶسرٴ پا٤ پٗٻ ٸ رٶجكاض ٲٗاضٜ رٙ قرٶكط ٸ تثٯٷٻ رظٲزض ري  ٺ ٪ؿجطز

توٻ   ،ټوا  ٵرٵ ؾوطظٲ يو ر ؾوا٦ٷاٴ رظ  ياضرتؿو  رٸ، يټا تٻ ذاَط تالـ .رٶداٰ زرزپٷداب 

رظ  يتطذٲ٣سٲا  ض تٹز ٸ ٲا پٹطركاٴ ٲسضؼ ٸ رٲاٰ خٳاٖ  زض ذيسٶس. ررط  ضؾرته

ٶؿورٻ  ٦ٻ توٻ نوٹض    زرضز  يٟا  تعض٪رتأٮ يٸٱ. ي٦طز يكاٴ قا٪طزيضر ٶعز ر ٖٯٹٰ

، ظرټوس  ،ٖاتوس ٸ ذُرثوي   ٖاٮٱ ي. ٸرؾ  ٲا زض قٽط تٽ٧ط ٲٹخٹز ٻزض ٦جاتراٶ ،يذُ

 ،ٳٻ قة ٸ ٲكٛٹ٬ قسٴ توٻ ٖثواز   رزض ٶ يزرض ظٶسٺ قةټط٪ع  .رذال٠ تٹزتاٸ  تات٣ٹر

 ب ضر رظ زؾ  ٶسرز. ا٦جٻ ٸ ٲُاٮٗٱ يتالٸ  ٢طآٴ ٦ط

ـ   ٠.  ټ 9984 ؾا٬ قٹر٬ چٽاضٰكاٴ زض ير طٸٴ قوٽط  رو ت ،زض٪صق  ٸ ٶوعز پوسض

، ٲط٢س «اءرٲداٮؽ رألت٣» ،ذٹز يذُكاٴ زض ٦جاب يزض ؾٳ  قٳا٬ زٞٵ قس. ر ،تٽ٧ط

 . رؾ  )ٲإٮٝ( ٲٹخٹز تٷسٺٶعز  يذُٵ ٶؿرٻ ير .رؾ  ضر ش٦ط ٦طزٺ 3يٷة ٦ثطيظ

 خرساى يهْد هحود .29

رهلل    يو آ ،ع٪اض ٸ تعض٪وٹرض رٻ پطټر، ٞطظٶس ٣ٞيٲٽس سرؾ ،پػٸټك٫طٸ ٖالٲٻ ٲح١٣ 

٭ ررنو ټاي   رظ ذاٶٹرزٺ ،ذاٶسرٴ ذطؾاٴ .رؾ  9(زرٰ رهلل ْٯٽٳا رٮٹرضٜر)حؿٵ ذطؾاٴ  سرؾ

                                                           
«. گوكاځهل پبيڂهلڃ   بٿ هاْه ٝڈالځيٍهبيڄ  پوڇهكگهبه  » ثهڄ ٽ٦ڂهبي    اٍهذ  عپٺهڄ ك٥هبيي  يک  ،پب اٹڈاه١٫ٺچاهلل كاٻ ؤ .1

 .)ٽزوعټ(
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ٖٯوٱ ٸ رزب ٲكوٽٹض    ،يذوٹرټ طرذ ،رت٣وٹ  ،تٻ ظټستؿراضي ټاي  ټؿجٷس ٦ٻ ؾا٬ يٶدٟ

  رؾ .كاٴ تٹزٺ يټا تٻ زؾ  ر زض َٹ٬ ٢طٴ 7ٲإٲٷاٴ رٲرط  ٲط٢س رٹزٺ ٸ تٹٮت

رزيثواٴ، زض  توعض٨ ٸ  ټاي    ررظ ؾازر  ٸ قره يتاضظټاي   چٽطٺ ،يزض ټط ٖهط

زض زٞوأ رظ   ؾوجٹزٶي  يټواي  يطرو ٪يٕ ٲٹ ،ٵ ذاٶسرٴير رٶس. ريٵ ذاٶسرٴ حًٹض زرقجٻ

 ،ٲحٳس ٖاتس سرٞطظٶس ؾ ،ٱ ٲدابرس رتطرټركاٴ تٻ ؾي. ٶؿة پا٤ ررٶس زرقجٻٱ ح١ يحط

ٱ توٻ ٦طرٲوا  ٲٗوطٸٜ    يرظ ٢وس  ،ٵ ذاٶسرٴير .ضؾس يٲ :تٵ خٟٗط يٞطظٶس رٲاٰ ٲٹؾ

 رؾ . 

 .تٻ زٶرا آٲسزض ٶدٝ  ،٠.  ټ 9947ذطؾاٴ( زض ؾا٬  ي٭ )ٲحٳس ٲٽسرس خٯرٵ ؾير

 «ٲ٧اؾة»ٸ  ٱرس ٲحٳٹز ح٧رضر ٶعز ؾ «ٵرٮٳٗج» ،فيضر ٶعز پسض تعض٪ٹرض ذٹ «ٕئطرق»

ٱ ٸ رح٧و  ،يطرظرقو  يس ٖثوسرٮٽاز رزض زضؼ ذاضج ؾ .ؾٳا٦ٻ ذٹرٶس يد ٖٯرضر ٶعز ق

ٵ ي٦وٻ ٲوع   رؾ  يٞايٯټاي    رقرهتطيٵ  كاٴ رٲطٸظٺ رظ تاضظيقط٦  ٦طز. ر ييذٹ

 ،ديٸ تواض  ٺطرآ٪واٺ توٻ ؾو    ،ٵرعترو ت يٸ رذال٠ تٹزٺ ٸ ٧ٞط يذٹرټطرذ ،رت٣ٹ ،تٻ ظټس

  .زرضز رٶؿاب ٸ ضخا٬

٦ٷس، تٻ ٢ٯوٱ   يٲٷجكط ٲ «»٦ٻ رٲطٸظٺ  ري يٷيزټاي  ٦جابتطيٵ  فرت

كواٴ حو١   يضؾس. ر يٲ يؿيٶٹ  ا ٲ٣سٲٻي١ رپػٸټف ٸ تالـ، تٻ تح٣ٻ ٵ ٢ٽطٲاٴ ٖطنير

١، رزر رو تح٣ ي٦اٲ٭ ٲٹيوٹٔ ٸ قو٫ٟج   يتطضؾ ،ٲُٯة ضر زض پػٸټف رظ خٽ  ٲجاٶ 

توٻ   يٟوات رٸ تأٮ ٦طزٺ رؾ ١ رس ضر تح٣يچاج خس ،«ٶٹرضتحاضرأل»رظ  ٯسٶٻ خ ٸر .٦ٷس يٲ

ټواي    ررظ قرهو  ضر يٲرجٯٟ يٖٯٳټاي   ٺٵ رخاظرټٳچٷ .ٶرع زرضز ؽينٹض  زؾجٷٹ

 يس ٖٯو رؾو  ٸ يس حؿوٵ تدٷوٹضز  رطظر ؾرٲ ،ٱ تعض٪ٹرضرٻ ٸ ح٧رټٳچٹٴ ٣ٞ ،ٴاٲؿٯٳ

  .زرضز يتٽثٽاٶ

رظ  ،يٲواٮ٧  يد حاٲوس رٶهواض  رتعض٪اٴ رټ٭ ؾٷ  ټٳچٹٴ قو رظ  ٵ، رٸيٖالٸٺ تط ر

ٵ زض يرٖٯوٹ ٻ حًاضٲ ٹخررظ ق ،يحًطٲ يتٵ ٖٯٹ يس ٖٯٹرٷٻ ٲٷٹضٺ ٸ ؾيٲس يٖٯٳا



 3هاشن بني هعقيلآراهگاه /  060

 33021شاخه: ،  3/6/33تاريخ: عسکري، مجري: ، 3پرينت 

رؾ  ٦وٻ   يٶارظ ٲح٣٣ ي٧ي ،ذطؾاٴ  رضز. ٖالٲٻز يرخاظٺ ٖٯٳ ،ٲ٧ٻ ٲ٧طٲٻٺ تاٌ رٮؿاض

ٵ تواضٺ  يو زض ر يٸرؾو .   3ٷوة يتواٶٹ ظ قاٰ تٻ  ضرٸيٻٺ ٢ائ٭ تٻ نح  رٶجؿاب ٲ٣ثط

 رؾ : ٪ٹٶٻ  ريٵزرضز ٦ٻ ٲُٯٕ آٴ،  ري ٢هرسٺ

 ةجللالٓ  يللا بؼللام اـراويلل يهتقفلل

 

 اـزاؿقللة یذؽللا  بؿثللو و هتطللاوي  

ٍ ثاِ   ييَٕگٚشِ َٙ ،ي هِاٍ دب يا ثِ هب٥َ ٙکَُ ،ِيي ٍاٍيَُٕهّبي  هِاٍ يا 

 .ييآى هَقي ه٦َْ، اكٖبٓ غٍٍَ کٌ زفإَٙجت 

 روف ٲطتوٹٌ توٻ   زض تحايط ٸ  ٦جاب اٴيپازض  نٹض  ٦اٲ٭،سٺ ضر تٻ رٵ ٢هيٲا ر

 ٱ آٸضز. رذٹرټ «ا رٷٻ رزتيرزض آ 3ٷةيظ»

 دارديعثدالدَاد کل .21

 ،ٳواٴ يٲٹال ٟٻيقوط اٴ ضٸيوٻ  رو رظ ٲجٹٮ ،س ٖثوسرٮدٹرز رٖالٲوٻ ؾو   ،ٲح١٣ پػٸټك٫ط

رظ  ي٧ي يرؾ . ٸ زض٪صقجٻ ٠.  ټ 9979زض ٦طتالؾ  ٦ٻ زض ؾا٬  7ٵررتاٖثسرهلل رٮحؿ

٥ يو تٯػ ؽ ٸيال  ذٹز ضر زض تٛسرز، ؾپؽ پاضرد ٸ رزب رؾ  ٦ٻ تحهيتاضټاي   ٢ُة

زض زرٶكو٧سٺ ح٣وٹ٠ تٛوسرز     ٸ اٞو  يح٣وٹ٠ زؾو     يز٦جوطر زضخٻ ٸ تٻ  ٶٳٹز ٭رت٧ٳ

 يٝ ٶٳٹز ٦ٻ ٪طٸټو رضر تأٮ « 7ٵرد ٦طتالء ٸ حائط رٮحؿيتاض»٦جاب  يؽ ٦طز. ٸيتسض

ٝ رد ٲحٳوس حؿو  رٸ قو  يٷو رټٳچٹٴ ٖالٲٻ رٲ ،تعض٨ ٶدٝ يٖٯٳارظ   رٮُٛواء  ٵ ٦اقو

 س: ي٪ٹ يٲ رٸ .رٶس ٺس ٦طزرّ ٶٹقجٻ ٸ آٴ ضر تٳديآٴ ت٣ط يرتط( ي)ضحٳٽٳا رهلل تٗاٮ

َ ّبي   ىهٚق ٍ هقجَُاُ  ٍَىيث ،7هإهٌبى اهيَىهشَ  ،يکجَ 3ٌتيُ ثبًَقجَ   ثابً

ىهشاااَ  ،کلظاااَم ام ثااابًٍَ  7ييٍ ىهشاااَاى كٖااا يٝاااغَِ فب٥وااا ،ٌِيٕاااک

ُ  يٙاْيا  هجبٍ ّبي  َٕ ٍ هقبم 7هإهٌبى اهيَ ىٍ  يّوگا  ،کاَثال گبًاِ   ٙابًِى

ىٍ  7ييىهشاَ اهابم كٖا    ،ِيا ٍقثبًَ ي قجَ يّوـٌ قَاٍ ىاًٍي.« َيالٞغ ثبة»ُ هقجَ

   9ک ثبُاٍ ثٍِگ إز.يًِىٍ ٙبم  هَکِ

                                                           
 .91ٓ ، 7ؽبئو اٹؾَيڀ، ربهيـ ٵوثالء .1



 062در شام /  3فصل سوم: هسار بانو زينب کبري

 33021شاخه:  21/3/33مجري: شريفي تاريخ:  2گيري:  غلط

 عثدالرزاق کوًَِ ديس .25

ټواي    رظ ٢ُوة  ي٧و ي، س ٖثوسرٮطظر٠ ٦ٳٹٶوٻ  رپػٸټك٫ط تعض٪ٹرض ؾٲطحٹٰ ٲٟٛٹض، 

رظ  ٶاٰ توطزٴ ټٷ٫اٰ  ،«رٮٳكاټس »كاٴ زض يخٹؾ . رٸ ١ ٸ پػٸټف ٸ خؿ رتح٣

ٲطتوٹٌ توٻ   ٦وٻ   يتعض٪ټاي  ٸ زض قاٰ ٲعرض»س: ي٪ٹ يٲٹخٹز زض زٲك١ قاٰ ٲټاي  ٲعرض

 7ٲإٲٷاٴ رٲرطزذجط ، 3ٷةيظ تاٶٹآٶٽا ٲعرض ٻ رظ خٳٯ ، ٸخٹز زرضز.رؾ :  ررټ٭ ت

٢ثط ٲٹخٹز زض ٲهوط  زرزٴ ع نح  ٶؿث  رٶ ي٫طيز يزض خا«. رؾ  ٦ٯثٹٰ رٰٻ رتا ٦ٷ

 7يزذجط ٖٯو  ،3ٷةي٢ثط ظزض ضرتُٻ تا رٲا »س: ي٪ٹ يضر ٲطزٸز زرٶؿجٻ ٸ ٲ 3ٷةيظ ٻت

ٻ ٦ٻ چٷس ٞطؾد رظ زٲك١ زٸض رؾ ، زٞوٵ  يزض ضرٸكاٴ يٲكٽٹض رؾ  ٦ٻ رس ٪ٟ : يتا

 9.«قسٺ رؾ 

 ياهلل هحالت حيذت .26

 .رؾو   يسرو ٟوا  ٲٟ ر، ناحة تأٮيرهلل ٲحالت حرد شترق ،ٲٹضخ پػٸټك٫ط ،ٖالٲٻ

قوسٺ   زٞٵ يتاٶٹ٦ٷس ٦ٻ  ٲي رٖجطرٜٸي زض ٶدٝ ٲجٹٮس قس.  ٠.  ټ 9999زض ؾا٬ ٸي 

توا   رٲارؾ .  7ٲإٲٷاٴ رٲرطزذجط ، 3يٷة ٦ثطيظ تاٶٹٻ قاٰ، ټٳاٴ يضرٸ يضٸؾجازض 

 : رؾ آٸضزٺ ع رضر ٶ ي٫طيكاٴ ٲُٯة زير ،ٵ حا٬ير

إز کِ ٩بَّاً ىٍ ٙابم ىفاي ٙايُ ٍ     يٍ ّوبى کٖ يٌت ٝغَيّوبى ُ ،ثبًَي يا

ٚبى ثاب  يا» :ًَٙشِ ٙيُ إزگًَِ  اييِ يٚبى إز ًيقجَ ا يٍٍکِ  يٌٕگ يثَ ٍٍ

ثاِ  ثياز   اّال  ىَايثِ ّواَاُ إا  ٕذٔ  .َ ٙييل ىٍ کَثال ثَىُ ٍ إيهلوي ثي ٭ق

 يهوٍِها  َُيثي ّج ججعذٌِ ثبُگٚز ٍ فَآ ثي يثِ هي اُ آى دٔٙبم ثَىُ ٙي. 

 2«.اُىٍاع کَى يثب ٍ

 طر ٦ٻچ ؛ٶرؿ ح رنحرزٖا ٵ يٱ ٦ٻ ررٱ ٸ ٪ٟجيكاٴ ضر ٶ٣س ٦طزيرٻ ٵ ٪ٟجير پرف رظ
                                                           

 .84 ڇ 81 ٕٔ ٽْبڅل اٹ٦زوح، .1

 .316ٓ ، 4 هيبؽيڀ اٹْوي٦خ، ط .1
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ُ   ير ٦وٻ رٶوس   ح ٦وطزٺ يتهط ،رټ٭ ؾٷ ٸ ٗٻ رق يرظ ٖٯٳا ري ٖسٺ ، ٵركواٴ ذوٹرټط ؾوث

٭ توٹزٺ  ر٦ٻ ټٳؿط ٲحٳس تٵ ٣ٖ ييٷة نٛطريرؾ . ظ 3ظټطرٻ ٪ٹقٸ خ٫ط ٵ،رحؿٷ

س زض يو رٮحس يٸ رتوٵ رتو   «ٷثا يذثاض رٮعر»زض  يسٮرٖث ؛«يٖالٰ رٮٹضر»زض  يَثطؾٶرع، ضر 

زرٶكوٳٷسرٴ ٪صقوجٻ ٸ   رظ  يو٥  ټورچ  :اٍالً رٲوا  .رٶوس  ذٹز ش٦وط ٦وطزٺ  ٶٽح رٮثالٚٻ قطح 

ح ٶ٧وطزٺ  يتهوط ٦وؽ   ټرچ :اًيثاً .رٶس رقاضٺ ٶ٧طزٺكاٴ تٻ قاٰ يتٻ ؾٟط ر ط،ررذټاي   ؾسٺ

ٵ ٸ رترٳو  ،ٵ ٪ٳاٴيتٯ٧ٻ ر رؾ ؛ ٲكٽٹض قسٺ 3يٷة ٦ثطيكاٴ تٗسرً تٻ ظي٦ٻ ررؾ  

 كاٴ رؾ . ير ٲرهٹل ٻيٶٓط

 يي اصفْاًيعوادالد .27

ٟوا   ررؾو  ٦وٻ تأٮ   ي٦ؿ ،يٵ رنٟٽاٶيس ٖٳازرٮسرؾ ،يطرٶيپػٸټك٫ط ر ٸ ؿٷسٺيٶٹ

زض ٦جواب   ي٣ف زرضز. ٸرتح٣و  يٸ قو٫ٟج  يٸؾٗ  آ٪واټ  ،زالٮ  تط ٶثٹ٘ ،رضظقفتا

٭ ٲح٧وٱ ثاتو    يتا زالٶاٰ زرضز،  «يٷة ٦ثطيظ»ٶٹقجٻ رؾ  ٸ  يتٻ ظتاٴ ٞاضؾ٦ٻ ذٹز 

 3يٷة ٦ثوط يظ ذطزٲٷس، يتاٶٹٲٗطٸٜ قاٰ، ټٳاٴ  ٲعرضزض   قسٺ زٞٵ يتاٶٹ٦طزٺ ٦ٻ 

ٵ يو چاج زٸٰ رتٻ  ،ٷٻرٵ ظٲيكجط زض ررا  ترَالٖ يتطرتٹرٶس  ٲي يذٹرٶٷسٺ ٪طرٲ رؾ .

  .٦ٷسٲطرخٗٻ  ،945 ٸ 299، 299، ل ٦جاب

رؾواؼ ذٹرٶوسٺ    يتضر زض آٶدا  3ٷةيظ تاٶٹٸخٹز ٢ثط ٺ اٴ زضتاضيٲهط يرزٖاٸي 

 س: ي٪ٹ يٲ رظ ٦جاتف ي٫طيز يزض خا .رؾ 

ُ  يي ثَايقين، ثِ يػَ ىٍ سبٍٍ ثٮي اُ ػٖز َ  يهب طبثز ٙي کاِ  ثاب  ، 3يٌات کجا

ٌاِ ٕابکي ثاَى ٍ    يإاز کاِ ىٍ هي   3ّوابى سٌْاب ىهشاَ ُّاَا     ،کلظاَم  امِ يکٌ

ي ثِ آًؼب كولاِ کاَى ٍ   يِيكَُ ثِ ىٕشٍَ ِ ىٍ ٍاقٮ ،کِ هَٖف ثي ٭قجِ يٌّگبه

ٌاِ  يگبى، ٥اب٭َى ىٍ هي ٙيِ ثِ قشل ٍ غبٍر آًؼب دَىاهز، ثِ هب٥َ کظَر کٚش

ِ يا اًگ ٌکاِ هاب٥َار غان   يا ثاِ ٭لاز  ي يٍ ّوـٌا  ل،يا ي ىليا ثاِ ا  .بفشِ ثاَى يٍٍاع 

 ُ ِ ّااب  ٍ آٙاَة  ي ًٚاَى يااسؼي 3ٌات يك٢اَر  َ  ٍ فشٌا  ،ىَ ًگااٌاٍيساأط  اٍ ّاب ثاا
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ىاٙاز   يٍا ثِ ٙبم ثَى. ٭جاياب ىٍ ٙابم هلکا    يٚبى، ٍي٭جياب ثي ػٮفَ ّوَٖ ا

ٍ ىٍ  ،9بفاز يٍفابر   ُ،٠ ٙييهَ 3ٌتيٌکِ ُيکِ ىٍ ّوبى ػب ٕبکي ٙي، سب ا

 ي. ي، ىفي گَى٘هٮٍَف هِاٍى بّو

 يفيفرج تي حسي لط. 28

زض  ،يٟو رٞطج تٵ حؿٵ تٵ رحٳس آ٬ ٖٳطرٴ ٢ُ ،د تعض٪ٹرضرٞاي٭ پػٸټك٫ط ٸ ق

 يسٮرو ا  ٖثيتٻ ضٸر يٷ٧ٻ رٖجٳاز ٖالٲٻ ٶ٣سيتٗس رظ ر ،«ي٧ثطرٮٷة يظ » ذٹزٻ ضؾاٮ

 س: ي٪ٹ ي٦ٷس، ٲ يضر ش٦ط ٲ

ُ يًِى هب اسَ  ً٪َ ىٍٕز َ  يي إز کاِ  ٍػات  ِ وا يٍ ىٍ ً ،ىٍ ٙابم  3يٌات کجا

ٚبى يا .٘ آهييد يهٚکٖبلٌِ يکِ ىٍ هي يبفز، ّوبى ٕبليٍفبر   . ّ  65ٕبل 

ّبي   ٍٍٕشباُ  يکيٍ ىٍ  ،٭جياب ثي ػٮفَ ثَى ،ىٍ هل٢َ ّوَٖ ٕوبٍسوٌي هَى

إاز،   «الٖز »کِ اهٍَُُ هٍَْٚ ثِ  ،ىهٚقِ ِ غ٥َيهٮٍَف ٙبم ثِ ًبم ٍاٍ

 2ي.يي گَىىف

 ِيخَاد هغٌ هحود .29

ٻ رو ٲكوٽٹض توٻ ٲٛٷ   ،د ٲحٳٹز تٵ ٲحٳوس رد ٲحٳس خٹرز تٵ قرٖالٲٻ تعض٪ٹرض ق

زرٶكوٳٷسرٴ  ټوا ٸ    ر٦ٻ قره ٷسؿجټتعض٨ ٸ زرٶكٳٷس  يٻ ذاٶسرٶررؾ . ذاٶسرٴ ٲٛٷ

 . رٶس ٭ زرزٺيتٻ ٖٯٱ ٸ رزب تحٹ يتعض٪

ضر زض ٶدٝ رقطٜ  يٷيال  زرتحه .ٲجٹٮس قسزض ٮثٷاٴ  ،.٠  ټ 9929زض ؾا٬ ٸي 

خٳوا٬  س رؾو  ،يس رتٹرٮحؿوٵ رنوٟٽاٶ  ر  رهلل ؾو يو آ ،ٸ ٶوعز ٦اقوٝ رٮُٛواء    ،٪صضرٶس

توٻ ٦كوٹض ذوٹز     ٠.  ټ9954ؾپؽ زض ؾا٬  .زضؼ ذٹرٶس يٱ ٸ ذٹئرح٧ ،ي٫اٶي٪ٯپا

                                                           
 .379ٓ، ٥پبك اٹليڀ إٮچبځي، يىيڂت ٵجو .1

 .54ٓ ، 3ياٹٶجو ىيڂت حڇ٭ب. 1
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رٲوطٸظٺ   يطٸ  ٲٷهوٹب قوس. ٸ  رو ٗٻ زض ترقو  ي٢واٶٹٶ  يٸ تٻ ٖٷوٹرٴ ٢ايو   ٻ،تاظ٪كج

ط ررظ خٳٯٻ تٟؿ يٟا  تعض٪رتأٮ يتعض٪ٹرض رؾ  ٦ٻ زرضر يٸ ٲإٮٟ ،ٲٗطٸٜري  ٶٹيؿٷسٺ

ٲٹيٹٔ ٷٻ رظٲنط زض اٗٲټاي  طرتٟؿيٵ تٽجط ٦ٻ رظ يطرتٟؿ .رؾ  «رٮ٧اقٝ»ٽاي ٪طرٶث

 3ٷوة يظٲوسٞٵ   ٺتٻ تحث زضتاض «رٮ٧طتالء ٲٕ »د ٲا زض ٦جاب رتاقس. ق ٲي ذٹز

رؾاؼ  يت ،ٷٻ ٲسٞٹٴ رؾ يكاٴ زض ٲسير رٶس ٦ٻ ٪ٟجٻضر  يٸ ؾرٵ ٦ؿاٶ ،9پطزرذجٻ رؾ 

كاٴ زض ي٦ٻ ررؾ  رتٵ ٖؿا٦ط ٸ رتٵ َٹٮٹٴ ٶ٣٭ ٦طزٺ  ،يسٮرؾپؽ رظ ٖث رؾ . ذٹرٶسٺ

ٵ ٶ٣٭ ٢ٹ٬، تٻ ٦جاب حؿٵ ٢اؾٱ رٖجٳواز  يكاٴ زض ريٲسٞٹٴ رؾ . ٲٳ٧ٵ رؾ  رٲهط 

رٶوس،   ٶ٫ٟجوٻ  يٵ ؾورٷ رٸ رتٵ َٹٮٹٴ ټط٪ع چٷ ،رتٵ ٖؿا٦طٶٻ تٷٽا ٦ٻ طر ٦طزٺ تاقس، چ

٦ٻ  .قاٰ ٲسٞٹٴ رؾ ٻ يضرٸ يضٸؾجاكاٴ زض ي٦ٻ ررؾ  ح ٦طزٺ يتٯ٧ٻ رتٵ َٹٮٹٴ تهط

پػٸټف ٲٟه٭ ٥ يضر تا  ٷاتٕٵ ٲيٸ ر ٺ،٦طزآق٧اض ٵ رقجثاٺ ضر ير ٵركرزض ٲثاحث پٲا 

 ٱ. ي٢طرض زرز يٲٹضز تطضؾ

ٶعز رټ٭ قاٰ قٽط  زرضز، ، 3ٷةيظ تاٶٹٲط٢س  رؾ  ٦ٻٻ ؾپؽ رٖجطرٜ ٦طزٺ رٲٛٷ

. ٲوا  «كاٴ زض ٲهوط تٗواضو زرضز  يتا قٽط  ٢ثط ر ،ٵ قٽط ير»س: ي٪ٹ يزض رزرٲٻ ٲرٲا 

 ،ٲط٢س ٲٹخٹز زض ٲهط ٦ٻ قٽط  تطزٺ رؾ  يٵ ٲُٯة پيتٻ ركاٴ رظ ٦دا يٱ ررزرٶ يٶٳ

رؾٱ  ٲٷؿٹب تٻٵ ٲعرض ير يتطرٱ ياٴ ٦طزرحا٬ آٶ٧ٻ ٲا ت رؾ ؛ 3يٷة ٦ثطيتٻ رؾٱ ظ

  .اٲسٺ رؾ رٶ اٴرٷركرپټاي  زض ٦جاب يؾرٷچ رټ ،ٷةيظ

ٲثواض٤ پاقوا ٸ    يٖٯ ،يٹَرؾ، يؾراٸ، ا يرتٵ ظ ،ي٢ٯ٣كٷس ،يعيٲ٣طټاي  ٦جاب

ٰ  ټورچ ظټط، ٲٷ٧ط ٸٞا  د رألرق ٸ ةرٲحٳس ٶد  ٸ تالٞهو٭  ينوٯث  رٴٞطظٶوس  رظ ٦وسر

س تٵ رٮحؿٵ يتٵ ظ ريحيجط زذ ،ٷةيٵ قٽط  ٲطتٹٌ تٻ ظير .رٶس زض ٲهط قسٺ 7يٖٯ

س رؾ  ٦ٻ يخس يٵ قٽط ، قٽطتير .زض٪صق  ٠.  ټ 240رؾ  ٦ٻ زض ؾا٬  7رٮؿثٍ

٪ٹٶٻ  ټرچ تسٸٴ، 3يٷة ٦ثطيظ تٷاتطريٵ قٽط  ٲح٭ زٞٵٶسرضز.  يٻ ٸ رؾاؾيچ پارټ
                                                           

 .146ڇ  145 ٕٔ، ٽ٤ ثٞٺخ ٵوثالء. 1
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 زض ټٳاٴ قاٰ رؾ .  ،يرذجالٜ ٶٓط

ٗٻ ټٳچوٹٴ  رقو  يچ ٦وسرٰ رظ ٖٯٳوا  رټ٪ٹيس  ٲي٦ٻ ٻ( ر)ٲٛٷريكاٴ رزٖاي ٺ رٲا زضتا

ع تا رٱ ٦ٻ ٲا ٶيرس ت٫ٹيتا رٶس،   ٶ٧طزٺيٵ ٲ٣ثطٺ ضر ضٸريس ٸ رتٵ قٽطآقٹب، ررٲٟ ،يٷر٦ٯ

ٷ٧وٻ آٴ  يضر تسٸٴ رتر   رټ٭ټاي  رظ ٲعرض ياضرٲا تؿ رٲا ؛ٱرټؿج ٵ ٲٹضز ٲٹر١ٞيرٸ زض ر

طٺ رؾو ٻ تٻ ٸرؾ٣ٍُٞ  ،  ٦طزٺ تاقٷس، زؾ  تٻ زؾ يزضتاضٺ آٶٽا ضٸر يذثط ،تعض٪اٴ

 . ريٱ طٞجٻيپص ٶٳٹزٺ ٸاٞ  يٸ قٽط  ٲؿجٳط زض

 يزًداً ين هَسَيد اتراّيس .91

ٺ س حوٹظ ررظ رؾوات  ي٧و ي، يظٶدواٶ  يٵ ٲٹؾٹيس ؾاخسرٱ تٵ ؾرس رتطرټررهلل ؾ  يآ

ح يپكو  يوط   ،يضٸر٠ قوٳاٮ ٸر٢وٕ زض  ، 7ٵرٲٷٳوإ طرٮرٰ رٲٲ٣اٻ ٸ رٲاٰ خٳاٖ  رٖٯٳ

 ،يع٦واض رپطټ ،نالح ،رت٣ٹ ،ظټس ،كاٴ ضر تٻ ٖٯٱ ٞطرٸرٴير ،يٲحاٞ٭ ٖٯٳ .ٲ٣سؼ رؾ 

كواٴ ضر  يرٺ طرؾو  ،يٷررٲ يد ٲحٳس ټازرق .قٷاؾس يرذال٠ ٲ ينسر٢  ؾرٵ ٸ نٟا

 ،اضرتعض٪وٹرض ٸ رټو٭ پوػٸټف تؿو     يٲٹضذ ،ٞاي٭ يٖاٮٳ يٸ»س: ي٪ٹ يٸ ٲ ش٦ط ٦طزٺ

 9«.رؾ  يٷيٸ رظ رئٳٻ خٳاٖا  ٸ ٸّٖ ٸ رضقاز ز تٹزٺ ٲُاٮٗٻ ٸ ز٢  ٶٓط

 ٦وطز ٸ ٭ رزض ٢ٱ تحهو  .تٻ زٶرا آٲسرتٽط ٻ ٵ ٢ٯٗرزض نائ ،٠.  ټ 9944زض ؾا٬ ٸي 

ٶدٝ رقوطٜ ضٞو  ٸ زض زضؼ    يرؾالٲتعض٨ ٻ تٻ ٲسضؾ ٠.  ټ 9965ؾپؽ زض ؾا٬ 

ٰ يټٳچٹٴ آ يٶعز تعض٪اٶ .س تعض٨ ذٹز حايط قسررنٹ٬ ٸ ٣ٞٻ رؾات ،ذاضج  ا  ٖٓوا

ال  رتحه يؾثعٸرض يٖٯس ٖثسرألرٸ ؾ ٱرس ٲحؿٵ ح٧ر، ؾيطرظرق يثسرٮٽازس ٖرؾ

 . ٦طز ٭رت٧ٳذٹز ضر 

ٟوا   رٸ تأٮ توٹزٺ  يؽ زض ؾوُٹح ٖواٮ  يٸ توسض  يٹؾجٻ ٲكٛٹ٬ رٲٹض ٖٯٳركاٴ پير

 ،زذووٹ ٞووطز  تووٻ ٲٷحهووطزض ٦جوواب  يٸ. تارضظقووي زرضزؽ يا زؾووجٷٹيووقووسٺ  چوواج
                                                           

 .171ٓ ، عبٽ٤ األځَبة ؛16ٓ ، ربهيـ ىځغبٿ ؛113ٓ ، ٽ٦غټ هعبٷ اٹٮٶو ڇ األكة .1
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توط   تٷوا »س: ي٪ٹ ٲي 7ٲإٲٷاٴ رٲرط٫اٰ ش٦ط ٞطظٶسرٴ ټٷ ،« يرإلثٷ رٮ٣ٗائس »

 9.«رؾ ٴ ٹسٞٲزٲك١  ي٥ ٞطؾريزض ، 3يٷة ٦ثطيٲكٽٹض، ظ

ٵ رټٳو تٻ ع رٶ « 7ٵرأٶهاض رٮحؿ يٵ ٞيرٮسرض »زض ٦جاب ذٹز  ٵرټٳچٷٸي 

 ٦.2ٷس ٲي ٲٹيٹٔ رقاضٺ

 يليعم يي هسلويحس هحود .94

 يٲؿوٯٳ  يد ٖٯو رٵ توٵ قو  رد ٲحٳس حؿو رق ،ٲح١٣ ٸ پػٸټك٫ط ٲٗطٸٜٻ ٖالٲ

ٲٗطٸٜ رټو٭  ټاي   كاٴ رظ ذاٶسرٴيٵ رؾ . ذاٶسرٴ ريرٮسرظ ذاٶسرٴ حطظ ،يٶدٟ يٯر٣ٖ

 يٴ تعض٨ ٸ رټ٭ ًٞوٯ اٸ ٲٹضذ ٴٽارٵ ذاٶسرٴ تعض٨، ٣ٞيٸ رظ ر ،رؾ  ٖٯٱ زض ٶدٝ

 سٺ رؾ . يق٧ٹٞا ٪طز ،آٶٽاٸخٹز تط٦  ٻ تٻ ر٦ٻ حٹظٺ ٖٯٳ رٶس تطٸظ ٦طزٺ

 ٸ ٵرٯٳٗجو رٮ»ٸ رنوٹ٬  ٸ ٣ٞوٻ   زٶروا آٲوس  توٻ  زض ٶدوٝ   ،٠.  ټ 9999زض ؾا٬ ٸي 

د ركو رٮضؾوائ٭  »ٸ  يٱ ٦طتاؾو رد رتوطرټ رٸ قو  يؾٳا٦ٻ حٯو  يد ٖٯرضر ٶعز ق «

ريكواٴ   .ذٹرٶوس  يئحؿارالتا٢ط قرم س ٲحٳسرضر ٶعز ؾ «ٵر٣ٹرٶرٮ ٻٸ ٲ٣سٲ يٶهاضألر

قط٦  ٶٳوٹز.   ،يٱ ٸ ذٹئرح٧ ،يطرظرق يس ٖثسرٮٽازرؾٖٓاٰ   ايزض زضؼ ذاضج آ

 . رؾ رضظـ ٣ا  تارٸ تح٣ يٖٯٳټاي    رٲكٛٹ٬ ٞٗاٮٹؾجٻ رپٸي 

ٲط٢وس  ٦وٻ  ف ثاتو  قوسٺ رؾو     يتطر ضٸقٷي، رؾ  ٦ٻ تٻ يٶارظ ٲح٣٣ ي٧يريكاٴ 

ٵ ٲُٯة ضر تٻ ير يرؾ . ٸٸر٢ٕ زٲك١  ٻزض ٚٹَ ،ٻيضرٸ يضٸؾجازض   ،3يٷة ٦ثطيظ

ٓف يزض ت٣وط  ٵرٸ ټٳچٷ 927، ل 9ج  ،«رٮٳٗاضٜ ٲطر٢س»ٻ رنٹض  ٲٟه٭ زض حاق

ػٺ ٸ توا  يو ٱ ٦وٻ توا تٹخوٻ ٸ   رټؿوج  ٹؾجٻ قا٦طركاٴ پيٲا رظ ر .ٲا ٶٹقجٻ رؾ تط ٦جاب 

 . ٦طز ياضيٲٽٱ ٦جاب ضر تٻ ٲا ضؾاٶسٺ ٸ ٲا ضر  ترفرذالل تٳاٰ، 
                                                           

 .139ٓ ، 1 األصڂي ٥ْويخ، ط٥ٲبئل اإلٽبٽيخ  .1

 .431ٓ ، ؤځٖبه اٹؾَيڀ ڇٍيٺخ اٹلاهيڀ ٭ي. 1
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 يرتاً يعلهحود .92

رظ تعض٪واٴ   ي٧و ي ،يرنٟٽاٶ يضتاٶ يٖٯد ٲحٳسرٸرّٖ ٲٗطٸٜ، ق ،ٖالٲٻ ٸ ٲح١٣

ؾوٹزٲٷس ذوٹز توٻ ٶواٰ      ٻزض ضؾواٮ  يرزب ٸ ذُاتٻ زض ٶدٝ رقوطٜ رؾو . ٸ   ،ٖٯٱ

  س:ي٪ٹ ٲي «ح رٮ٣ثٹض رٲهات»

َ ىهٚق ٍ قجَ  ٍَىيث ،«الٖز» يٍٍٕشبىٍ  7هإهٌبى اهيَىهشَ ، 3ٌتيُقجَ   ثابً

ي ىٍ ثٍِگاَاٍ،  يا ا قاَاٍ ىاٍى. ىٍ هللاِ هاَاة ىهٚاق     ،7ييكٖا ىهشاَ   ،ِيٍق

 9.ىاًٍي يثبٙکَّّبي  ثبٍگبُ

 يٷرٲحٳوٹز حؿو   سرؾ يرٮٗٓٳ رهلل   يآ، يٷيٱ ٸ ٲطخٕ زرٹؾٝ ح٧يس ررهلل ؾ  يآ

ٵ يو س رضظـ ررو زض تأ٦ يرهلل قواټطٸز    يآ .رٶس زٺ٦طس ركاٴ تٳديرٻ رظ ضؾاٮ ،يقاټطٸز

ٵ ٸ رٸ تٻ ٲًاٲ٦ٷس ٵ ٦جاب رؾجٟازٺ يتٹرٶس رظ ر يٲ ،يٲإٲٷرٶؿاٴ ټط »س: ي٪ٹ يضؾاٮٻ ٲ

 «. سيرذثاض ٸرضز قسٺ زض آٴ ٖٳ٭ ٶٳا

 يخَاد شثر ًدف .99

قوثط   يس ٖٯو ررهلل ؾ  يآ ،٫اٶٻيٻ رٞطظٶس ٣ٞ ،خٹرزس ٲحٳسرؾ ،ة تعض٨رٖالٲٻ ذُ

زض  .٠  ټ 9999رزب ٸ ذُاتوٻ رؾو  ٦وٻ زض ؾوا٬     ، ٖٯوٱ ټاي   رظ ٢ُة ي٧ي ،يٷرحؿ

 يقواٖط  ،تطخؿوجٻ  يثو يزض حا٬ حايط رز ٸ ٭ ٶٳٹزرزض آٶدا تحه .تٻ زٶرا آٲسٶدٝ 

ٲٷثوط   اٴثو رس ٸ ذُررظ رؾوات  ي٧يآ٪اٺ ٸ  يٲٹضذ ،ا ٸ زضؾ  ؾرٵي٪ٹ يثرذُ ،تٹرٶا

ٕ ٲٹ ٦ٷٷوسٺ   يح٧ا ،  ٸ ٮثٷاٴي٦ٹ ،ٖطر٠ټاي   رؾ . ضٸظٶاٲٻ 7ٵرحؿ  ټوا،  يطرو ٪ يو

 زض ح١ رؾ . كاٴ يرٸ نطرح   ي  ټاقٳئخط ،ؾرٷاٴ ٲكٽٹض

توطيٵ    ؽرٹؾوجٻ ٶٟو  ر٦ٻ پ رؾ  ُٖا ٶٳٹزٺ يكاٴ تط٦جيتٻ ر ،ذسرٸٶس تٻ ټٳطرٺ ظتاٴ

كاٴ يتعض٨ ر زرٶكٷاٲٻٵ آثاض، يرتطيٵ  تركس. ٲٽٱ يټا ٲ ضر تٻ ٦جاتراٶٻ يٸ رزت يآثاض ٖٯٳ

                                                           
 .19ٓ ، ٽٖبثيؼ اٹٲجڈه .1
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ٸ ٖٹرَوٝ   يٷرا  حؿو رو رظ رزت ي٣و رط ز٢يتهوٹ  يذٹت تٻ ،ؾ  ٦ٻ زض آٴتاضٺ ٦طتالزض

آٶواٴ  ٻ ٪طٞجط ٢طرضررظ رحؿاؾا  تح  تأث ي٦ٻ حا٦ ٦ٷس ٲي اٴرضر ت رٴٖطازرض ق حٻيخط

ت٧واٴ زرز ٸ   يا ضر تٻ ؾرجر٦ٻ زٶ يثجرټٳاٴ ٲه تاقس. ٲي ث  ذٹٶثاض ٦طتالرٲه زض رثط

توٻ   ٯوس ٵ ٦جواب زض زٺ خ يو ر رو . رټا ضر تطرٶ٫ ٸ رق٥ټا  ٸخسرٴٻ ټٳ ،تٯٷسـ ينسر

  ٲعرض يح٧اريكاٴ  9رٶس. آٴ ضر تطخٳٻ ٦طزٺ ،يٸ ٲطخاٶ ي٦ٻ رؾجاز ذا٢اٶ ٺسرچاج ضؾ

٦وٻ  ٦وطزٺ ٸ ٪ٟجوٻ رؾو      اٴرذٹز ت «رزب رٮُٝ»زض قاٰ ضر زض ٦جاب  3يٷة ٦ثطيظ

 2رؾ ، ٲسٞٹٴ ټؿجٷس. ي٦ٻ ٲعرض آتاز ٸ ٲكٽٹضي يخا ټٳاٴ ،كاٴير

 يٸ 9«.ْاټط قسٺ رؾ  ٖٓٳ ،ٵ ٲعرض تايرظ ر ي٦طرٲات» س:ي٪ٹ يٲ ي٫طيز يزض خا

ٵ تواضٺ زرقوجٻ ٸ زض   ير زض يٲ٣االت ،949ل  ،40  قٳاضٺ، «رٮٗطٞاٴ»ٻ ٲدٯٵ زض رټٳچٷ

زض  ي٢وطرض زرزٺ رؾو . ٸ   يتطضؾو ٵ ٲعرض، ٶٓط ٲراٮٟاٶف ضر ٲٹضز تحوث ٸ  يزٞأ رظ ر

 س: ي٪ٹ يٵ ٲ٣اال  ٲيرظ ر ي٧ي

هشٮلق ثِ ّبي  ز ٍ هِاٍياّل ثّبي   قيٚشَ ١َيکِ ث نيثجَ يي ه٦لت دياثِ اگَ هب 

ُ   يويآطبٍ سبٍٮِ ثِ يًٖل ثِ ًٖل هٌشقل ٙيُ ٍ ٙ ،ٮِيٙ  ٍ ا  ًاي ا ٕبىار هاَى آگاب

ًَ ثِ  :ثيز  اّل ُ  ي ىٍيهايف ّ يا ي ديقا ي ،اسَا  آى آگاب ٍ ن کاَى کاِ   ييا هاَا  هاِا

 إز.   3ٌتيياهي، ُدبک يثبًَهَػَى ىٍ ٙبم، هشٮلق ثِ 

 يي ّاشويتي حس يعل .91

س رٵ توٵ ؾو  رتوٵ حؿو   يس ٖٯرة ٲٗطٸٜ، ؾرٲٹضخ تعض٨ ٸ ذُ ،تطخؿجٻٻ ٖالٲ

زض زض ٶدوٝ ٲجٹٮوس قوس ٸ     ،٠.  ټ 9926، زض ؾا٬ يٲكٽٹض تٻ ټاقٳ ،يتٽثٽاٶ يټاز

 يرطرٶو رٵ ٞرحؿو د ٲحٳسرق ،ٞٵ ذُاتٻ ضر ٶعز رؾجاز تعض٪ٹرض .٦طز٭ رخا تحه ټٳاٴ
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ټواي   ٵ ٦جابركاٴ ټٳچٷياٞ . ريتاال زؾ   يتٻ ضتثٻ ٸ قٽطت ،ٵ ٞٵيآٲٹذ  ٸ زض ر

سٺ ررضظـ زرضز ٦ٻ تٻ چاج ضؾتا ي٦جات، 3ٷةيظ  طٺرؾ تاضٺٝ ٦طز ٸ زضرتأٮ يؾٹزٲٷس

  س:ي٪ٹ يٵ ٦جاب ٲيزض ر يرؾ . ٸ

ٮِ آى ٍا يإاز کاِ ٙا    7يٌت کجَيُ ثبًَکِ ىٍ ٙبم إز، ّوبى هِاٍ  يهِاٍ

ِ يٌيٚا ياُ د ،ىٕز ثِ ىٕز ٍ ًٖل ثِ ًٖال   يؾ کٖا يّا  تٷواتطريٵ . ٕاز ا بى گَفشا

َ  يَٚايٍ د يي كؼز کجَيکٌي. ا ًوي آى ٙکٝلز َّگِ ىٍ   ،٘يُهبى ها

ٍ ٕاوٌ٘   إاز  قيِ ٝال يً٪َ ّوبىي کِ ً٪َٗ يالي ي َٙفيي هب ٭جياللٖيٕ

ُ  هاِاٍ،  ي يا إز کِ ااهَ ي ي، هٮشقي ثِ اثبٙي هي الو٦بة فٞل ٌات  يّوابى هاِاٍ 

 9إز. 7يکجَ

 هْن  ًکتِ

٦ٻ  يٵ ٲعرضي٣  ررزض ح٣» س:ي٪ٹ يزض ٲهط ٲ 3ٷةيٲعرض ٲٷؿٹب تٻ ظٺ زضتاضٸي 

٦ٻ زض قاٰ رؾو ، ټٳواٴ    يٸ ٲعرض رؾ  7يزذجط ٖٯ ،٦ٯثٹٰ رٰ زض ٲهط رؾ ، ٲعرض

رؾو  ٦وٻ    يعيو كواٴ، ٖثواض  ٲ٣ط  يٵ ؾورٵ ر يو ٲٷكوأ ر  .«رؾ  3يٷة ٦ثطيٲعرض ظ

ٟ  ،زض ضٸظ ٖاقٹضر، طٸرٶكاٴرٗٻ ٸ پررظ ق ي٪طٸټ» س:ي٪ٹ يٲ ؿوٻ  رتٻ زٸ ٲعرض ٦ٯثوٹٰ ٸ ٶ

 س: ي٪ٹ يٲ ي٫طيز يزض خا .«ضٞجٷس يٲ

ىٍ ٍٍُ  ،ِيا ِ ٍ کبفٍَيييٍ ىٍ ُهبى اهٚ ًُجَى يٮِ( هبليٚبى )ٙيهَٞ اُ ٍػَى ا

َ  فٞال ، ٍ ثاليِٖ ىهشَ ٝالج ي٭بٍَٙا کٌبٍ قجَ کلظَم ٍ ًف  ثاي  ي٭لا  هإهٌابى  اهيا

 ٙيًي. يػو٬ ه، ٥7بلت اثي

، شټوٵ  يٸ ٦ٯو  ٲُٯ٥١ رؾٱ تٻ نٹض  يٱ ٦ٻ ټٷ٫اٰ ش٦ط ر٦ٷ ٶٳي چٻ ٲا رٶ٧اضر٪ط

ٰ  رٰ ذٹزـ ٶؿث  يعيٲ٣ط رٲا ؛قٹز يٞطز ٲتطيٵ   ٲجٹخٻ ٦اٲ٭ ا ٦ٯوثٱ ٦وٻ زض   يو  ٦ٯثوٹ
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 يرتٗواِ رٮحٷٟواء ٞو   »٫ط ذوٹز  يزض ٦جاب ز ي٦طزٺ رؾ . ٸ آق٧اضٲهط زٞٵ قسٺ ضر 

 ،طٸرٶكواٴ رٗٻ ٸ پررظ قو  ي٪طٸټ ،زض ضٸظ ٖاقٹضر» س:ي٪ٹ يٲ «ٵ رٮرٯٟاءررأذثاض رٮٟاَٳ

 9«.قسٶس يؿٻ ٲرٸ ٶٟ 7ٲحٳس تٵ خٟٗط ناز٠ط زذج ،٢ثط ٦ٯثٱ ضټؿپاض

ري  ٻٲجثط٦و  يٲإٮٝ ټٷ٫اٰ ش٦ط ٲعرضټا ،«ٻيعيرٮرٍُ رٮٳ٣ط»زض ټٳاٴ  ٵ،يٖالٸٺ تط ر

 يٸ» س:يو ٪ٹ يٲو  نوطرح  توٻ   ،رؾو   ياضراٴ ٸ ظرئطرٴ تؿرٗرق ذاؾج٫اٺ زض ٲهط٦ٻ 

 4طرٸ رتٵ خث 9يؾراٸ ټٳچٷاٴ ٦ٻ 2«.رؾ  7تٵ خٟٗط ناز٠ زذجط ٲحٳس ،)٦ٯثٹٰ(

 .رٶس ٶؿة رٸ ضر ش٦ط ٦طزٺ٪ٹٶٻ  ريٵع رٶ

 توٵ حؿوٵ رٶوٹض    روي حيزذجط  ،ٷةيظتاٶٹ ٢ثط  ؾرٵ ٪ٟجٵ رظټٷ٫اٰ تٻ ا  يرتٵ ظ

زذجوط ٲحٳوس    ،٦ٯثٹٰ رٰ ٲعرض تعض٨ ٸ ٲٗطٸٜ ،پك  آٴ تٻ ؾٳ  ٢ثٯٻزض » س:ي٪ٹ ٲي

رؾو ، توٻ   قوسٺ  ٦ٻ زض ٲهط زٞٵ  ي٦ٯثٹٲ رٰ تٻ حؿاب آٸضزٴ 5«.٢طرض زرضزتٵ خٟٗط 

٦ٻ تط ذٹرٶٷوسٺ  رؾ   يرٶ٫اض ٥ ؾٽ٭ي، 7ٲٷاٴٲإ رٲرط ٞه٭ٸ تال ينٯثٖٷٹرٴ ٞطظٶس 

 رٴٞطظٶوس رظ  ٦سرٰ ټرچ٦ٻ ٸضٸز  يٱح ٦طزيتهط پرف رظ ريٵؿ  ٸ ٲا رسٺ ٶرپٹق ي٪طرٲ

 نح  ٶسرضز.  ،تٻ ٲهط 7ٲإٲٷاٴ رٲرط ٞه٭ٸ تال ينٯث

 يي شداعيحس ديس .95

 ييضرټٷٳا» ٖٷٹرٴتازض ٦جاب ذٹز  ،يٵ شٸرٮ٣سض قداٖرس حؿرؾ ،يطرٶيپػٸټك٫ط ر

 :سي٪ٹ يٲ «ٵيظرئط

 هقاابم ٍ يل٭ااب يثاابًَبر هٚااٍَْ، هلاال ىفااي يااٍ ثٌااب ثااَ ٍٍا يثااِ اكشواابل قااَ

ُ  يي ٙا يَٕشِ ىٍ ثيد ،ىٍ ٙبم 3يٌت کجَيُ ثبًَ هَىهٌي، ٍ اُ  ،ٮِ هٮاٍَف ثاَى

                                                           
 .335ٓ   ،3اٹقٜٞ اٹپٲويييخ، ط  .1
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 يًٍٍي ٍ افب١بر ٍ ثَکبر الْا  يٚبى هيبٍر ايثِ ُ ،َّْٙب ٍ کٍَّٚبسَيي  ىٍٍ

  9کٌٌي. يٍا ٥لت ه

 يتوطر  ،ٴ ٸ ٦اضقٷاؾواٴ اٲٹضذو  ،ټوا   راٶا  قرهرت ،ټا ٵ ٲ٣سرض رظ ٶٹقجٻير سيقا

ٷس ٦وٻ  ټؿج ٵ رٲط ٲٗج٣سيع تٻ ررٶ ي٫طياض زرتاقس. تعض٪اٴ تؿ ي٦اٞط  ررٶؿاٴ رټ٭ ته

طٺ رٵ قوٽط  ٸ ؾو  يٵ خٯس ذٹرټس قس. ريٱ، ٦جاتٳاٴ چٷسياٸضرع ترآٶٽا ضر ٶ يرؾاٲر٪ط 

س ٸ ضرٺ يو آ ٲوي  تٻ حؿاب ي٢ُٗ٭ ٸ حد  رزٮ٥ ياٞ  قسٺ، ي٦ٻ زؾ  تٻ زؾ  زض

 ياضرنح  تؿتايس زرض قٹز،  ر٪ط رٖجثاض آٴ ذسقٻ ٸخٹز ٶسرضز.خع ٢ثٹ٬ آٴ ري  ٺ چاض

 ز. ٪طززرض  ع ذسقٻررظ آثاض ٲٹخٹز زض خٽاٴ ٶ

 در ضام 3يٌة کثزيسهشار  ظَْر کزاهات اسگفتار پٌجن: 

رظ  يٲوٹټثج  ٦ٻ ٦طرٲ ، ؿ رسٺ ٶرپٹقرٖج٣از زرضٶس،  يٷيز آثاضتٻ  ٦ٻ يتط ٲؿٯٳاٶاٶ

زض رَاٖو  ٸ   يٲرٯوم ٸ ٞواٶ   يارو رٸٮ ،آٴٻ ٯرتٻ ٸؾو ذسرٸٶس رؾ  ٦ٻ  يٲٹرټة رٮٽ

٦وٻ  تواضٺ ٸخوٹز ٶوسرضز    ٵ يزض ر يٶٓط چ رذجالٜر٦ٷس. ټ يٱ ٲيرٲجثا٬ رٸرٲطـ ضر ت٧ط

ٸ تطرزضـ  ،ٯ  تٹزٺرزض ًٞ 3ٲازضـ ظټطر يضٸ ټٳاٴ زٶثاٮٻ، 3يٷة ٦ثطيحٹضرء ظ

 فيرظ خوا  ،رٸ توٻ  ٴضزرعرحجوطرٰ ٪و   توطري كواٴ ٸ  ير تطرتوط زض  7حؿوٵ ، 9يؾثٍ ٶث

  :قٹز رؾ  ٦ٻ ٪ٟجٻ  ي٦اٞٶ٧جٻ ٵ رټٳش٦ط كاٴ يذاؾ . رٲا ٶؿث  تٻ ٖثاز  ر يتطٲ

ًوابُ ٙاج٘ ىٍ    يكشا  .گٌٍاًي يسوبم ٙت ٍا ثِ ٭جبىر ٍ سالٍر قَآى هي ثبًَ يا

ساَ  ًٚاي. اُ    ،بٍاً٘يا ٍ  7ييثٮي اُ ْٙبىر اهابم كٖا   ،بُىّن هلَميٙت 

ثب كبلاز  ٚبى يا ،ىٍ آى ٙت»کِ فَهَى: إز ز ٙيُ يٍٍا 7ييالٮبثيي ياهبم ُ

ٍ  ٖشبىُ ثاَى يإَشِ ىٍ هلَاة ٭جبىر يِ ديٙت ىّن هلَم ً .«ًٖٚشِ ًوبُ هَاًي

ثاَى  اي ِ هَسجا ٚبى اُ ًُابى ثلٌي يکَى. ا يه يبٍي٘ ىٍهَإز يىگبٍ هٍَاُ دٍَ
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ٍ  ي٘ ٍا ثاَا يكَکبر ٍ ٕکٌبر هَ ٍ کِ ػبى ِ ػال ػال ) يسٮابل  يًار ثاب  (لا

ىٍػابر کاِ ٍٝال ثاِ ىٍػابر      ساَيي   ٍ ثلٌي ّب هٌِلزسَيي  ٍقف کَىُ ٍ ثِ ثبال

 9يُ ثَى.يب إز، ٍٕياٍٝ

تاظ   ،ثرٵ تطزٴ ٲهررظ ت ،رؾ  ٦ٻ ٲح٭ رخات  زٖا ييرظ ٲعرضټا ي٧يكاٴ يٲعرض ر

 تؿوراضي  يچٻ ٲك٧ال  ٸ تالټوا  .رؾ  يَٯة ٶعٸ٬ ضٸظ ٸ حاخ ټاي  ٢ٟ٭قسٴ 

قسٺ چاض٪اٴ رت٭ اٲرظ آٶدا ق٦ٻ  يٞطرٸرٶٸ چٻ تط٦ا   ٻضٞجٵ ركاٴ رظ تي٦ٻ زض آؾجاٴ ر

آٴ ضر  ټا ظتاٴ ٸثث  آٴ ضر  زرٶكٳٷسرٴ،٦ٻ رؾ  ْاټط قسٺ  يٵ ٲعرض، ٦طرٲاتي. رظ ررؾ 

ٷوٻ  رظٲزض  ،ټوا ٸ رٖج٣ازقواٴ   في٪وطر  يٲؿٯٳاٶاٴ تا ٸخوٹز ٪ٹٶوا٪ٹٶ   رؾ . ٶ٣٭ ٦طزٺ

 يقة ٸ ضٸظ تٻ ؾٹ ،يازيظټاي  ٪طٸٺ ، ٸ٧ؿاٴ ټؿجٷسي، ٲعرض تاق٧ٹٺتعض٪سرق  آٴ 

ٲُٳوئٵ توٻ آٴ   ټواي   ٦ٻ رظ ضرٺضر  ي٦طرٲاترظ  يتطذ ،تثط٤ تطري ٲا .قٹٶس يآٴ ضٸرٶٻ ٲ

 ٱ. ر٦ٷ ياٴ ٲرٱ، تير سٺرضؾ

 ارزشَْذٍناشفٔ 

ٞجوٹح  »زض ٦جواب ذوٹز    ،يټدوط  رظ تعض٪واٴ ٢وطٴ ټكوجٱ    ،يد رتٹت٧ط ٲٹنوٯ رق

  س:ي٪ٹ ي  ٦طزٺ ٸ ٲيضٸر ،«رٮطحٳٵ

ِ ىٍ غ٥َا  ،7ييجز ثاَاىٍٗ كٖا  يثٮي اُ هٞا  7يىهشَ ٭ل، 3يٌت کجَيُ

ِ إاز، ىفاي   ياُ ا٥َاف ىهٚق کِ إو٘ ٍاٍ ييٍٍٕشببفز ٍ ىٍ يىهٚق ٍفبر 

قجاَ  »ب يا  «ثلي الٖز»يُ ٙيُ إز ٍ ثِ آى يٚبى ًبهياهٍَُُ ثِ ًبم اي ٍٍٕشب يا .ٙي

 ،ث٢اب٭شن  ياُ ىٍٕاشبى ثا   يثِ ّوَاُ گٍَّ ،ٕبل يهي اثشيا .َٙى يگفشِ ه «الٖز

ي يا گفشاِ ثَىًاي ُائاَ ثب   کاِ  ٭لوب اُ  يثَه ِيسَٝثَ  ثٌب .نيکَى يبٍر هيُآى ٍا 

 يًُيُ إز، ٍاٍى ٝالي ىاهلا   ييز ؿٌبى ٍفشبٍ کٌي کِ گَيثب ه اكشَام، ثَاي
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ِ ن ٍ اُ قجاَ  يييدَٙ يثلکِ ؿٚن ه ؛نيٖشبىيا ين ٍ هقبثل آى ًويٙي يقجَ ًو  فبٝال

 ن.  يگَفش يه

ُ  ِ،يك٢ٍَ قلت ٍ گَ ،ز ه٫َٚيکِ ىٍ ًْب يىٍ كبل يهي ٍٍُ بٍر يا هٚاغَل 

سَاًٖاز   يک هبًن هلشَم ٍ هَقَ کِ اًٖبى ًوياُ  يَيٚبى ثَىم، ًبگْبى سَٞيا

َ ٍٍ  اُاياي  .ن ٩بَّ ٙيي، ثَاييٌوبث کبهلاُ ٙير اكشَام ثِ اٍ ًگبُ  ي ييٍا داب  مٕا

فًَُاياى ٍ اٝالبث٘    ،ي اهز کاِ ػايم  يثٚبٍر ثبى ثِ ا»ٚبى فَهَى: ياًياهشن. ا

ي ٕاجت  يثِ ّوا . «کِ اُ ٍاُ هبٍع ًَٙي يَ اُ کٖبًيٕز ىاًٍي، غٍا ىٍ اهز آى

اُ  ييهٌلاَف کِ هجابىا هٌ٪اٍَ اُ   ، کَىم يًبٍاكشاكٖبٓ  يٚبى هقياٍياُ کالم ا

اُ آى  ي ٕاجت يثاِ ّوا   .بفشنيا ٚبى ٍا ًيا ،کِ ثِ هَى آهيم يٌّگبه .ٍاُ، هي ثبٙن

 .ماُ ٚبى هَا٩جز ًوَىيبٍر ايثَ ُ ،سب اهٍَُ لل٪ِ

 رٶس.  ضر ٶ٣٭ ٦طزٺ زرؾجاٴٵ ي٫طرٴ ريٸ ز يتسض

 تاّ٘ آُ ٍسار سثک شَردُم٘چل ٗ  ٍجازات

ٰ رو پس ٖثسرٮطظر٠ ٲ٣طٰ ضر رؾ ،پػٸټك٫طٻ ٖالٲ ٲطحٹٰ ٲٟٛٹض،زؾجرٍ ٲٵ   سر ٦وطز

 ٶٹقجٻ تٹز:٦ٻ 

ٸ زرٶكٳٷس زٲكو١ زض   يحٷٟتعض٨ ٻ رٵ زرؾجاٴ، ٶعز رټ٭ قاٰ ٲجٹرتط رؾ  ٦ٻ ٣ٞير

اض  يو ٻ ظيو ضر زض ضرٸ 3ٷةيٲط٢س ظ ،(٠.  ټ 9949 )ٰ يٶاتٯؿ يٖثسرٮٛٷ ،فيظٲاٴ ذٹ

رؾجكٳاٰ رظ آٴ ٶثٹ  ضر  يتٹ»سٶس، ٪ٟ : رپطؾ يرظ ٸٲعرض آٴ ٺ ٦ٻ زضتاض ي٦طز. ټٷ٫اٲ

ف ٲوط٦ث  ؿ  ٢سٰ تطٶسرقجٻ تٹز ٦ٻ رظيٸ ضٞ ، ټٷٹظ زٸ تط٪ك ٦ٻ  يظٲاٶ .«٦ٷٱ يٶٳ

زؾجٹض زرز رٸ ضر تٻ ٲعرض تط٪طزرٶٷس ٸ قطٸٔ تٻ ؾطٸزٴ ضٸ  رظريٵف ق٧ؿ . يرٞجاز ٸ پا

 ٶٳٹز:  قٗطٵ ير

 زيـلللللللب بـلللللللت حقلللللللدر

 

 معللللللدن اـعؾللللللم و اهلللللللدي  

 ةكلللللللدها بلللللللاب حطللللللل 

 

 اـبللللللاب سللللللجدا ؽللللللادخؾوا  

 



 3هاشن بني هعقيلآراهگاه /  076

 33021شاخه: ،  3/6/33تاريخ: عسکري، مجري: ، 3پرينت 

 ز إز.  يٍ ّيا َٕؿٚوِ ىاً٘ اٍ .يٍ إزيٌت ىهشَ كيُ

ٍ  کٌابى،  ثب كبلز ه٫َٚ ٍ ٕاؼيُ ٍٍ  اُايي .إٍز ًِى سَثِ ةىٍ  ٍاٍى ىٍة هاِا

 .ييٚبى َٙيا

ٵ يو ر زض يس حؿٵ نٷسٸ٠ زٲكو٣ رؾف ذٹب قس. يپا يق٧ؿج٫ ،زض ټٳاٴ ٸ٢ 

 س: ي٪ٹ يتاضٺ ٲ

 يللا زيـللب يللا بـللت كػللس حمؿللدر 

 

 أخللللواك یرحياكتللللا خرياـللللور  

 أ لللدر  ةؿريؿللل ةوـلللدهتك ؽاصؿللل 

 

 ذواك یهقفللات مللا بللع اـللور  

ِ يىٍ ٍکاِ   بهجَيا ػابى د  َىهشا  يا ،ٌتيُ يا  َ  لبًا ىٍ ثاَاىٍ ساَ    ،هالئاق يي ثْشا

  .ّٖشٌي

ب يا ثاِ ىً بهجَ يا واِ د يکَثاِ ٭ٌاَاى   ِ يًسَ ٍا دٔ ]ثَى بهجَ يوِ ديکَ ،هبىٍر فب٥وِ

 .يىاٙشِ ثبٙ ييّوشبَ ٍ يً٪ ،ي هولَقبريي إز کِ سَ ىٍ ثي. ثٮ[آٍٍى

 مٔ پسشناُ از درٍاّش عاجس ت٘دّذ يضيٍر يشفا

  ٶ٣وطٺ قوسٺ رظ   ؾاذجٻ قث٧ٻسٴ رذثط ضؾ ،«رٮعٲاٴ »ٺ سيزض خط٦ٻ  يټٷ٫اٲ

توٻ  آٴ ضر  ،جرو  پا٦ؿوجاٴ  يپا ،يتاضظ ٦طرچټاي   رظ چٽطٺ ي٧ية، رحث يٖٯ٦ٻ ٲحٳس و

، فٻ قوسٶ يو ح ٢ث٭ رظ ټسييط٪ٟجٻ قس ٦ٻ ٲٷجكط قس،  و  ٻ ٦طزٺ تٹزيټسٲُٽط ح ييط

  :رؾ  شي٭٦ٻ تٻ قطح ة زرضز رٖد يزرؾجاٶ

 .ٙيُ ثاَى  يٙل يوبٍيىؿبٍ ثکِ ىاٙز ک فًَُي يت، فق٤ يكج ي٭لهلوي ييٕ

اٍٍداب  ّابي   وبٍٕاشبى يثيي ثْشَ بى ٍکدِٙسَيي  هٮبلؼِ ًِى هبَّ يٍا ثَاديٍٗ اٍ 

َ  ،٘يىٍ ٕبل د .ثَى  بفشِياٍ ٙفب ً اهب ؛ثَى کاِ ثاِ اٍٍداب     يىٍ ٍاُ ثبُگٚز اُ ٕاف

َ بٍر قجاَ  يا ٍ ثِ ُ ُىاٙز، گٌٍٗ ثِ ىهٚق افشبى ىٍ ٥اَل   .آهاي  3ٌات يُ ثابً

کَى سب سٌْب فًَُايٗ ٍا   يِ ٍ ُاٍيهياًٍي گَ يٍ ثِ َٕ ُق هبًييًِى ١َ ،ٙت

 ن آى ٙت ٍا کِ ىٍ کٌبٍيٍ سبٍا .آى هکبى ٍا سَ  کَى ،ٌّگبم ٝجق .ٙفب ىّي
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 ك٢َر ٍَٕل گٌٍاًيُ ثَى، ثِ هب٥َ ٕذَى. ثٍِگَاٍ ُ ًَ

ال اٍ إي ٕا ياٗ ثِ إشقجبل٘ آهيًاي ٍ اٍلا   ي، هبًَاىُيٍٕ يکِ ثِ کَاؿ يٌّگبه

بفشاِ ٍ  يکِ ثِ اٍ گفشٌي اٍ ٙفب  يُهبً .َٗ ثَىيٌگيُه فًَُي ٙل ٍُ اُ آًبى ىٍثبٍ

ٍ يىٍ ا٥َاف دب ُىُ  بٍ ٙاگفز يإاز، ثٖا   ً٘قابّش ُ شوز، هٚغَل گٌٍاًايى ىٍ

 .ثٚاٌَى  کبهال ٍا ثِ ٥اٍَ   فًَُيٗ يهَإز کِ ىإشبى ٙفبل يي ىليثِ ّو .ٙي

َ   يکاِ ا  يّوابى ٙاج  ) ٙات ک ي»گفشٌي: اٗ  هبًَاىُ ق ك٢اَر  يٚابى کٌابٍ ١ا

آًْاب ٍا كَکاز ىاى،    .کاَى  ٍَيا اكٖابٓ ً ٘ يىٍ ىٍ دب (ثَىگٌٍاًيُ  3ٌتيُ

 ،ي ٌّگبميٖشي. ىٍ اي٘ ثبيدبّب يي سب ٍٍيبيي ثييٕذٔ سالٗ کَى کِ اُ سوز دب

ثاِ کواک آًابى     .٘ آهيًييهبىٍ ٍ هبىهبى هٌِل ٍا ٝيا ُى ٍ ّوِ ٙشبثبى ثِ َٕ

ىٍ  يسَاًي ثِ هاَث  يي فًَُيٗ هيکِ ى ي٫ٍَٙ ثِ ٍاُ ٍفشي کَى. هبىٍٗ ٌّگبه

   «.بٍ هَٙلبل ٙيي٘ ٍاُ ثٍَى، ثٖيدبّب يٍٍ ،سوبم ٍٍُ

َى فاَى  کِ ّوـا  يي کِ ٕبلن إز، ٥ٍَيي، ىيکِ ديٍ ثِ فًَُيٗ ٍٕ يٌّگبه

دِٙاکبى اُ  ِ ّوا  يي ثٮاي اُ آى ثاَى کاِ اٍ ثاِ ًابسَاً     ياسَاًي ٍاُ ثٍَى.  يٕبلن ه

ىٍ ّوبى  ،ي ٙفبياکِ يا کَى يي ديقي ي ٭لزيثِ ّو .ثَىُ ثَى يد فًَُيٗ يٙفب

ٍ إاز. ا ثِ هياًٍي هشَٕال ٙايُ ثاَى، ٍم ىاىُ     3ٌتيق ُيکِ کٌبٍ ١َ يٙج

َ   ياٍُٙثبِ ين گَفز کِ ّييسٞو ف ثبٙاي، ثاِ   يکِ هٌبٕت ثب ٝبكت هَقاي ٙا

 اٍُٗ ٍا ٕبهز.  ثب  ق ًقَُيي ١َيا دٔ .ي هِاٍ اّيا  کٌييا

 ٲٷجكط قس.  ، ؾا٬ پاٶعزټٱؾٹٰٺ قٳاض ،«يرٮٛط» يٶدٟٻ ٲدٯٵ ذثط زض ير

  3ْةيتٔ ترمث ز ،ريگِ يزُ زٍک ي يشفا

 يتواٶٹ ، يسرضرو ٵ ظٴ زض حوا٬ ت يو   رؾو . ر ٦طرٲو توطيٵ    ةرٸ ٖدتطيٵ   ٵ تاظٺير

 رٸ ضر ٪طٞ  يتاظٸ ،ذطزٲٷس يتاٶٹ٦ٻ  يضر ٲكاټسٺ ٶٳٹز، تٻ ٶحٹ 3حٹضرء ذطزٲٷس،

 .رٸ توٻ قو٫ٟ  آٲسٶوس    يقوٟا  يٲاخطرپعق٧اٴ رظ  حجي. ف تٯٷس ٶٳٹزيٸ رٸ ضر رظ خا
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رٞجواز. ٲوا    ټا ظتاٴتط ؾط ريٵ ذثط  ٸ٦طزٶس ٵ ذثط ضر ٶ٣٭ ير ،يس ٮثٷاٶيٸ خطر ټا ضٸظٶاٲٻ

رظ رٸ ٵ ذثوط  يرٺ ضر ٲكاټسٺ ٸ زضتاض يٸ٦ٻ  يضر حطٜ تٻ حطٜ رظ ٦ؿاٶ ي  ٸيح٧ا

ا  رؾ . رس حرزض حا٬ حايط زض ٢ ،ٵ ظٴيٱ ٦ٻ ريرس ت٫ٹيٱ. تار٦ٷ يرٶس، ٶ٣٭ ٲ سٺرپطؾ

 يٕ رٮثواٶ رو ضت ټكجٱ ،زض ضٸظ چٽاضقٷثٻ ،خٹرز قثطس ر، ؾرٖجٳازة ٲٹضز رٖالٲٻ ٸ ذُ

  س:ي٪ٹ ٲي  يٻ زض ٦ٹيخٟٗط ي٢اي ،ٳاٴرٱ ؾٯرد رتطرټرتٻ ٶ٣٭ رظ ق ،٠.  ټ 9994ؾا٬ 

ٕبل  9آًاٍ ّٚشنهٞبىف ثب  ، . ّ  5395هلَم اللَام ٕبل  55 ،جٌِٙ ىٍ ٙت ِٕ

ثاِ  ن ٍ هاي  يي اكواي ثاَى  يي ٭وَاى ٕيکِ هب ىٍ هٌِل ٕ يىٍ كبل ،يالىيه 5975

ي يا، 3ٌتيكٍَا  ُُ ٝلجشن ىٍثبٍ اسوبمثٮي اُ  ،ٍفشن يهٌجَ ه ،هٌبٕجز ٭بٍَٙا

ىهشااَ ، 3ٌااتيُ ثاابًَ يثااَا يکَاهشاا :هااب ًقاال کااَى   ين هااٌکٍَ ثااَا يٙاا

ثاِ إان    يي إاز کاِ ًُا   يا ا کَاهاز،  بفشِ ٍ آىيىٍ ٙبم ٩ٍَْ ، 7هإهٌبى اهيَ

ک يًِى ،ػَثب يىٍ ٍٍٕشب ،ياى کِ ىٍ كبل كب١َ ىٍ لجٌبىين ُيِ، ىهشَ ٕليفَُ

 يِم ثاَى ٍ هاياٍا  يَ ٍ ىؿبٍ ٍٍهبسيگ ييٕبل ُه ٕيِىُبر إز، يي كيٍَٝ ىٍ ق

ي: يا گَ يثِ ثَاىٍٗ كٖي ها ٍٍ  اُايي .ًياٙز يثِ كبل ٍ يؾ َٕىيّ ،دِٙکبى

َ  3ٌتيُ ثبًَ آٍاهگبُهي ٍا ثِ » ّ  «ىٍ ٙبم ثجا  ُياَا  ؛کاَى  ي. ثاَاىٍٗ ٭اٌٍهَا

هاي ىٍ ًفاَ   » :ًجَى. اٍ ػاَاة ىاى  اي ٕبىُکبٍ  ٘ي٢يثَىى اٍ ثب ٍػَى ٙير هَ

َ  ياگَ ٙفب»ثَاىٍٗ گفز:  .«کٌن کِ کوک کٌٌي يَ هيٍا اػ قٖاوز ثبٙاي،    سا

ىهٚق، ًِى كَم ِ يٍاٍ يٍٍٕشبب ىٍ ي يهَىر ثبِٙ ٌؼب ىٍ هبًيًياٍى کِ ا يفَق

 .  «3ٌتيُ ثبًَ

ٍ كبىطِ ي يا ُ     يهٞبىف ثب هلَم ٍ ٭اِاىا ِ يا ىٍ هٖاؼي هقبثال هٌِلٚابى ثاَى. فَ

ثابًَ   اُ يبٍيا ٍ ٥لات   يِ ٍ ُاٍيا گَ .هقبثل هٖاؼي ًٖٚاز   ٍ ثِ ىٍثَگٚز ٍ ٍ

َ  ٌتيُ َ  يا» :ُى يبى ها يا کاَىُ ٍ ف َ  يا، 7ييهاَاَّ كٖا   يهاي، ا  يثابً  يثابً

                                                           
 .)ٽزوعټ(. ّڈك ٽي څبي ٍويبځي يب هڇٽي اٝالٯ آماه ثڄ ّْپيڀ ٽبڃ اى ٽبڃ .1
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ىاى کاِ   يکَى کاِ ٕاکَر کٌاي ٍ ىٕاشٍَ ها      ي. هبىٍٗ ثِ اٍ اَٝاٍ ه«يُيٕشوي

 ضٸ رظريٵ. «گَىم يٙت ًَٚى ثبُ ًوِ ويسب ً» :اٍ قجَل ًکَى ٍ گفز يٍل ؛ثبُگَىى

ٍ  ِ ٍ ًبلاِ ًٖٚاز  ي٘ ثِ گَيػب ِ َٕيفَُ يٍل ؛ييٍ هَاث هبىٍٗ اٍ ٍا ٍّب کَى

 کَى.   يٙفب ه يُى ٍ اُ اٍ سقب١ب يٍا ٝيا ه 3ٌتيُ هَىهٌيٗ، يثبًَ

ٍ  يًبگْبى هبًو .ًوبُ ٙيُ ٌّگبم ٥ل٫َ فؼَ کِ ٙي، آهبى ٘ ٍا يٍاٍى ٙي ٍ ثابُ

 ثاي  يىهشاَ ٭لا   ،ٌتيهي ُ .ٖزيز ثبيىٍ دب يثَ ٍٍ» :ثِ اٍ گفز ٕذٔ .گَفز

ّ يگَ يثَاىٍر ه .ّٖشن٥بلت  اثي ِ  يُ يي: اگَ ثواَا ار ساَ ٍا ٙافب    ٌات ىٍ هبًا

ىٍ » :ييا گَ يِ ها يا فَُ .«نيىّا  يًى هيا ٙافب ًوا  اٍا ػِ ثِ کٔ  ّيؾ ىّي. هب يه

. ٕاذٔ  «ثلٌاي ٙايم   ٍ کاَىم  قاَر ٍَ ٍ يا ًاكٖابٓ  ن يىٍ ُاًاَ ٍ داب  ي كبل يّو

هابىٍ هشَػاِ    يٍلا  «.إاز  3ٌتيُ ثبًَي يهبىٍ، ا» :ٍ گفز هبىٍٗ ٍا ٝيا ُى

ي ٍ ىٍ ّوابى لل٪اِ، آى   يىٍَٕي٘ ثِ کِ اٍ  ،ثبٍ ىٍم ٝيا ُى يثَإذٔ  ؛ًٚي

 ٙي.  اُ ً٪َّب دٌْبى ثبًَ

ثَاىٍٗ كٖي ثٍَى ٍ هجَ ٙافب ٍا ثاِ   ِ ِ اَٝاٍ کَى کِ ثِ هبًيفَُ ،ي كبليىٍ ا

ٍ    يال يا ي ىليثِ ّو .اٍ ثيّي َ  يدبّاب  يٖاشبى ٍ ثاِ ٕاالهز ثاَ ٍ هٌاِل   ي٘ ثاِ ٕا

ٗ . ُىي ٍ ىٍ ٍا يي ثَى کِ ثِ آًؼب ٍٕيٌّگبم ٥ل٫َ هٍَٙ .ثَاىٍٗ ٍفز  ثاَاىٍ

. هاَىٗ ٍ ّوٖاَٗ کاِ    «ِ إاز يا فَُ يٝايا  ،ي ٝيايا» :هشَػِ ٙي ٍ گفز

 ،ييکِ ىٍ ٍا ثبُ کَى ٍ هَاَّ ٍا ى يٌّگبه ؛ثلٌي ٙيًي ،ي ثَىيي ًٍَالييىهشَ ٕ

. هاَاَّ ػاَاة   «يفشيي ًيهَاَّم، هَا٩ت ثبٗ ثِ ُه» :ُىُ ٙي ٍ گفز ٙگفز

َ  يًِ ثَاىٍم، هي ى»ىاى:  َ ٖاشن.  ي٠ ًيگاَ ها . ثاَاىٍٗ  «ن ىاىيٙافب  3ٌات يُ ثابً

ٍ هاَىم   ُي هجَ ىٍ ٍٍٕشب هٌشَٚ ٙاي يٕذٔ ا ،بٍ هَٙلبل ٙييسٮؼت کَى ٍ ثٖ

  .ٍفشٌي ٗثِ ًِى ،آى ُىيى يى يثَا

ثاِ   اُ هَىم يبىيُّبي  ي ٍ گٍَُيِ ٍٕيگَ ًيىّبي  ثِ َّْٙب ٍ ٍٍٕشب ىإشبىي يا

ثاَى، اٍ ٍا   يْاَى يِ کاِ  يا ن ٝبلق ٍ ىکشَ ٭٦ياثَاّ ،بٍر اٍ ٍفشٌي. دِٙک اٍيُ
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ي هاَى  يا ىٍ ى» :ِ گفاز يکِ ىکشَ ٭٦ ي٥ٍَثِ  ؛هٚبّيُ کَىُ ٍ سٮؼت کَىًي

آهذاَل ُىى ثاِ ًاِى اٍ     يٍَٝ کِ َّ ّفشاِ ثاَا   وبٍٕشبىيثدِٙک  .«مٙک کَى

 ِ ثِ ٙير هشٮؼت ٙي.يٍفز ً يه

 س: ي٪ٹ يٳاٴ ٲرٱ ؾٯرد رتطرټرق

ي کَاهاز ٍا ىٍ  يا ِ، ايا فَُ» :ي هجَ ٍا هٌشَٚ کَىُ ٍ گفشٌاي يلجٌبى اّبي   ًٍٍُبهِ

ثاب ىٍ گَٙان اُ ٝابكت کَاهاز      م،هاي آًـاِ ٍا هاَى    اهب ؛«يُ إزيهَاة ى

ّ  يا»کٌن کِ ثِ هي گفز:  يام، ًقل ه يُيٌٙ ىٍ ٌّاَُ  هاي  کاِ   يكابل  ىٍن، ياثاَا

ُ ييا ثٌيًي. هاي ًوَاث  يثَ هي ىٍٍٯ ه ،بر ّٖشنيي كيق . «ثجياٌن ٍا  3ٌات يم کاِ 

 بر إز.يي كيي ُى سب ثِ اهٍَُ ىٍ قيبى کَى کِ اين ٕذٔ ثين اثَاّيٙ

 ٲوا »ؽ ذوٹز توٻ ٶواٰ    يٵ ٦طرٲو  ضر زض ٦جواب زؾوجٷٹ   ير ،س خٹرز قثطرؾ ،ةرذُ

 اٴ ٦طزٺ رؾ . ر٦ٻ ٶعز رٸ ٲٹخٹز رؾ ، ت 976ل  ،«رألٶٟؽ يتكجٽ

  3ْةيتٔ ٍسار ز ]عصر يث ٗىيعْا

 ،ٴرٸ ٲدجٽوس  ٴٽوا ررؾوجاز ٣ٞ  ،يٷو يٲطخوٕ ز ٲٗطٸٜ رؾ  ٦وٻ   د،يٶعز ٖٯٳا ٸ ٲكا

اض  يو توٻ ظ توٹز ٸ  ؾا٦ٵ ؾواٲطر   ،(٠.  ټ 9992 )ٰ يطرظرحؿٵ قس ٲحٳسررهلل ؾ  يآ

ٟف ٲعرض ضر خاضٸ يزض قاٰ ٲكطٜ قس ٸ تا زؾجاٴ قط 7ٷةيحٹضرء ظ ذطزٲٷس، يتاٶٹ

رٞوطرز  زض ٮثواؼ   يف ٶكؿجٻ تٹز، ٶا٪ٽاٴ ٲطزي٦ٻ زض ٲدٯؽ ذٹ يټٷ٫اٲ ي. ضٸظ٦طز

ٸرضز ٲدٯوؽ قوس ٸ    ،يٶوٹضرٶ  ري چٽوطٺ  ٻ ټٳوطرٺ ت ،رظټس ٸ ت٣ٹټاي   ناٮح ٸ تا ٶكاٶٻ

 : ٟ٪ 

إز ثِ هي ىٕشٍَ ىاىُ  ،]ٝبكت الِهبى ،ن ٍ كؼز هياًٍي ثَ هلق٘يهَال

هاب  ٍ ُثبلاِ ٍا ثاب     ،يکٌا  يَُا ٭لا يا ٙوب ٍ كابع ه  ُيَا ؛کِ اُ ٙوب سٚکَ کٌن

 ي.يهبٍع کَى 3يٌت کجَيُ ثبًَ ،ثٍِگَاٍ هبِ ىٕشبًشبى اُ كَم ٭و

ٷوة  يظ ذطزٲٷوس،  يتواٶٹ ٲوعرض  ٸخوٹز  توط نوح     ٦ٹتٷسٺ٭ رزٮ٥ ي ،ٵ ٦طرٲ ير
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آٴ ٸرضز  توط  ري ذسقوٻ  ط،رو ٪ ٸ تٽاٶوٻ  خوٹ  عٺرؾوج زض قاٰ رؾ  ٦ٻ خع رٶؿاٴ  3ي٦ثط

 ٦9ٷس. يٶٳ

ٵ ٲ٣واٰ ٲ٣وسؼ ضر زض   يو رؾو  ٦وٻ ر   يٸ تط٦ا  تعض٨ رٮٽو  ټا ٞرىرظ  رٶس٤ريٷٽا 

كجط رظ آٴ رؾ  ٦ٻ تجٹرٴ تٻ قٳاض آٸضز. ٲٹضخ رتريكاٴ، ٦طرٲا  تٗسرز  رؾ . تط٪طٞجٻ

زض ٦جواب ذوٹز ٦وٻ     ،(٠.  ټ 952 )ٰ ٵ ٲحٳس توٵ َٹٮوٹٴ  يرٮس ، قٳؽيتعض٨ زٲك٣

ٵ ٦طرٲوا   يرظ ر ي، تطذرؾ  ٝ ٦طزٺرتأٮ 3ي٦ثطٷة يظ ذطزٲٷس، يتاٶٹٺ طرؾٺ زضتاض

٦وٻ   يد ٲحٳس تٵ حٳعٺ حٯو رٞطظٶس ق ،د ٢اؾٱ ٲالرق ،يقاٖط ٖطر٢ .ضر ٶٹقجٻ رؾ 

 س: ي٪ٹ يٲٵ رچٷ ري ٢هرسٺزض ، تٻ زٶرا آٲس ٠.  ټ 9290زض ؾا٬ 

 ثؼاِتلللا يدرؾلللدها باـشلللام هتلللرو

 

 ر إن هللذا  طجللُب لو ؾقللل بؿصلل  

 درؾللدها باـشللام دـللت خللوارق 

 

 ؼقفلُب  اـشلك ةطن ضؾؿل ها يـجظ  

ٍ يا ىٍ ٍاٍ [ٌتيُ]هَقي قَاٍ گَفشي قبئل ثِ  ،بى هٍَى ٍطَ يٍاٍ   يثَها  ِ ّٖاشٌي 

   إز. يجي٭ؼٕوي  ،ٕويي يىٍ هَٞ إز کِ ا ،اًي گفشِ

ٍ  غجابٍ  کاِ  إاز  ٍم ىاىُ ّبيي  هٮؼُِ ،ىٍ هِاٍ ٍاق٬ ىٍ ٙبم  ٍا يکيٙاک ٍ ساب

 ى.ثَ هي ييآى اُ ثق قَاٍ گَفشي يهلل ىقىٍثبٍُ 

 در شاً يْثيث حرً زيج٘ى

رظ ٸ حٟاْو    ٮٹرظٰٻ رتٽ ،رٶداٰ رٲٹض ت٫اٺ،زاٖثرظ ذسٲ  تٻ رؾ   ، ٖثاض  رتٹٮ

ٞطقوج٫اٴ   ،تٹزٺ ي٢سؾ ي٦ٻ ٲكطٜ تٻ ٸخٹز خؿٳري  ذاٶٻ .يسيزض تطرتط ټط تٽسآٴ 

آٴ  طرٲوٹٴ رپ يٶاٮوٻ ٸ ظرض  ٸ اض يو ظ يتطر يٞطرٸرٶ   رخٳٗ ،آٴ ضر زض تط٪طٞجٻ ٖطـ،

اٴ ٸ زضتاٶو تايس  آٸضٶس، يتٻ تاض٪اٺ رٸ پٷاٺ ٲ ،ټا يټا ٸ ؾرج  ثرخٳٕ قسٺ ٸ ټٷ٫اٰ ٲه

   ٦ٷٷس. يضٖاتاقس ٦ٻ حطٲ  آٴ ضر زرقجٻ  ياٶرٲجٹٮ
                                                           

   .اٍذکوكڃ آٿ ها ځٲٸ ، ّو٫اچبپ ځغ٬ ، 33ٓ ، «خاٹييبهح اٹپٮغ٦»څپچڂيڀ كه  .1
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ؿو  ٦وٻ   رٵ ذاَط، ٲٷاؾة ٶرٸ ٖٓٳ  ٲعرض رؾ  ٸ تٻ ټٳ ق٧ٹٺ  رظ ٮٹرظٰ رتٹٮ

چطر  ؛آٴ قٹٶس يذسٲ  تٻ آٴ ضر ٶسرضٶس، ٲجٹٮ يؿج٫يقا٦ٻ  يضشٮرٞطرز ا ي يٲطزٰ ٖاز

 ،يٲجوٹٮ ضٸ  رظريوٵ . رؾو   زض ح١ آٴ يٸ ٞطٸ٪صرض ٦طرٲ  ٲ٣اٰ ٸ ٦ٻ تاٖث ٦ؿط قأٴ

آٶاٴ ٻ طتثټٳ ،زض ٖٓٳ  ٸ قط٦ٜؽ  ټرچ ٸرـ تاقس  طٺرٱ ٖكيٝ ٢ٹٰ ٸ ٦طيقطتايس 

 ٶثاقس. 

٦وٻ  رؾ  تٹزٺ ٪ٹٶٻ  ريٵرظ ؾاٮراٴ زٸض ، يا تٻ ذاَط ح٧ٳ  رٮٽيرظ حؿٵ تهازٜ 

، يى ٸ رٲوط رٮٽو  يتٻ تٟٹ ،7تٵ خٟٗط يرٲاٰ ٲٹؾٻ رظ ؾالٮ ،يؾازر  تعض٪ٹرض ٲٹؾٹ

زض ٶدٝ  7َاٮة رتي تٵ يٖٯ ،7ٲإٲٷاٴ رٲرط ،ٴاٶاٲط٢س ٢ٽطٲاٴ رؾالٰ ٸ ٲؿٯٳ يٲجٹٮ

ـ   7يٵ تٵ ٖٯررتا ٖثسرهلل رٮحؿ ،سرٮكٽسررٲعرض ؾ ،رقطٜ  ،زض ٦طتال ٸ ٲوعرض ذوٹرټط

ٻ ٚٹَٻ يضرٸ يضٸؾجازض  7ٲإٲٷاٴ رٲرطزذجط ، 3يٷة ٦ثطيحٹضرء ظ ذطزٲٷس، يتاٶٹ

ؾوا٦ٵ   «حوائط »زض ٷس ٦وٻ  ټؿجٷ يٵ ٦ؿاٶرٱ رٮٳداب، رٸٮررٶس. ذاٶسرٴ رتطرټ زٲك١ قسٺ

  حوطٰ توٻ   رتٹٮ ،فرټا پ رظ ٢طٴ زض آٶدا،سرٮكٽسر ر٢ثط ؾ ٲداٸض  تٻ ٲٷٓٹضٸ  قسٶس

  9آٶٽا ٪طٺ ذٹضزٺ رؾ .

ټٳاٴ ٞطظٶس رٲواٰ   ،ٱ ٲداب رنٛطرس رتطرټر٦ٻ ؾرؾ  ش٦ط ٦طزٺ  ،س حؿٵ نسضرؾ

تٵ خٟٗط ٢ث٭ رظ  يرٲاٰ ٲٹؾ» :آٲسٺ رؾ  «ٲطر٢س رٮٳٗاضٜ»زض  2تٵ خٟٗط رؾ . يٲٹؾ

٦وٻ  رؾ   يرٸ ټٳاٴ ٦ؿ 9.«ٶاٰ رٸ ضر زرزٺ تٹزٵ رذثط ٸالز  ٸ ټٳچٷ ٱ،ررتطرټٸالز  

: زرزٺ قوس خوٹرب  كواٴ  يرح ييوط  يؾالٰ ٦طز ٸ رظ ؾوٹ  7ٵرٖثسرهلل رٮحؿ رتي تٻ ٢ثط

 س:ي٪ٹ يرظ ٶٹرز٪اٶف تا رٞجراض ٲ ي٧ي. «ٞطظٶسٰ يؾالٰ تط تٹ ر»

 ييلللن ـؾـلللاس مثلللل جلللّد أملللن 

 

 و مثلللل ابـللله ادجلللاِب  یموسللل  

                                                            
 .71 ڇ 36ٔ ٕ، اٹؾوٽيڀ ځيڅخ ؤڅٸ ؛159ٓ ، 7ؽبئو اٹؾَيڀ، ربهيـ ٵوثالء .1

 .71ٓ ، اٹؾوٽيڀ  ځيڅخ ؤڅٸ .1

 .131ٓ ، 1ط ، ٽواٱل اٹپ٦به٫ .3
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 إذ خاصللب اـسللبط و هللو رمللٌس 

 

أؿللللللرم اَللللللواِب جاوبلللللله   
1
 

  ي؟ًىاٍ «هؼبة»ٍ فًَُيٗ  يّوبًٌي ػي هي هَٕ يػي کؼب هَىم 

 ،ىاى ًؼَاکٌاابى هااٍَى ه٦اابة ٍٕااَل ٍا  ًااَُهااِاٍ  کااِ يٌّگاابهکااِ  يکٖاا

 . ييٚبى ٌٙياُ اػَاة ٍا سَيي   وبًِيکَ

توٻ   ٦وٻ ٶؿثكواٴ   رؾو   تٹزٺ يتٻ زؾ  ؾازر  ٲٹؾٹ 3ٷةي  ٲط٢س ظرپؽ تٹٮ

. رتوٵ ٖٷثوٻ زض   ٪وطزز  يتطٲو  ٲٯ٣وة توٻ ٲدواب    ،يٱ رٮٳطتًو رتوٵ رتوطرټ   يس ٲٹؾو رؾ

 : 2سيٹ٪ ٲي اٴ ٦طزٺ ٸ تٻ زٶثا٬ آٴرضر تٲُٯة ٵ ي، ر«رٮُاٮة»

رؾ  ٦ٻ زض ؾا٬  يٵ تٵ ٲٹؾٹرس حؿرؾ حطٰ ٲُٽط، يٵ ؾازر  ٲجٹٮير  رظ خٳٯٻ

٘   ٵرظٲ ،رٲال٤ ٸ ٦طز يٲ يظٶس٪، .٠  ټ 768 ف ضر ٸ٢وٝ حوطٰ ٶٳوٹز ٸ    يټوا  ټوا ٸ توا

زٲكو١ ضر توٻ ٖٷوٹرٴ قواټس     ټواي     رتعض٪اٴ ٸ قره ،زض آٴ ٦ٻ ٶٹق  ري ٶاٲٻ ٸ٢ٝ

 .تٹز٪طٞجٻ 

  رو تٹٮ .ٱيآٸضز ٦اٲ٭ا  رٵ ٦جاب تا خعئيٵ رركرزض ٲثاحث پٶاٲٻ ضر  ٵ ٸ٢ٝيٲا ر

ٶؿة  رظ٪ٹٶٻ  ريٵرؾ . ٲا  ٲاٶسٺ يتا٢ٵ ٞطظٶسرٴ رٸ رتا رٲطٸظ زض ت ،ٵ تاٶٹيٲُٽط رحطٰ 

س رس ضيا تٵ ؾرؾ ٸٱ رس ؾٯرتٵ ؾس ٖثاؼ رس ٲحؿٵ تٵ ؾرٱ: ؾيكاٴ آ٪اٺ قسيپا٤ ر

  .ٱرس ؾٯرس ضيا تٵ ؾرتٵ ؾ يٲٽس

توٵ   يس ٲٹؾرتٵ ؾ يس ٖٯرتٵ ؾٱ رس ؾٯرؾ، 3ٷةيٲعرض حًط  ظ يرٲطٸظٺ ٲجٹٮ

نواحة ٲٹ٢ٹٞوا  ؾوا٬     ،ٵرتٵ ٖٯٹرٴ توٵ رٮحؿو   يتٵ ٖٯَاٮة  رتي تٵ ٲحٳس يٖٯ

ٹؾوٝ توٵ   يتٵ  يتٵ ٲحٳس تٵ ٲٹؾٵ رتٵ رٮحؿ يٯتٵ ٖ يس ٲٹؾررتٵ ؾ ،٠.  ټ 768
                                                           

 .٩89بيخ االفزٖبه، ٓ  ؛463، ٓ 5ؤ٥يبٿ اٹْي٦خ، ط  .1

ٽهل٭ڈٿ   كه ٵهوثال ، 7پْذ ٙويؼ ٽٲلً اٽبٻ ؽَيڀ يهاڅوڇكه  څپواڃ ٭وىځلاځِ جؾخ، ثڄثڈٍا يايڀ ٍيل ٽڈٍ .1

ڇ ٭بٙهٸ ثهڈك ٵهڄ اى     ىاڅهل ، پبهٍهب ، ځيکڈکهبه  ي٭وك ،ثڀ اثواڅيټ يٍيل ٽڈٍ. 79ٓ ، ځيڅخ ؤڅٸ اٹؾوٽيڀڅَزڂل. 

 ڇي اٍهذ.  اڇ ها آڇهكڃ ځبٽهڄ  ، ىځلگي«األٕيٸ اٹڂَت»ځَقڄ فٞي كه  ي. اثڀ ٝٲٞٲکوك ٽيپلهاځِ ؽليش هڇايذ 

 .اٍذکوكڃ  ربٹي٬اصو ځيي يک 
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 ،توٵ ٖثوسرهلل توٵ ٲحٳوس     يٖٯو توٵ  ٖثسرهلل تٵ ٲحٳوس   يس ٖٯرتٵ ؾ يٲحٳس تٵ ٲٗاٮ

 7توٵ خٟٗوط   يرتٵ ٲٹؾو  ،ٱ )ٲداب(رس رتطرټرتٵ ؾ يٵ تٵ ٲٹؾرَاټط تٵ حؿ  سرؾ

 .رؾ 

ٜ  ٸرؾو   ٸخوٹز زرقوجٻ   كاٴ يٹؾجٻ زض ذاٶسرٴ ررپ ، رٵ تٹٮير ؾوازر  ٸ   ،رقوطر

ٵ ذاٶوسرٴ زض  يو ر .رٶوس  ضر تٻ رضث توطزٺ ٥ تا تٻ رٲطٸظ آٴ ي٥ تٻ ي، آٴ ذاٶسرٴ تعض٪اٴ

زض  آٴ ذاٶوسرٴ، تعض٨ ټاي   رقره 9.رٶس ٲٗطٸٜ تٹزٺ يٱ تٻ آ٬ ٲطتًيرظ ٢س ،زٲك١

ٲحوٹ  ټوا   ٸ ذواَطٺ ازټوا  يٸ رظ  رٶوس  ؾپطزٺ ٶكسٺ يتٻ ٞطرٲٹق ،يٲجٳازټاي   َٹ٬ ؾسٺ

 . رٶس جٻ٫كٶ

 ثواٴ، رٶ٣ يٲجوٹرٮ ټواي   ٶؿو٭  ټٳوٹرضٺ رظ  ٪صقوجٻ توا٦ٷٹٴ،  ټاي   رظ ؾسٺٵ ذاٶسرٴ ير

ټواي   ؾوا٬  ٵيتط ر ٖالٸٺ .رٶس تٹزٺ ٴ تطذٹضزرضثايرج٫اٴ ٸ رزرٞطټ ،٢ايراٴزرٶكٳٷسرٴ، 

ٰ ررټو٭ تكو   ٸيوػٺ  توٻ  ،زٲك١ ٲطزٰٶعز تؿراضي   ري قايؿوجٻ ٫واٺ  يخاٸ  توٹزٺ  ٕ، ٲحجوط

ُ رو خٳ ،ټوا  يثٯو حٷ ي٦ٻ ٲٟجو  چٷاٴٳټ. رٶس زرقجٻ  998 ٻزض نوٟح  ،يرٮسٲكو٣  ي٭ رٮكو

  :سي٪ٹ ٲي ٱرؾٯس رؾ ٶاٲٻ ظٶس٪ي ضٺزضتا ،«رٮثكط ضٸو»

اُ  يبٍيثٖ .گَىى يثبُ ه يثِ قَى اٍل ّؼَٮِ ىٍ ىهٚق، قيهز ىاٍى ٍ يٍػَى ٙ

ثاِ آًؼاب    9ػجال ٭بهال  ّٖاشٌي کاِ اُ    يبًيٮيػولِ ٙا ، اُ 2ا٥َاف كٍَاى بىيٮيٙ

هْابػَر  ثاِ آًؼاب    4جشٍَىال َْٙ ٙوبل لجٌبى ٍ اُِ يً اي ٭يُ .اًي هْبػَر کَىُ

   .اًي کَىُ

                                                           
ڇ آٷ ٥جهلاهلل ٵهڄ    اثهواڅيټ  ثهڀ  ياٹضبځ يٽڈٍ ثڀ ياى عپٺڄ ؽَيڀ اٹٲ٦ٞكاهځل؛  يٽز٦لك څبي فبځلاٿ ،يٽورٚ آٷ. 1

   .اځل څبي كيگوي ځيي ڇعڈك كاهځل کڄ اى فبځلاٿ آٷ ٽورٚي ٽڂ٦ْت ّلڃ فبځلاٿ .ٍبٵڀ ؽبئو څَزڂل

 ،څهبي ؽهڈهاٿ   ىٽهيڀ  کڂهل.  ٽهي  اكاٽهڄ پيهلا  هكٿ اّهپبٷ   کهڄ رهب  ّڈك  ٽي يڄ اٝالٯعڂڈة ٍڈه ڄٽڂٞٲ ثڄ ،َؽِڈهاٿ .1

 .(ٽزوعټ) آرْٮْبځي څَزڂل.

 .)ٽزوعټ( عڂڈة ٹجڂبٿ اٍذ. يّبٽٸ ٽڂبٰٝ ٍبؽٺي ڇ کڈڅَزبځ ،عجٸ ٥بٽٸ .3

كه ٍوّهپبهي ٍهبٷ   ّهچو  ايڀ . ٱواه گو٭زڄ اٍذ ّپبٷ کْڈه ٹجڂبٿ ڇ كه كهيبي ٽليزواځڄكه ٍبؽٸ  ،ّچو اٹجزوڇٿ .4

 .)ٽزوعټ( ځٮو عپ٦يذ كاّزڄ اٍذ. ۲6۸۵۶، ٻ۶66۵

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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س يو ذٹرٶٷسٺ ٲحجوطٰ تا  ٦ٻ ،ؿ رؿ  ټعرض ٶٟط ٶي٦ٳجط رظ زٸ ،زض قاٰقرٗراٴ تٗسرز 

 9رؾ . يزٸرظزٺ رٲاٲ اٴٗرقٲرجم ٣ٍٞ  آٲاض ٵيرتٹخٻ زرقجٻ تاقس ٦ٻ 

  3ٌةيس تاًَهشار  يتاسساسگفتار ضطن: 

رظ ، :اٲثطرو پپوا٤   ؾطچكوٳٻ ٢وس تعض٪واٴ ٸرتؿوجٻ توٻ     ٲط يتاظؾواظ ق٥ تسٸٴ 

رظ  ري خٯوٹٺ  ٵ ٖٳو٭ يو ر .نواٮح رؾو    رٖٳوا٬ توطيٵ    ٸ ٦اٲو٭  ټوا  ٖثاز تطيٵ  آق٧اض

 ،ټوا  ٵ ٲ٧واٴ يو طز. رر٪ يٲ ؾطچكٳٻ ٢ٯة يرؾ  ٦ٻ رظ ت٣ٹر يرٮٽٲٷاؾ٥  تعض٪سرق 

زرزٺ رؾو  توا ٢وسض ٸ     رخواظٺ  ،2رؾ  ٦وٻ ذسرٸٶوس ٲجٗوا٬   ټايي  خعء آٴ ٖسٺ رظ ذاٶٻ

ضذه  زرزٺ رؾ  ٦ٻ ٶاٰ ذسرٸٶس زض آٶٽا تطزٺ قٹز. رٸ چطر ٦ٻ ؛ اتسيضٞٗ  ٲٷعٮجكاٴ 

از يو ٸ  ٷسي٪ٹ ٲي حرټؿجٷس ٦ٻ رٸ ضر تؿث يٲطزرٶ ،ي٪اټټط تاٲسرز ٸ ٖهطټا  زض آٴ ذاٶٻ

رظ  ي٧وويٲ٣وواٰ آٴ تعض٪ووٹرضرٴ،  يٖوواٮټوواي  قووة ٸ ضٸظ تطپاؾوو . ٲووعرض ،رٸ زض آٶٽووا

ٶوعز   ،ٵ ٲعرضټايتٻ ټٳطرٺ رٷس ٸ ټؿج كاٴ ظٶسٺياؾ ؛ چطر ٦ٻ رټ ذاٶٻٵ يرټاي   ٲهسر٠

زض ٦ٻ رؾ    قسٺ يضٸر 9اٲثط رٖٓٱرقٹٶس. رظ پ يزرزٺ ٲ يضٸظضظ٠ ٸ پطٸضز٪اضقاٴ 

 :ٞطٲٹز 7ٲإٲٷاٴ رٲرطذُاب تٻ  يثيحس

ن   ِطباِدهِ  ِمنْ  ةر َصْػوَ  وَ  َخْؾِؼِه؛ َو اِنَّ اهللَ َجَعَل ُؾُؾوَب ُكَجباِء ِمنْ 
ـَ  ََتِ َـّلة قاِ َتِؿُل ادََْذ ُؽْم؛ َو ََتْ

َذَ وَ  ْٓ بلا  ِملـُْفمْ يؽثِلروَن زِ ي وَ  ْعُؿُروَن ُؾُبلوَرؿمْ قُؽم، ؽَ قؽِ  یا لا هَتَؼر  ـَل اَرَِتَ ة   یاِ اهللِ َو َملودَّ

ـَئِك. ـَِرُسوـِهِ ِمـُْفْم  ـْلواِردُوَن َحلْوِض َو ُهلْم يل أو ا َطلّظ ادَْْخُصوصلوَن بَِشلػاَطتِي؛ ا

ـَِّه.  ََ رَ  ! َمنْ ا َطِظ يُزّواري َؼدا  دِم ا امَن ْبلَن قَاَطلاَن ُسلؾَ  َؽؽللكَّام هَتَعاَهَدها؛ وَ  ُؾُبوَرُؿمْ  َطؿَّ

                                                           
 .153ٓ ، 6ط ، ٽؾپل ٵوك٥ٺي، فٜٞ اٹْبٻ .1

ًع )٭وٽبيهل    ٽي اّبهڃ كاهك کڄٍڈهڃ ځڈه  36ثڄ آيڄ  ،ايڀ ٍقڀ ځڈيَڂلڃ .1 اهع ا  هسط ٍَ َكَر فقي نط َعرطَفاَع َو يعاذط
َ
ع أ ذقَن هه 

َ
ِفق بعيعاَت  أ

  ٍَ بِّحع ََلع فقي َْ ع َص لق ي
وِّ َو هْلط اع ق لطغع څبيي اٍذ کڄ فلا هفٖذ كاكڃ اٍذ کڄ ٱله ڇ ٽڂيٹذ   كه فبځڄ ،٭وڇ٧آٿ چوا٧ پو»؛ (َ

څهو ثبٽهلاك ڇ    ،څهب  ځهل كه آځچهب ثهوكڃ ّهڈك. كه آٿ فبځهڄ     چوا کڄ هفٖذ كاكڃ اٍذ کهڄ ځهبٻ فلاڇ   ؛آځچب ه٭٦ذ يبثل

 .)ٽزوعټ(«. گڈيڂل ٽي ٽوكاځي څَزڂل کڄ اڇ ها رَجيؼ ،گبڅي٥ٖو
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ِس،قبَ  بِـاءِ  یداُوَد َطؾَ  ة  عَ َثواَب َسْبع ـَه َطَدَل  ُؾُبوَرُؿمْ  زارَ  َمنْ  وَ  ِت ادَُؼدَّ ة    َحجَّ  بعد َحجَّ

هُ  ومر قُؽم ؿَ اَرهتِ ين زِ رجَع مِ ي ی، َو َخَرَج ِمن ُذكُوبِِه َحتَّ اإلسالمِ  ـََدهتُه ُأم  ِ ُأوـِ . َو َ  احَ قَوَبػر

بر 
َه اـعَ َ  ِمـَّا قَوحُمِ اَلَم َو ُؾرَّ َؾؾِب  یَطؾ َسِؿَعت َوَٓ َخَطرَ  َو َٓ ُأُذنٌ  َرَأْت  عٌ  باَِم َٓ طَ عِ َاـسَّ

، َوـ ارَ ريُ عِ يِمَن اــَّاِس  ةؽِِن َحَثاـَ َبَػر اكِ ريُ اَرهتُِؽم َؿاَم هُتعِ يُؿم بِزِ ُؾبُورِ  وَن ُزوَّ بِزَكاَهلا؛  ةق اـزَّ

تِ  اُر ُأمَّ ـَئَِ  َذَ م ِشَػاَطتِ يَوَٓ  يم ِشَػاَطتِ ـَاهلَُ يَٓ ، يُأو َٓ  يـَاهَلُ  .وَن َحوِض ردُ ي َو

َ  ّبي  کِ هياًٍي، قلت يىٍٕش ثِ ٍا هٚاشب  ٙاوب   اٗ  يُيا ف ٍ ثَگِيثٌايگبى ٙا

 ٍا سلوال  [ىٙاوٌبًشبى ] َيا ٙاوب؛ آُاٍ ٍ سلق  ييُ ٍ ىٍ ٍاُ هلجز ٍ ىٍٕاش يگَىاً

ثاِ هياًٍاي ٍ    يکيًِىٙوب ٍا آثبى ًوَىُ ٍ ثِ هب٥َ ّبي  ؼِ قجَيىٍ ًش ٌي؛يًوب هي

آًابى اُ افاَاى    !ي٭لا  يکٌٌي. ا هي بٍريبٍ ُياٗ، آًْب ٍا ثٖ ٚبى ثب فَٕشبىُيىٍٕش

ٟ         ييُ ٍ هبٝيثَگِ  ّٖشٌي کاِ هٚاوَل ٙافب٭ز هاي هَاٌّاي ٙاي ٍ ثاَ كاَ

کٌٌايگبى   بٍريا ػِ  ُ ،ىٍ ثْٚز ،بهزيق يًَٙي ٍ ىٍ فَىا هي هي ٍاٍى [کَطَ]

َ   يکٖا  !ي٭لا  يا .ييهي هَاٌّي گَى آًْاب   ٍ اُ ٙاوب ٍا آثابى کٌاي   ّابي   کاِ قجا

 يبٍيا الوقيٓ  زيٍا ىٍ ٕبهشي ث 7وبى ثي ىاٍىيکِ ٕلي يگَ ،ييهلبف٪ز ًوب

بٍر کٌي، ايي ُيابٍر ثاَاي اٍ ثَاثاَ طاَاة     يٙوب ٍا ُّبي  کِ قجَ يًوَىُ ٍکٖ

ُ  گبُ آى ٍ ثٮي اُ اًؼبم كغ ٍاػت إز ،ّفشبى كغ هٖشلت بٍر ٙاوب  يا کاِ اُ 

إز کِ سبُُ اُ هابىٍٗ   يّوبًٌي کٖ ٍ َٙى هي اُ گٌبّبً٘ هبٍع ،گَىى يثَه

بى ٍ ىٍٕشبًز يٮي! ثٚبٍر ثبى ثَ سَ ٍ ثٚبٍر ثيُ ٙي٭ل ييُ إز. ايهشَلي گَى

يُ ٍ ًاِ  يا ىآى ٍا  يکِ سبکٌَى ًِ ؿٚو آى ُکٌٌي َُيهّبي   ٍا ثِ ثْٚز ٍ ًٮوز

ه٦اٍَ   يثاِ فکاَ ٍ ًّاي کٖا     ييُ إز ٍ ًاِ كشا  يٌٙ يِيىٍثبٍُ آى ؿ يگَٙ

 بٍر ٙوب ًَُٕ٘يُائَاى ٙوب ٍا ثِ ٕجت ُ کَىُ إز. الجشِ افَاى دٖز ٍ ًبىاى،

افَاى اهز هاي  سَيي  ٌبى ثييا گَىى. هي کِ ًَُٕ٘ ي، ّوبًٌي ُى ًُبکبٍکٌٌي هي

کاَطَ  كاَٟ  کٌابٍ   ىٍسَاًٌي  هي ٍ ًِ ،ٍٕي هي ّٖشٌي کِ ًِ ٙفب٭ز هي ثِ آًبى

   .ثَ هي ٍاٍى ًَٙي
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  رؾ :ث آٲسٺ يٵ حسرزض ټٳ

ـَّلِة َو َطْرَصلة  ِملْن  باا أي ََ ـْلِدَک بَِؼاطلا  ِملْن بَِؼلاِم ا َک َو َؾْْبَ ُو احلسن إِنَّ اهللَ َجَعَل َؾْْبَ

 .َطَرَصاِِتَا

ٓ  يّوـَى هکابً ٍا  َس اللٖي، هياًٍي قجَ سَ ٍ فًَُياى اثب يا اهابکي  اُ  هقاي

 9آى قَاٍ ىاىُ إز.ّبي  گبُيػباُ  يگبّيػبثْٚز ٍ  هقيٓ

ٵ يو ١ ريٲهواز تطيٵ  رظ آق٧اض 3يٷة ٦ثطيظ ،حٹضرء  ،ٲاؾطٸض ٲعرض  ،سيتطز تسٸٴ

قٽسر ٸ  ،ٵر٣ينس ،اررٸٮټاي  ٲعرض ٶرؿ  ٝيضزتٹزٺ ٸ زض  ضٞٗ  زرزٺ قسٺټاي   ذاٶٻ

ٵ ٲعرض، ٲٹخة ٲاٶس٪اض ٦طزٴ قوطٜ ٸ  يؾاذجٵ ٸ آتاز ٦طزٴ ر .طزر٪ يٵ ٢طرض ٲرناٮح

 .قٹز ٲي 9اٲثط ر٦طٰرتٻ پ ٥ قسٴي٦طزٴ ٲ٣اٰ قاٲد آٴ تعض٪ٹرض ٸ ٶعزآق٧اض

 ي٦ٻ ؾٗازت رؾ  ٲٹزٺٞطضر ٲؿرط  يٵ ٲعرض، ٲطزٲاٶيؾاذجٵ ر يذسرٸٶس ٲجٗا٬ تطر

توٻ   .رؾو   ٲاٶوس٪اض زٸ خٽاٴ ټط ازقاٴ زض يثكاٴ قسٺ ٸ رٶه ٷٻيطيز يٖٓٳجٸ  تعض٨

اٞجٻ ٸ رٲوطٸظٺ توا ٪ٷثوسـ ٦وٻ     ي ييثايرتٽ  ٸ ظ ،ٵ ٲعرضيازقاٴ، ريظټاي  ذاَط تالـ

تثسي٭ قسٺ ٲٷٓطٺ تطيٵ   تٻ تاق٧ٹٺ رؾ ، سٺرؾط تٻ ٞٯ٥ ٦ك ،خٹظرءٺ ؾجاضطتثٻ تا ٲ ټٱ

توط   ،ييٸ قو٧ٹٞا  ييثوا يظ ٶٓوط رظ ٦ٷس ٸ  يتا آؾٳاٴ ض٢ات  ٲ ،آٴ  رٸ ضٞٗ  ٸ ٶٹضرٶ

 . ٞطٸقس ٲي ٞرطاض٪اٴ جؾ

 ٸ ٲٯ٧وٹ  ٖوطـ توٹزٺ    ټٳچوٹٴ ٦ٻ  ٪ٹٶٻ رؾ  ٶرع ټٳرٵ كاٴير ق٧ٹټٳٷسحطٰ 

قو٧ٹٺ ريوٵ    .ټٳچٹٴ نحٵ ٢وسؼ رؾو    ،آٴ ، ٸ نحٵٵيزضذكاٴ تٯٹضټاي  ضٸر٠

ٸ  ييثوا يظ ٶٓوط ٸ رظ  آٴ زرضز يتٽكو  ٸ نوحٵ ٸ ؾوطر     يټوا  رتا٠  رظ يح٧ا حطٰ،

 ٞطٸقس.  ٲي ٞرطاض٪اٴ جؾتط  ٸ ق٧ٹٺ، ييق٧ٹٞا

اٴ رو ٲوا ت  يرٶوس، توطر   اض  ٦وطزٺ يو ٵ ٲوعرض ضر ظ ياٶٻ ررٲټاي   ؾسٺرظ ٦ٻ  يرٶزطخٽاٶ٫

ټٳوٹرضٺ   ،از ذوسر يٸ تا  ،زرقجٻٲٷاضٺ  ٲؿدس ٸ ،ٲٷاظ٬ ،ٲٹ٢ٹٞا  ،ٵ ٲعرضي٦ٷٷس ٦ٻ ر يٲ
                                                           

 چبپ ځغ٬.، 78 ڇ 77 ٕٔ، اٹ٪وي ٭وؽخ .1
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 آتاز تٹزٺ رؾ . 

ٵ ٲوعرض ٸ ٲؿودس ٸ   يو ر ي، تٷايٲٹؾٹ يٵ تٵ ٲٹؾرس حؿرؾ ،٠.  ټ 768زض ؾا٬ 

ٝ   چٷواٴ ټٳ ؛٦طز يف تاظؾاظيٷٻ ذٹيٲٷاضٺ آٴ ضر تا ټع ٵ يو توٻ ر  يٸٻ ٶاٲو  ٦وٻ زض ٸ٢و

 ٱ.يٶ٣٭ ٦طز ٭٦اٲٵ تٻ َٹض ركرزض نٟحا  پرؾ  ٸ ٲا آٴ ضر  ٲُٯة رقاضٺ قسٺ

ٸ  تواخطرٴ تا ٦ٳ٥  ،يع ذاٴ ٖثٳاٶيؾٯُاٴ ٖثسرٮٗع ،٠.  ټ 9902ٵ زض ؾا٬ رټٳچٷ

 يضر تاظؾواظ  ٲ٣سؼ تاض٪اٺٵ ير، ٪ٷثس يٱ ٲطتًرس ؾٯر  ؾرثطٸتٳٷسرٴ ٸ زض ظٲاٴ تٹٮ

 ٻ ٲٷٓوٹض ضر تو  ياضرتؿو ټواي   ذاٶوسرٴ ٶٓواٰ، رتوا٠    تعض٪اٴ ،.٠  ټ 9954زض ؾا٬  .٦طز

 ٶٳٹزٶس.  يؾاظذٹز تاظٻ ٷيضر تا ټعٝ يحطٰ قط يٴ ؾاذجٷس ٸ ٸضٸزرظرئط رؾجطرح 

، يٵ ٖواٲٯ رٲو الس ٲحؿوٵ ر رٹض، ؾو رخؿٹض ٸ ٚ ،ٲدجٽس ر٦ثط، .٠  ټ 9970زض ؾا٬ 

 يتاظؾواظ  توطري  سٺ ٸ ثطٸتٳٷوسرٴ ضر يتط٪ع تاخطرٴرظ ٲجك٧٭  يي٭ قٹضررزؾجٹض تك٧

ٲٽٷسؾواٴ  ؾٹي قسٺ رظ  ٻرتٽ يٞٷٻ تا تط رؾاؼ ٶ٣ك نازض ٦طزټا  نحٵ ٸ ضٸر٠ ،حطٰ

ٲوٹضز   ي٭ قوٹضر رتكو٧  يكاٴ تطرير٢سرٰ ٦ٷٷس. زض ٲجٵ زؾجٹض ر ٷٻرٵ ظٲي، زض رتدطتٻتا

 آٲسٺ رؾ :ٵ رچٷ ،كاٴيرٖجٳاز ر

ِ  يًَيٖيکو ،هياًٍي هشٮبل يبٍي ثِ :نيككوي الَّثٖن اب الَّ يُ يا اُ سابػَاى ثَگ

َ يثاااِ ٍ ،ثاااٍِگّااابي   زيٍ ٙوٞااا  ػٌااابةاب  زياااآ ،بٕاااز هؼشْاااي اکجااا

اقايام ىٍ   ّايف اياي کويٖايَى،    .ل ٙاي يىٍ ىهٚق ٙابم سٚاک   1ييهالا هلٖي

 ،لااِيػلُ ٥اابَِّ قيٍ ٝاالي ٝااي ِاٍهاا اكااياص ٍ يآثبىٕاابُ ،يثبُٕاابُ ٌااِيُه

ٍ  بىهٌْيٕا  ٕاَي ٙايُ اُ  ِ يا سْ يفٌا ِ ًقٚإبٓ ثَ ، 3ٌتيُ ثبًَ ،الوٞبئت مّا

ٍ ِ ى ىٍ ّوا اَيا هّابي    کوک يآٍٍ ػو٬ يٍإشبسالٗ ىٍ   يإااله ّابي   کٚاَ

کاِ   َىيٖيکوي يا ياُ ا٭٢ب يگٍَّثبيي  يّي،ثق ياگَ هياًٍي هشٮبل سَف .إز

ٍ  ٌيٖاش ّ ٌبى هاب يهٍَى ا٭شوبى ٍ ا٥و  ثاَاي ٕافَ کٌٌاي ٍ    يإااله ّابي   ، ثاِ کٚاَ

ٍٍ  اُاياي  .ساالٗ کٌٌاي   ،ف ٍ ّيف ثٍِگيز َٙيي هأهٍَيااّياف يى ثِ يٍٕ
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ٌبى کَىُ ٍ ىٍ ػْز اًؼابم  يا٭شوبى ٍ ا٥و َىيٖيکوي يي إز کِ ّوگبى ثِ اياه

هياًٍي هشٮابل، هاَى هشٮْاي إاز      .ثِ ٍػَى آًٍٍي الُم ٍا الريي هْن، سْٖيا

 ،ک اًؼابم ىّاي  يا ًکِ ٭ول ٍا  يي ٍ اٍ اػَ کٖيي ثَاثَ ًوبيکِ اػَٙبى ٍا ؿٌي

 .کٌي ي٬ ًوي١ب

ٵ ٖٳو٭ توعض٨ ٸ   يو ٦ٳ٥ تٻ ر» :ٵ ٲجٵ ٶٹقجٻ رؾ ير يٵ زض تاالرٲالر ،ر٦ثط  ٖالٲٻ

، رٖٱ رظ پا٤ ٶثٹ  سرضرٴ ٖجط رظ زٸؾج ياضرٮصر تؿ«. ٱر٦ٷ يس ٲيرتا آٴ ضر تأ ياض٧ټٳ

ٵ ٖٳ٭ يرتح١٣  تطري ٹٴرؿر٦ٳٵ يتا رٸ ٲرٯم، ٵ ٲإٲٸ ٲطزرٴ ٸ ظٶاٴ  تداض ،طرٴررٲ

٧وٹ ٸ  رٶ ،خاٮوة  ،ٖٓٳو  تا ري ٶٳٹٶوٻ ، 3ٷةيٷ٧ٻ ٲعرض ظيتا ر ٦طزٶس ياضټٳ٧ٲثاض٤ 

تٻ ٸخٹز آٲس.  رٴطئظر يضرحج ٻ ٲٷٓٹضت ييطٸض يرٲ٧اٶا  ضٞاټزض آٶدا رتٽ  قس ٸ تا

 رحسرث ٸټاي  َطح يي٭ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٸ ق٧ٹٞاياز قسٴ ٸؾاي٦ٻ تا تٹخٻ تٻ ظ يرٶطئرظ

 رؾ .  سر ٦طزٺرپ فيظ رٞعرٸضتٻ  ظ، تٗسرزقاٴ ضٸيتاظؾاظ

 ٦ٳو٥ توٻ حوطٰ،    ٸ توطري  ٦ٷٷس٪اٴ توٹزٺ  رٸ٬ ٦ٳ٥ ٝيضز٦ٻ زض  ي٦ؿاٶخٳٯٻ رظ 

ضر  يازيو ظ  ٧الٵ ضرٺ، ٲكيزض ر ،ضر تا رذالل تاال ظز يطيٶاپص يذؿج٫ٵ تالـ رآؾج

حاج  ،ٲطحٹٰ ٲٟٛٹض ٵ،رتحٳ٭ ٦طز ٸ تا نثط ٸ تالـ تط آٶٽا ٞائ١ آٲس، ټٳاٴ تاخط رٲ

رٶوس ٸ توٻ   ضضر زض ٶدٝ رقطٜ ٪صرـ  يرظ ظٶس٪ يتٹز ٦ٻ ٢ؿٳج يتٽثٽاٶ يٲحٳس ٲٽس

ٸ  ٴٽوا ررؾوجاز ٣ٞ  ،د تعض٪وٹرض ر٦وٻ قو   ييتا خا ؛سرضؾ رٸ ت٣ٹ يطذٹرټرذ ،اٶ يرٸج ز

ٺ حوٹظ  طيٲوس  ،(٠.  ټ 9955 )ٰ يٷرٵ ٶوائ رحؿو د ٲحٳسرق يرهلل رٮٗٓٳ  يآ ،ٴرٲدٽجس

ٸ٦اٮ  ٲُٯ١ زض رشٴ  ،ات  رظ ذٹزركاٴ تٻ ٶيتٻ ر ،فيٻ ٶدٝ رقطٜ زض ظٲاٴ ذٹرٖٯٳ

ٰ  يخع تطر ،٦ٻ تهطٜ زض آٶٽاضر زرز  ي٫ط رٲٹرٮيٸ ز ياٞ  ح٣ٹ٠ قطٖيزض  ،ٶائة رٲوا

 ؿ .رٶ خايعزض ٖهط ٲا 

س رؾو  يرهلل رٮٗٓٳو   يټٳچٹٴ آٗٻ رس قرتعض٪اٴ ٲطرخٕ ت٣ٯ ٵ ٦اض ٲٽٱ،يزض رٶداٰ ر

س ٲحٳوس ٦واْٱ   رؾو  ،يٷيٲطخٕ ز ،ٱرس ٲحؿٵ ح٧رؾ ،رٲاٰ ٲداټس ،يٵ تطٸخطزرحؿ
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س رؾو  ،تعض٪ٹرضٻ ٸ ٖالٲ يٵ ٖاٲٯيرٮس ٵ قطٜرس ٖثسرٮحؿرؾ ،رٲاٰ ٲهٯح ،ٗجٳسرضيقط

 ؾوطٸض زض ؾواذ  ٲط٢وس    يٶٳٹزٶس ٸ ټٳ٫ ياضيع رٸ ضر رٶ يٹؾٝ ٖاٲٯيس رٵ ؾرحؿ

  .  ٶٳٹزٶسكاض٦ٲ 3يٷة ٦ثطيظ تاٶٹ ،يٸح ذطزٲٷس يتاٶٹٸ  ٖاٮٱ ظٶاٴ

زض  يزرضٖوعر  يٻ ٸ تط٪وعرض رٷرحؿو  توطري ٱ ضر رٖٓو  ييتٷوا  ،(ي)تٽثٽاٶ يحاج ٲٽس

ؾوٹي  ټوا ٦ٳو٥ زرٸَٯثاٶوٻ رظ     ٹٴرو ٯرټعرضرٴ ٸ ٲ .٦طز رحسرث ذال ؾا٬،ټاي  ضٸظ

 ،پا٦ؿجاٴ ،ټٷس ،رٞٛاٶؿجاٴ ، ي٦ٹ ،طرٴير ،ٖطر٠ ،ٮثٷاٴ ،ٻيؾٹض ياٴ ؾا٦ٵ ٦كٹضټارٗرق

 ٴ ؾا٦ٵ رضٸپا خٳٕ قس. رٲٽاخطرظ  يٵ تًٗرٻ ٸ ټٳچٷرتط٦ ،٣ايآٞط ،ٖطتؿجاٴ ،ٵيتحط

 ٻ ټٳطرٺت ،آٶاٴټاي    رتعض٪اٴ ٸ قره ،ٗٻر، ٲطټٹٴ رذالل قټا  ٵ تالـير تٳاٰ

ٸ آٶاٴ زض  ،تٹزٺ  ٲعرضزض آٴ  ٲسٞٹٴ سرٲٵپا٦ يتاٶٹتٻ  كاٴرآق٧اض ٸ ٖٯٷ يرْٽاض زٸؾج

  رو ٪ٹٶٻ تطت ٵيآٶاٴ ر ي. آضتركٷس يذٹز ضر ٲټاي  زرضرييٸ رٲٹر٬ تٳاٰ   ،رضرٺ رټ٭ ت

 زٶس. ٶٳٹزٺ تٹ  رطتتٵ ق٧٭ يتٻ رآٶٽا ضر  :تر  رټ٭ ٦ٻ٪ٹٶٻ  ټٳاٴ ؛قسٺ تٹزٶس

 ٦وٻ  يزض حواٮ  ؛قوٹز  ٲي ٲكاټسٺ ٺٲٷٓطتطيٵ  ثايظ تٻ ق٧٭ ،٣سؼٲآٴ ٲعرض   رٲطٸظٺ

آؾٳاٴ  تا ٪ٷثس، رضتٟأ .ظٶس يٲ 9خٹظرٺ ؾط تٻ ؾجاض يي٪ٹ ،رـ سٺرؾط تٻ ٞٯ٥ ٦ك ٪ٷثس

٦ٻ رظ  يتاق٧ٹټ. آٴ حطٰ ٞطٸقس ٲي ٞرطؾجاض٪اٴ تٻ  ،ييثايرظ ٮحاِ ظس ٸ ٦ٷ يٲٶدٹر 

ټاي  تٯٹضسٺ رظ رپٹق٦ٻ  يحطٲ .ٖطـ رؾ  ف ټٳاٶٷسيټا ضٸر٠ ،ق٧ٹٺٶٓط ٖٓٳ  ٸ 

 ي  توطر رو ٭ خٳٗررؾو  ٸ ؾو   يتٽكوج ټواي   رتا٠ټا ٸ  ٵرظٲ زضذكاٴ تٹزٺ ٸ ټٳاٶٷس

٦ٻ ٪طزر٪وطزـ ضر   و  ح ٲ٣سؼي٥ قسٴ تٻ آٴ يطيٸ ٶعز ٲطتُٟٕٖط آٴ ٪ٷثس  سٴيرتٹ

                                                           
 ٍڈٽيڀ ثوط، ڈىاع اٍذ. اٹجوڇطڃ كايواى  ثوط ٭ٺکيٍڈٽيڀ  پيکو(، ثوط َعڈىا )كڇ اٍذ. پيکو كڇعڈىا ثڄ ٽ٦ڂي  ڇاژڃ .1

 كٱيٲهڄ  ۵۶ٍهب٥ذ ڇ   6۰هڇى ڇ  ۴۲ٽهبڃ ثهڄ ٽهلد     فهوكاك فٜ ٍيو فڈهّيل كه  ،ايڀ ثوط اٍذ. فڈهّيل( فبځڄ)

 ،هڇى ٹؾ٢هڄ رؾڈيهٸ ثهوط عهڈىا     ثبّل. ٽيهبځگيڀ ّهجبځڄ   ځيي ٽي ّپبهي فڈهّيلي گبڃڇ ځبٻ كيگو ايڀ ٽبڃ كه  اٍذ

 عهڈىا ثيْهزو اى ىٽيڂهڄ ٕهڈهد ٭ٺکهي     ، ايڀ ثهوط  ،ٍبٷ پيِ اٍذ. كڇڅياه ٽبڃ اهكيجچْذ ۴۲هڇى  6۴ ۲6ٍب٥ذ 

 گهنهك.  ( ٽهي ځهو  )گهبڇ  صهڈه گنّذ ڇ ثڄ څپيڀ ځبٻ ثبٱي ٽبځل. ڇٹهي اٽهوڇىڃ اى ىٽيڂهڄ ٕهڈهد ٭ٺکهي       )كڇپيکو( ٽي

 .)ٽزوعټ(

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D9%84%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1_(%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D9%84%DA%A9%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%88_(%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D9%84%DA%A9%DB%8C)
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 .٦ٷٷس ٲي رظزحاٰ و رٶس اٴ ٞطر ٪طٞجٻرٲالئ٧ٻ ٸ ٦طٸت

 ،ييتٷٽوا  توٻ ذٹز ، قٹٶس ٲي ٲعرض آٴ تعض٪ٹرضٖاظٰ  ارزٶ ؾطرؾطرظ ٦ٻ  ييټا ٵ ٪طٸٺير

تٻ  يرؾ  ٦ٻ ظٲاٶ يكاٴ ټٳاٴ ٦ؿير .رؾ  ذطزٲٷس يآٴ تاٶٹ آق٧اضرظ ٦طرٲا   ي٧ي

حايوط   س قطرترٹرض ٸ حوا٦ٱ زٲكو١،  يعيقاٰ قس ٸ زض ٲدٯؽ ٸرضز   ضارؾنٹض  

ٷوٻ  رظٲتواظ زض   يًٞوا ٥ يو ر٪وط   .٪ٹٶٻ رؾ  ٢سض  ح١ ٸ ٖٓٳ  رؾالٰ ٵيس. ري٪طز

 يآٴ تاٶٹ٦ٻ ٲا ضٸح پا٤  ييس، ٪ٹيٲؿجثس تٻ زؾ  آٻ رظ ظٲاٰ ؾٯُ يياؾ  ٸ ضټارؾ

 ٮطظٺ زضس ضر تٻ يعيٲدٯؽ  ٫طيتاض ز ،فيٵ نسررٷَٱ ٦ٻ تا ر٦ٷ يضر رحؿاؼ ٲ ذطزٲٷس

ٵ زٲكو١ ضر توا خٳوال     ر٢ثط زض ؾوطظٲ ټاي   رضٸرح ٲٗصب زض ظٶسرٴريكاٴ،  .آٸضز يٲ

آٶٽوا ضر ٦ٽٷوٻ    ،ٸ ٪صقو  ظٲواٴ   رؾو   ظٲاٶٻ ٶٹقجٻ يكاٶرد تط پيرـ ٦ٻ تاض خاٸزرٶٻ

  س:ي٪ٹ ي٦ٷس، ٲٹضز ذُاب ٢طرض زرزٺ ٸ ٲ يٶٳ

اَمِء؛ َؽَلْصَبْحـَا ُكَسلاُق  ـَا َأْؾَطارَ قُث َأَخْذَت َطؾَ قُد؛ َح يزِ يا يَأ َضـَـَْت  اْ َْرِض َو آَؽاَق اـسَّ
1
 

اُء َأنَّ بِـَا َهَواكا  َطؾَ  ؟ َو َأنَّ َذـِلَ  قِه، َو بَِ  َطؾَ قَؿاَم هُتَساُق اْ ََُسَ ـِِعَظلِم َخَطلِرَک   ِه َؿَراَمة 

َن َمْس  ِطـَْدُه؛ َؽَشَؿْخَت بَِلْكِػَ  َو َكَظْرَت دِم  َٓ كْ يلُث َرأَ قلَح ُرورا ؛ لِطْطِػَ  َجْذ ا قَت اـلد 

، َو حِ  ؛ َأ عَ ـََ  ُمْسَتْوثَِؼة  َو اْ ُُموَر ُمتَِّسَؼة  ـََ  ُمْؾُؽـَلا َو ُسلْؾَطاُكـَا؟ َؽَؿْفلال  َمْفلال   َصَػا 

ق يط َو َّ ):  َت َؾْوَل اهللِ هَتَعاَغ قَكِس   َ ََّن  ه لق يَْ
ى ه  نعهط

َ
وه أ امط َ ا َو َكَفرع ٍع َ مط ي  َ ٍق ا ْق

فع نط
َ
 َأق

قى   لق إ
ق  ه  نعهط مط ل ٍع َ ٍقايط َ مط َغذهب  هع ٍع

َ قمطه   َو َ وه إ أِملن اـَعلدِل يلا ابلَن اـُطؾؼلاِء،  2.(نَ دادهدادع

ديُرَک حراحَِرَک َو اِماَحَ  َو َسوُؾَ  َبـاَت َرُسولِ   اهللِ َسباَيا؟ ََتْ

٭َٝاِ ٍا   [،يکِ ثَ هب ٍاٍى کاَى  يثب فٚبٍ]ايٌکِ  اُ يثَ هي ب گوبىيآ !ييِي يا

ِ    ٍٍ  اُايي ؟يا إٓوبى سٌگ ًوَىُ ي ٍ يُه يثَ هب ىٍ ّوِ ػب  كابل ٍ ١ٍا٬ هاب ثا

ثًَاي ٍ هاب ًاِى هايا      هاي  يَيثِ إا  ،َاىيٙيُ إز کِ هب ٍا ّوـَى إاي  گًَِ

                                                           
  كه صبځيهبس   ثب ٽٚپڈٿ هڇايذ ٍبىگبهي ځهلاهك ڇ  آٽلڃ اٍذ کڄ اڇالس« رَبٯ»ڇاژڃ  ،ؽبٙوالىٻ ثڄ مکو اٍذ کڄ كه اصو  .1

 .)ٽزوعټ( اٍذ. آٽلڃ« ځَبٯ»ثڄ عبي ڇاژڃ رَبٯ، ٥جبهد  ،اکضو ٽڂبث٤ ربهيقي

 .178  آٷ ٥پواٿ .1
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ىٍ  !؟يهقابم ٍ هٌِلاز ٙايُ ا    يٍ سَ ًاِى اٍ ٕاَثلٌي گٚاشِ ٍ ىاٍا    اين هَاٍ ٙيُ

ثاب ًگابُ    ٍ يا دَافبىُ ٍ هغٍٍَ ٙيُ ،شِسَ هَى ٍا ثٍِگ دٌياٙ [،ي سَّنيا]ؼِ يًش

 ،يٍ ٙابىهبى ٍ هٖاٍٍَ گٚاش    ًگاَ   ِ ٍ ٙابىهبًِ ثاِ ا٥اَاف هاَى هاى     يغٍٍَآه

ثِ کبم سَ ٙايُ إاز ٍ اهاٍَ     يؿٌي ٍٍُ ٍ ز آثبى ٙيُيبيىً يييکِ ى يٌّگبه

 َ  ؿَهااي ٍ هقاابم ٍ هٌٞااجى ٍا کااِ كااق هااب هبًااياى   هااي آى ثااَ ٍفااق هااَاى ساا

ثاب٥لى   ساَّن ي ياگَ ؿٌا ]ا ، ٙبىهبًى؟  ىٍ ىٕز گَفشِ إز، [9اکَم ٍَٕل]

ٍ     [ثَ ٍػَى سَ كکوفَهب ٙيُ إز  هٮلاَم ]ٕاَ فَٝاز    .ٙاشبة ًکاي ٍ سٌاي ًاَ

ي ٍ٭ايُ ٍ ٕاوي هياًٍاي    يااي ُ  ب فَاهَٗ کَىي. آ[ب ًِ؟يكق ثب سَٕز َٙى  هي

کاِ ثاِ    يًذٌياًٍي کِ هْلش ،اًي يُيکِ کفَ ٍٍُ يٍ کٖبً» ي:يفَهب هي هشٮبل ٍا کِ

ن سب ثِ گٌبّبًٚابى  يىّ هي يَ إز؛ هب فق٤ ثِ آًبى هْلشيٚبى هين ثَايىّ هي بىآً

   9.«کٌٌيُ هَاّي ثَىهَاٍ يآًبى ٭ٌاث يٌي ٍ ثَايفِايث

ټوا ٸ رحؿواٴ ذسرٸٶوس     س تسرٶٷس ٦ٻ رظ خٳٯٻ ٶٗٳو  يتا ټٹرزرضرٶفس ٸ يعيرٲطٸظٺ 

 ذطزٲٷوس  يتواٶٹ ٵ يو ٪طزرٶوس. ر  ذوٹز تواظ    يٸر٢ٗٵ رؾ  ٦ٻ ح١ ضر تٻ ٲ٧اٴ ير ،ٲجٗا٬

ٸ  ٦وطزٺ  ذواضج اٴ يسيو عيضر رظ زؾو     ٵرظٲو  ؾطرؾوط طٸظ، رٲوطٸظ  يو ط زرٸ رؾ ٲٓٯٹٰ

 يرؾاض  شٮ  ٸ ٶاتٹز تٻس يعي رؾ .ٶٳٹزٺ ٵ ضر تط آٶاٴ تٷ٩ رآؾٳاٴ ٸ ظٲټاي   ٦طرٶٻ

 رٲوا  .ؿو  رٵ ټٳوطرٺ ٶ يرؾٳف خع تا ٮٗٷ  ٸ ٶٟوط  ٸ آٲس ٸ تٻ ٢ٗط آتف ضرٶسٺ قس زض

]ٸ  رٸؾو  ٲُرٕ ٸ  ٲؿرطزٲك١ رٲطٸظٺ،  .زرضز ي٫خاٸزرٶر٢جسرض ٸ ، 3ٷةيظٺ، رٲطٸظ

ة حوا٦ٱ ٢ٯو   ،ؽ خواٸزرٴ ررٲوطٸظٺ ضئو   ،رٸ يي٦ٻ ٪ٹ ، چٷاٴ٦ٷس[ ټا ح٧ٹٲ  ٲي تط ز٬

 يٸٮ ؛زټس يخٹالٴ ٲ يٲ٣سرض ٦ٳ ،رؾ  ٦ٻ تاَ٭٪ٹٶٻ  ريٵرؾ . زيٷسرضرٴ ٲؿٯٳاٶاٴ ٸ 

 . ٦ٷس ٲي سررپٸ ٢سض   تؿٯٍ ، ح١ تط آٴ يٶٽازض

 سلللؾقؾهأبلللا يزيلللد و يلللا يزيلللد 

 

 واـطللرف بللاك أرمللُد  اؾومللا اكظللر  

 
                                                           

 .35ٓ، 1ط، اؽزغبط اٹٞجوٍي .1



 092در شام /  3فصل سوم: هسار بانو زينب کبري

 33021شاخه:  21/3/33مجري: شريفي تاريخ:  2گيري:  غلط

 أرضللؽم زيـللب دم ةحللرم اـعؼقؾلل

 

 يرشللُد  مر يـؽللل حؽللقم ؾللو ةطظلل  

ّاب   ؿٚان ؿگًَاِ  ي کاِ  يا ٌيي ٍ ثجيا ِيثَه !يکِ دَٖ اٍ ّٖش ييِي يِ ٍ ايهٮبٍ يا 

 .إزوبٍ يٍ ثبى يگَ

ِ يا هب ،ي٭ابقل  َ ٍيسيثفَى ثبَّ  يي ٙوب ثَايىٍ َُٕه ،ٌتيُ هَىهٌي، يثبًَكَم 

   .إز زيٍ ّيا٭جَر 

 ق.ّ  0731در سال  طال ضثکًِصة گفتار ّفتن: 

، ٲإؾوؽ تاٶو٥   ةرو حث يٖٯٲحٳوس  ،يٵ پا٦ؿوجاٶ رتاخط رٲو  ،٠.  ټ 9970زض ؾا٬ 

 3يٷثو يتٵ ضر تٻ حوطٰ ظ  زٸرظزٺتٻ ٸظٴ ٳ  ر٢ ٪طرٴري  ٻقث٧، «ة تٷ٥رحث» يپا٦ؿجاٶ

 يتٳواٲ قو٭ قوسٺ توٹز ٸ    ـ تٹز ٦وٻ تٷٽوا ٞطظٶوس   ٵ ير٢سرٰ رٸ رٵ يٖٯ  ر .ٻ ٦طزيټس

ٹؼ قوسٺ توٹز.   يرٸ ٲأ ي٦ٻ رظ قٟا يتٻ ٶحٹ ؛رٸ ٖاخع تٹزٶس يرظ ٲسرٸر ،ارپعق٧اٴ زٶ

توٻ  ، 3ٷوة يظ تواٶٹ  ،ټاقٱ تٷي٣ٖرٯٻ حًط  ضؾٹ٬،  ي٪طرٲٺ تا تٹؾ٭ تٻ ٶٹضٸ  رظريٵ

ٸ تا ذكٹٔ ٸ  ٦طز يزرض  ظٶسٺ كاٴ قةيح ريٶعز يط ؾپؽ .ذسرٸٶس تًطٔ ٶٳٹززض٪اٺ 

ف ي٦وٻ توٻ ٸَوٵ ذوٹ     ي. ټٷ٫واٲ زضذٹرؾ  ٦ٳو٥ ٶٳوٹز  ٶس ذسرٸرظ حًٹض ٢ٯة، 

ټواي    ضٸظٶاٲوٻ زض  ٲكاټسٺ ٦وطز.  يؾالٲجٸ  يتٷسضؾجٞطظٶسـ ضر زض ٦ٳا٬  تاظ٪ك ،

ٸ  رؾ ري  ٺ ، ٶ٣طقث٧ٻٵ ي٦ٻ ر ٶٹقجٻ قسٺ تٹز «رٮعٲاٴ» يزٲك٣ ضٸظٶاٲٻرظ خٳٯٻ  ،قاٰ

ح يٵ يوط يسٴ رراٞجٻ رؾ . ضٸظ ضؾيٷ  ياب ظر٦ٳ يٷجيٳ  ٸ ظر٢ ٪طرٴټاي  تا خٹرټط

تط٪عرض قوس   يخكٷ، يٷثيٝ حطٰ ظيقط يًٞازض  .تٹز يتعض٪ ضٸظ، 3ٷةيظ تٻ ٲعرض

 يرؾوالٲ ټواي   طرٴ ٦كوٹض ر٦كوٹض ٸ ؾوٟ  ٻ تطخؿجټاي   چٽطٺ ،تعض٨ټاي   ر٦ٻ قره

ع زض آٴ رو ة ٶرٶد يٖٯ ،ٻيط ٲهط زض ؾٹضرزض آٴ قط٦  ٦طزٶس. ؾٟ ،زض زٲك١حايط 

ٵ يو رد يتاض ،ٵ رقٗاضيتا ر ،يٶدٟ يتاظ يد ٖٯرق ،ة ٸ قاٖطرذُ .ضٸظ حًٹض زرق 

 آٸضز:  تٻ ٶٓٱ زض، يا حؿاب رتدسيد ي١ ٲازٺ تاضيرظ َطٸر٢ٗٻ ضر 

 هللذا حيللل زيـللب ؾلل  طـللده

 

 واسلللللتغػر اهلل ؿلللللل ملللللذكب  

 



 3هاشن بني هعقيلآراهگاه /  092

 33021شاخه: ،  3/6/33تاريخ: عسکري، مجري: ، 3پرينت 

 ا  و أمللالك اـسللامادللال صللرّ  یهتللر

 

حيلللل زيـلللبدم  خ )وؾوؽلللا  أرّ   
1
) 

اُ  ،ّواِ گٌْکابٍاى   يٍ ثاَا  ىٍ ػاَاٍ آى سَقاف کاي    ؛ٌت إاز يق ُيي ١َيا 

 .کي رغفَهياًٍي ٥لت ه

ٍ  گَىاگاَى  اُ کَاى ساب کاَاى،   ّب ٍا ب ٍ هالئکِ إٓوبىيهَىم ىً . يٌا يث هاي  هاِاٍ ا

  (.ٌتيق ُيکٌبى ىٍ ١َ سَقف: )ٔيثٌَي يؿٌي يٍا ان ٍفبر اٍ يسبٍ

  2ق.ٕ  1373 صْذٗق در ساه يإذا

٥ ي١ زټس، ر٦ٻ ذسرٸٶس تٻ آٶٽا تٹٞ يطرٶيرظ تاخطرٴ ر ي٪طٸټ ،٠.  ټ 9979زض ؾا٬ 

طرٴ تٹز، تٻ ٲعرض يؾاذ  رټاي  نٷسٸ٠  ٶٳٹٶٻتطيٵ  ٦ٻ رظ خاٮة ٳ  ضرر٢ ٪طرٴنٷسٸ٠ 

ٶٹقو  ٦وٻ    929ٻ نٟح ،42 قٳاضٺزض  ،«رٮٗطٞاٴ» يٮثٷاٶٻ ٻ ٦طزٶس. ٲدٯيټس 3يٷثيظ

 يٲاٺ توطر  يؾ رٸ .ٕ رؾ رحاج ٲحٳس ؾٳ ،يطرٶيزؾ  ټٷطٲٷس رٻ ٵ نٷسٸ٠، ؾاذجير

آٴ ضر ٻ ٷو يټع ،يطرٶيزرضرٴ ر ٻيرظ ؾطٲا يٸ٢  نطٜ ٦طزٺ ٸ ٪طٸټنٷسٸ٠ ؾاذ  آٴ 

پٹقوف  ٥ يو آٴ  يٸضتط  .رؾ  يطٺ ؾٹضرؿ  ټعرض ٮيرضظـ آٴ زٸ .رٶس ٲجحٳ٭ قسٺ

، آٴ ضر يطرٶيررضقس ٥ رٞؿط ياؾ  يتٻ ض ،طرٴيرظ ر يرٖعرٲ ٪طٸٺٸ  ٸخٹز زرق  يتٯٹض

  .ٻ آٸضزيتٻ ؾٹض

توٻ   يٲدٯؽ خكٷ، 3ٷةيظ حطٰ، زض نحٵ ٲعرض سٸ٠ تٻٵ نٷيسٴ ررزض ضٸظ ضؾ

پطزٺ  كاٴيرذٹز  .ٻ تط٪عرض قسيؾٹضٸ٢   طيٶرؿ  ٸظ ،يرٮٗؿٯ ينثط ياؾ  آ٢ايض

 يٵ حٯو رس حؿو رس ٲحٳس توٵ ؾو  رؾ ،يتعض٨ ٶدٟ قاٖط .٦ٷاض ظز ضرٝ ينٷسٸ٠ قط

 تٻ ٶٓٱ آٸضزٺ رؾ : ٪ٹٶٻ  ريٵٵ ٸر٢ٗٻ ضر يد ريتاض

 صللللـدوق زيـللللب ؾللللد بللللدت

 

 طالحللللللللم ؽقللللللللهـؾػللللللللن   

 صلللللـعته أيلللللدي ادخؾصلللللع 

 

 ؽحللللللللار ؽقلللللللله اـعللللللللامل  

 

                                                           
 .)ٽزوعټ( .ٍذثڄ ٙويؼ ٽٞچو آٿ ثبځڈاي  ٽ٦بكٷ ربهيـ اڅلاي ّجکڄ ځٲوڃ ،ثو اٍبً ؽوڇ٫ اثغل ،ڇاژگبٿ ٥وثيايڀ  .1

 .353ٓ ، 1ط ، عڈاك ّجو، كة اٹ٬ٞا .1
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 حقلللللث احتلللللوت جثامهنلللللا

 

 «راق اخلللللللللاهتم»خللللللللت أرّ   

ِ   يىٍ كبل ؛ٙي (يي)ًٍٍوب آٙکبٍ ،ٌتيُقجَ ٌٝيٍ    ٌّاَ ىٍ آى  ّابي    کاِ ًٚابً

 آٙکبٍ إز.

آى ٙاکَُ  ىٍثابٍُ  ب يىًٍٍ  اُايي ؛ِ إزهولٜ آى ٍا ٕبهشٌَّهٌياى ّبي   ىٕز

 .ر ٙيُ إزَيك ىؿبٍ

َ    يهکبً ٍ    ،ف٘ ٍا ىٍ ثاَ ىاٍى يکاِ ػٖان ٙا َ : »ًَٙاشن ي يؿٌا  نيثاب هابىُ ساب  هْا

 «.يي( ًجَر ىٍهٚي)اًگٚشَ

  ق.ٕ  1388ط  در ساه در يإذا

 َال زض٥ ي ،.٠  ټ٣9980كاٴ زټس، زض ؾا٬ ر٦ٻ ذسرٸٶس تٹٞ يطرٶيرظ تاخطرٴ ر ي٪طٸټ

 .ٻ ٦طزٶوس يو ټس 3ٷةيطرٴ، تٻ ٲعرض ظيض ٖطر٠ ٸ رٟٻ زيقطټاي  ٲعرض طيؾاټٳاٶٷس زض  ،ثايٸ ظ

 زٺ رؾ :  ضتٻ ٶٓٱ زضآٸ٪ٹٶٻ  ريٵٵ ٸر٢ٗٻ ضر يد ري، تاضية تطخؿجٻ، ٖالٲٻ ټاقٳرذُ

 یزيـللب حللرم اهلللد ةحللرم اـعؼقؾلل

 

 ؽللللل مرادالحلللللك طُ بػـاحللللله زُ   

 واــلللاس هتؾلللثم مـللله طتبللله بابللله 

 

 «رفلهتشلللل»و عللللقعفم أرخ بلللله   

َ كَم   ِ  ز إاز يكاَم ّايا   ،ٌات يُ هَىهٌاي،  يثابً  ،آى إٓاشبى هالئکاِ ىٍ   کا

 .هٮشکف ّٖشٌي

ٍ     هاي  ٚبى ٍايهِاٍ ا هَىم إٓشبى ىٍ ٍا  ي ىٍيا ا ياّايا  ،نيثَٕاٌي. ّواِ هاَىم ساب

 «.سَٚف» :اًي ن ًَٙشِيگًَِ ثَ إبٓ هبىُ سبٍ ييا

 .قٕ 1374در ساه حرً ٍطٖر يتْا يتازساز

 9يتٽثٽاٶ يحاج ٲٽس ،طرّتاخط ٲداټس ٸ ذټاي  ٲثاض٤ تا تالـ ؾاذجٳاٴ يؾاظتاظ

 يٲحٳوس ٖٯو   ،تعض٨ ية ٶدٟرذُ  ٖالٲٻ ٲطحٹٰ ٲٟٛٹض، .ق٧٭ رٶداٰ قسيٵ تٽجط تٻ
                                                           

 .)ٽزوعټ(ثبّل.  ، ٽي«فلاڇځل عبيگبڅِ ها ثٺڂل گوكاځل» ڇ ثڄ ٽ٦ڂبي، ايڀ عپٺڄ ك٥بيي ثڈكڃ .1
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 : ٺ رؾ آٸضززض ٶٓٱ ضقجٻ تٻ ٪ٹٶٻ  ريٵس تٷا ضر يٵ تدسيد ريتاض ،9يٶدٟ ي٣ٗٹتي

 هتشلللققد ؾلللْب دم يادفلللد یسلللع

 

 ؾلللد َتجلللب ةبلسلللتار اَالـللل  

 احلسللـع مللن ؾللد ةيضللم ؿريؿلل 

 

 ربلضللجمللدها ا مثللال هت ؼللدت دم  

 آل بقللللت ؽللللاز طبللللد ةطؼقؾلللل 

 

 وٓهللللم أو هتؼللللرب هتوسللللل دم  

 خو أرّ  هـزاحللللر یرلؽؼللللل بشلللل 

 

 «هتشلللقد مرؾلللد احللللوراء زيـلللب»  

ٍ  ؛اُ آى سالٗ ًوَى يثَىاٍ دَىُ هِاٍ ٍ يىٍ ثبُٕبُ [يثْجْبً] يهْي  کاِ   يهاِا

 ٍ ٭ِر دَٙبًيُ ٙيُ ثَى. يثلٌيهَسجگّبي  لِ دَىُيثِ ٍٕ

ي يكٖاٌ ىٍ ٍٍَٕ ثٍِگ ػَاًبى اّال ثْٚاز،    ثبًَ ٍ ًبهَٓ ثٍِگَاٍکِ  يهِاٍ

ِ  ييّوبى ثبًَ .گَفشِ إزٍا ىٍ ثَ ٘  ٭٪واز ىٍثابٍُ   کا الوظال   ١اَة  ،ٙاکَّ

 .َٙى هي گفشِ

ب يا ى گَىٚبى هشَٕل يثِ اکِ َّ کٔ  إز ٍثيز  اّل هَىهٌي يکِ ثبًَ ييثبًَ

 هَاّي ٙي.ٍٕشگبٍ  ،ىَک ٙيثِ آًبى ًِى

ن يگًَِ ثَ إبٓ هبىُ سبٍ ييا [ثبٙکَُ ٍاي ٍاقٮِ يا] ثبى ثِ ُائَ اٍ هْىُثگَ: دٔ 

 .«اكياص ٙي ٌتيُ ،هَقي كٍَا : »ٔيثٌَ

 ق.ٕ 1373 در ساه يِ عاٍيياىذ ِ شرفيذ عثذاىحسياهلل س ثيخطثٔ آ

زض  يٶؿوٷ٫ ٪طرٻ ، ذُثو ٠.  ټ 9979زض ؾوا٬   ٳ ر٢ ٪طرٴسٴ نٷسٸ٠ رزض ضٸظ ضؾ

ٜ ٵ رس ٖثسرٮحؿو ررهلل ؾ  يآ ،رٲاٰ ٲداټس رظ ؾٹيٲدٯؽ خكٵ،   يٵ ٖواٲٯ يرٮوس  قوط

س رس ضقو رتٻ ؾو  ،كاٴي  ذٹرٶسٴ آٴ رظ َطٜ ررذٹرٶسٺ قس ٦ٻ ٲؿئٹٮ (٠.  ټ 9977 )ٰ

ٵ ٲوعرض  يو نطرح  آٲسٺ توٹز ٦وٻ ر   زض ٦ٳا٬ ،ٵ ذُثٻي، ٲحٹ٬ قسٺ تٹز. زض ريٲطتً

 ٸ ٶثوٹ   يٸحو  ذطزٲٷوس  يتواٶٹ  ،يٷة ٦ثوط يظ ،حٹضرء ،ٲا يٲجٗٯ١ تٻ تاٶٹ ،ٖٓٳ تا
                                                           

ځٲجهبء   اٍذ. .ٯ څ 1385 ٍبٷ بيڇ ّب٥و ثوعَزڄ ٽزڈ٭ ٽْچڈه بٿڇ فٞيجپژڇڅْگواٿ ، ٸٙكاځْپڂلاٿ ٭باى  ييٶاڇ  .1

 .1569ٓ ، 1ط ، اٹجْو
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 س: يٞطٲا يزض آٴ ٲ ٦ٻرؾ  

ِ  7يًجَر ٍ ىهشاَ دبکاياهي ٭لا    هَىهٌي يثبًَ ،م الوٞبئتأي يا ، 3ٍ فب٥وا

إاز  يُ يز ٍ کَاهز ًِى هياًٍي ٍٕياُ ٭ٌب اي ىٍػِثِ  ٚبىيا .إز 3ٌتيُ

٘ ٙايُ ٍ  ياُ دسَ  ٭٪وزٍ ثبسَ  ٍٕي٬، ٕبل ثِ ٕبل اُ ُهبى ىفي ٙيى ٗکِ هِاٍ

کٌٌاي ٍ ثاِ    يآى ٍا ٥َاف ه ،يُ إز. هٖلوبًبىيٍٕ يهَسجگثلٌي ٍ ٙکَُثِ اٍع 

 يهاَّجش  ٍ ي هٚشبقبى ٍ آٍٍُهٌياىياههلل ىائوبً  ،ي هِاٍيٌي. ايػَ هي لآى سَٕ

َ ٍ  يهابى ّبي  بُيًىٍهَإز  يکِ ثَاإز ثَىُ  يالْ ِ  ثاب   ،يهٮٌا ٍ  ا٩ْابٍ سَثا

ِ   ،زيثِ ىٍگبُ ك٢َر اكاي  هولٞبًِ يُاٍ ِ ٍيگَ الوٞابئت ٍا   ، أمػال ػاللا

   9.ىٌّي ي٘ قَاٍ هيسَٕل هَِ يٍا٦ِٕ ٍ هب

 يتواٶٹ توٻ ٲوعرض   زيٷوسرضرٴ  ٴ ٸ رٲدجٽوس  ،تعض٪واٴ  ،ٗٻر  ٸ تٹخٻ قيٵ رؾ  ٖٷاير

كاٴ تٻ ٲحث  رٸ ذٹ يټا ٸ خاٴ اضتف قسٺيظ ٲكجا٠كاٴ يټا ٦ٻ ٢ٯة ،حٹضرء ذطزٲٷس،

توٻ   ٗٻرٗٻ ٸ زرٶكٳٷسرٴ قرق .طؾسى ترٞتٻ  ،تا رظ تط٦ا  آٴ ٲعرض ٲ٣سؼ ٪طٞجٻ رؾ 

ټوٱ  ،  ررټ٭ تپا٤ قاٴ تا ٖك١  قسٺ ٵرٸ ؾطق  ٖد آق٧اض ٲحث ٸ  يذاَط زٸؾج

ٵ ٢ثوط  يو رچطر ٦ٻ  ؛زرٶٷس يٲذٹب ضر  ٸ ٲٷعٮجف ٢سضقٷاؾٷس، ټٱ  ٲي آٴ ٲعرض ضر ذٹب

 تاتس.  يضر تطٶٳ ي٫طيع زرچ ،ييخع آق٧اض قسٴ ٸ ق٧ٹٞا ،ٝيقط

 ،ذا٤ ٢ثوط  يپا٦ رٲا٦ٷٷس،  يٵ ٢ثط ضر رظ زٸؾجسرضرٶف ٲرٟيټا ذٹرؾجٷس ٦ٻ ر يٯرذ

 ٺ رؾ . تٹز٢ثط  زټٷسٺ كٻ ضرټٷٳا ٸ ٶكاٴرټٳ

، تايس ٪ٟو   ٪صق ش٦ط آٴ ٦ٻ  چٷاٴټٳ ٦ٻ زض ٲهط رؾ ، يٷثيٲعرض ظزض ضرتُٻ تا 

٦وٻ  ٪ٹٶوٻ   ټٳاٴ رؾ . (٠.  ټ 240 )ٰ ٳجٹجرٮ ريحيزذجط  ،ٷةيٲجٗٯ١ تٻ ظ ٦ٻ آٴ ٢ثط،

 ط،ررذټاي   ؾسٺٲح١٣ ټاي    رٸ قره يٲٹضذاٴ ٲهط ٵ،رٶرؿجټاي   زرٶكٳٷسرٴ ؾسٺ

 . رٶس زرقجٻ ري ٺ ٣ٖرسٵ رچٷع رٶ يٗرٳُرٮ  رترٲحٳس  ،ظټطرألٵ ركرد پررظ خٳٯٻ ق

                                                           
 .16ٓ ، اٹڈؽي  ٥ٲيٺخ .1
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 در شاً 3 فاطَٔ خادً ،قثر فضٔ

رـ ضر زض  ي٦وٻ ظٶوس٪   يطظٶرق ،ٱر٦ٷيازي ظٴ ٢ٽطٲاٴ طرقٵ يررظ ٦ٻ  رؾ ٲٷاؾة 

 ،حوٹضرء  ،ٸ ؾوپؽ ، 3ظټوطر ٻ حًط  ٞاَٳو ، 9اٲثط رٖٓٱرتٵ پٺ ضرٺ ذسٲ  تٻ پاض

كواٴ زض  يرٺ ٲ٣ثوط  .كواٴ خوسر ٶكوس   يرظ رٸ٢ٝ ٦طز ٸ تا ظٲاٴ ٸٞاتف  3يٷة ٦ثطيظ

ٰ رضٸظ٪اضرٴ ٪صقجٻ تٻ ټٳرظ  ،زٲك١ «طررٮهٛ تاب» ٸ زؾو  توٻ    ،ٲٗوطٸٜ توٹزٺ   ٵ ٶوا

ٞطظٶوس رٲواٰ خٟٗوط     ،ټٳؿوط رؾوحا٠ ٲوإتٳٵ    ،ؿوٻ رٶٟ تاٶٹ رؾ .سٺ رزؾ  تٻ ٲا ضؾ

ٻ ٻ زض ٚٹَيضرٸ يضٸؾجازض  3ٷةياض  ٢ثط ظي، ټٷ٫اٰ ظ٠.  ټ 999زض ؾا٬ ، 7ناز٠

 رؾ . ٦طزٺ اض  يظ ضر اٴكير  ٲ٣ثطٺ ،زٲك١

رظ  ي٧و يزذجوط   ،ٲٗج٣وس رؾو    9«ٲكواض٠ رألٶوٹرض  »نواحة   ،ي٦ٻ تطؾ چٷاٴټٳ ،ًٞٻ

، رؾو     قوسٺ يو ضٸر ٦7ٻ رظ رتٵ ٖثاؼ ٸ رٲاٰ نواز٠  ٷاٴا چي رؾ  ٺپازقاټاٴ ټٷس تٹز

قوٹز. زض   ياز ٲو يو  «»تٻ ٶاٰ رظ رٸ ټا  زض ٦جاب ضٸ رؾ ؛ رظريٵ رټ٭ حثكٻ تٹزٺ

آٲوسٺ رؾو . ٖالٲوٻ    ٪ٹٶٻ  ريٵع ررٶؿاٴ ٶ ٺط ؾٹضرټٷ٫اٰ تٟؿ ، تٻ«يط ثٗٯثرتٟؿ»ٸ  «»

٦وٻ توٻ    ييزض خوا  .رظ پازقاټاٴ حثكٻ تٹزٺ رؾ  ي٧يزذجط  ،كاٴيٲٗج٣س رؾ  ٦ٻ ر يٶ٣س

توٹزٺ  ، 7ټٳطرٺ خٟٗط َراضټٷ٫اٰ تاظ٪ك  رظ حثكٻ  تٻكاٴ يرٰ ٦ٻ ر سٺيز ،سيآ يذاَطٰ ٶٳ

 .  ٶٳٹزٺ رؾ  يرضسيذط، 3 ذسٲ  تٻ ٞاَٳٻتطري كاٴ ضر ير ،7ٲإٲٷاٴ رٲرطٷ٧ٻ يا ري

 .كواٴ ذوسٲ  ٶٳوٹز   يٸ توٻ ر ٦وطز   يټو رطټٳ 3توا حًوط  ٞاَٳوٻ    يٲست ، ًٞٻ

قوس ٸ توٻ    يكاٴ ٲجدٯيٸ ٸضٔ زض ر رت٣ٹ ،تعض٪ٹرضـ ټٳچٹٴ ظټس يتاٶٹټاي   يػ٪يٸ

ٸ  يٲٗواٶ توا  كاٴ ي. رٶطؾرس كاٴيٲ٣اٰ رتٻ  يرؾالٲ رظ رٲ  يچ ظٶرس ٦ٻ ټرضؾ ري زضخٻ

ّ  .خع تا ٢طآٴ ؾورٵ ٶ٫ٟو    ،ؿ  ؾا٬رٸ ت آقٷا قسضٲٹظ ٢طآٴ  توٻ ٶ٣و٭ رظ    2خواح

٣ٞٻ ٸ ش٦واٸتف   زضتاضٺزٸٰ رظ زرٶف ًٞٻ ٻ ٟر٦ٻ ذٯ يټٷ٫اٲ»س: ي٪ٹ يٲ 7ناز٠ رٲاٰ
                                                           

 .116ٓ ، اٹؾب٭٠ هعت اٹجوٍي، ٽْبهٯ ؤځڈاه اٹيٲيڀ .1

 .493ٓ ، 1ط ، اثڀ ّچو آّڈة، ٽڂبٱت .1
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«. تط رظ ٖٳوط توٵ ذُواب رؾو      ٻر٣ٞ ،َاٮة رتي ذاٶسرٴ ذازٰق٫ٟ  ظزٺ قس، ٪ٟ : 

توٹز ٦وٻ آٴ    يرظ ٦ؿواٶ  ي٧يٸ رٹز. ف تيرٶؿاٴ، ټٳطرٺ تاٶٹٺ ًٞٻ زض ټٷ٫اٰ ٶعٸ٬ ؾٹض

ٗٻ ٸ ر١ قو يو رظ َط ،حررذثاض نح ٯٻرٻ ٸؾت ٲٹيٹٔ ٵير .ٶاظ٬ قسآٶٽا  زض قأٴ ،ا يآ

 ثات  قسٺ رؾ .  يؾٷ

ٺ ؾٹض رؾ  ٦ٻ يخٳٯٻ رٞطرزٷ٧ٻ ًٞٻ رظ يرٺ زضتاض ،ٻيٷة ٞٹرظيظ ،يزٲك٣ٺ ؿٷسيٶٹ

  س:ي٪ٹ يرؾ ، ٲزضتاضٺ آٶٽا ٶاظ٬ قسٺ رٶؿاٴ 

ؾ يل ٙاي کاِ ّا   يا ًب يثِ افشوبٍٍٍ  اُايي ؛٘ قَاٍ ىاىيثبًَ ّوـَىٍا  ىٗاٍ هَ

هبًاي ساب آًکاِ     يثابق  :زيا ىٍ هيهز اّل ث ُ إز.يياُ ٭َة ثِ آى ًَٕ يًُ

 9.هَى ثبُگَىاًي يثِ َٕػبً٘ ٍا  ،هياًٍي

ٲواٺ ضٲًواٴ   ټاي  قةرظ  ي٧ي ، زضاٲثطرپٸ٢جي  ٦ٻ ٵ رؾ يرظ ٦طرٲا  ًٞٻ ري٧ي 

ـ ټواي   ضٶ٫اضٶ٩ رظ ٚوصر ري  ٺ ؾٟط زٖٹ  قسٺ تٹز، ًٞٻ ٲٷع٬ تٻ  يَٗوٱ تٽكوج   ذوٹ

، توا  ٦وطز رؾجكوٳاٰ   ًٞٻ تٽك  ضر رظ ذاٶٻ يتٹ 9اٲثطر٦ٻ پ يظٲاٶ .ف ٞطٸز آٲسيتطر

چوٹٴ ذوٹزـ   ټٳ يذوازٲ ضر ٦ٻ تٻ زذجطٰ ٞاَٳوٻ،   يٸٶسؾپاؼ ذسر» رٞجراض ٞطٲٹز:

ٗ رتٹث ضر ٲحسث ٸ پػٸټكو٫ط،  يٵ حسير«. زذجط ٖٳطرٴ ،ٱيټٳچٹٴ ٲط ؛سرترك س رؾو

 تاقس، ٲي ٠.  ټ 786 ؾا٬ ياٲجٹٞ ، ٸس رٸ٬رٲٗانط قٽ٦ٻ  ،يؾثعٸرض ٵرحؿٵ تٵ حؿ

 ش٦ط ٦طزٺ رؾ .  «ح رٮ٣ٯٹبرٲهات»زض 

كواٴ  يرظ ر ،سٺ ٸ ٦ٳوا٬ رذالنوف  رو ٣ٖ يپوا٦  ،تٻ ذاَط ذسٲا  ًٞوٻ  7ٲإٲٷاٴ رٲرط

 2«.٪وطزرٴ ٲوا ٲثواض٤    يرًٞٻ ضر توط  !ذسرٸٶسر» زض ح٣ف زٖا ٞطٲٹز ٸ ٪ٟ : ٦طز،س رتٳد

ٗ  رٶكاٶ٫ط َثٲٹيٹٔ ٵ ير .سركاٴ تركيتٻ ر يتعض٪ يٶكاٴ َال ،زٖاٵ يتا ر 7يٖٯرٲاٰ 

 ي٫وط يخٳٯوٻ ز  ،ٵ خٳٯوٻ يرر٪ط خع  .ؾ رٸ يرالٸط  پا٤ ٸ ٲ٣اٰ رًٞٻ ٸ رٸج ؾ ي٢سؾ

                                                           
 .449ٓ ، 1ط ، اٹپڂضڈه اٹله .1

 .155 اٹقٖبئٔ اٹٮبٝپيخ، ٓ .1



 3هاشن بني هعقيلآراهگاه /  222

 33021شاخه: ،  3/6/33تاريخ: عسکري، مجري: ، 3پرينت 

 تٹز.   يرٞجراض ٸ ٖٓٳ  رٸ ٦اٞ تاضٺزضٵ خٳٯٻ رټٳ، ٸخٹز ٶسرق زضتاضٺ رٸ 

 ج٫عرض تعض٪وٹرض ٲذس ٰٵ ذازيٸ ٖٳط ر ٦طزضر رؾجدات   7يرٲاٰ ٖٯ يذسرٸٶس زٖا

 .٪صضرٶوس  3 ضر تٻ ذسٲ  ٞاَٳوٻ تط٦  ٖٳط پطرظ آٴ  يٲ٣سرض كاٴير .ٶٳٹز يضر َٹالٶ

 .ذسٲ  ٶٳوٹز  ٵرحؿٷ، 9ضؾٹ٬ يزض ٲٷع٬ زٸ ؾثٍ ٪طرٲ ،عركاٴ ٶيتٗس رظ قٽاز  ر

ٷوة  يظ، 3ٞاَٳوٻ ظټوطر   ضٸ ، ټٳوطرٺ ٶائوة ٸ زٶثوا٬   3ٹؾجٻ تٗوس رظ ٞاَٳوٻ  رؾپؽ پ

 ٻقواټس ٸر٢ٗو   كاٴير .كاٴ تٹزير اٸضيرٺ ٸ ټٳط ،ټا يټا ٸ ذٹق يتٹز. زض قاز 3ي٦ثط

رظ ٦طتال تٻ ٦ٹٞٻ ٸ رظ آٶدا توٻ قواٰ ٸ    ؛ ؾپؽط قسٺررؾ 3ٷةيټٳطرٺ ظ ٸ ٦طتال تٹزٺ

ٷٻ تٻ قاٰ آٲس ٸ زض آٶدا يرظ ٲس، 3ظيٷةټٳطرٺ  ،ؾپؽ زض تاظ٪ك  زٸٰ .ٷٻ ضٞ يٲس

 . سي٪عكاٴ تا ظٲاٴ ٸٞاتكاٴ ر٢اٲ  يتا ر

ٶ٣و٭ قوسٺ    يذُټاي  ٦جاب يتًٗ رظ، چاج ټٷس، 429ل ، «»ٲ٣ج٭ زض 

ٷ٧وٻ  يٲاٶوس توا ر   يكواٴ توا٢  يزض ٲداٸض  ر، 3ٷةيظ تاٶٹرؾ  ٦ٻ ًٞٻ تٗس رظ ٸٞا  

ٰ ي. ٢ثط رسي٪طزخا زٞٵ  اٞ  ٸ ټٳاٴيٸٞا   ٛ  »زض  ،كاٴ زض قوا ٜ  «طرتواب رٮهو  ٲٗوطٸ

ٵ يو ر ٸخٹزنح  ٺ زضتاض٦ؽ  ټرچ ،تا تٻ رٲطٸظ .تاقس ٲي ٸ ٲح٭ رؾجدات  زٖا رؾ 

 ،اٴٲٹضذو  زرٶكٳٷسرٴ ٸ ٵ ٖثاضر رٖ ر٦ٷٹٴ ټٱٶسرقجٻ رؾ . ٶٓط  ، رذجالٜزض آٶدا ٢ثط

 ٱ: ر٦ٷ يش٦ط ٲ ا  ٦اٲ٭رټٳطرٺ خعئٵ ٢ثط ضر تٻ يرٺ زضتاض

 ،«ٲٗدوٱ رٮثٯوسرٴ  »زض  ،(٠.  ټ 629 )ٰ يا٢ٹ  تٵ ٖثوسرهلل حٳوٹ  يٵ يقٽاب رٮس .9

٢ثوط توال٬   »س: ي٪ٹ يٲ «طرتاب رٮهٛ»زٲك١ زض ټاي   ٺثطټٷ٫اٰ ش٦ط ٲ٣ ، تٻ68ل  ،2 ج

زض  3ع ٞاَٳوٻ رو ٦ٷ ،ٸ ًٞوٻ  9اٲثطرو ؾٻ تٵ رظ ټٳؿوطرٴ پ  ،٦ٗة رألذثاض ،تٵ حٳاٲٻ

 . «رؾ قسٺ ٸر٢ٕ  «طرتاب رٮهٛ»

 يرإلقاضر  ٞ»زض ٦جاب ذٹز  ،(٠.  ټ 699 )ٰ يت٧ط ټطٸ رتي تٵ يرتٹرٮحؿٵ ٖٯ .2

 ٵ ٲ٣ثطٺ ٶاٰ تطزٺ رؾ . يرظ ر ،چاج زٲك١ ،99ل ،«اضر يرٮع 

 ،«رألٖال٠ »زض  ،(٠.  ټ 684 )ٰ يتٵ قسرز حٯث يٵ ٲحٳس تٵ ٖٯيٖعرٮس .9
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 ٵ ٲ٣ثطٺ ٶاٰ تطزٺ رؾ .يرظ ر، 984ل  ،9ج

٦كووٝ  »زض ٦جوواب ذووٹز  ،(٠.  ټ 879 )ٰ يٵ ظرټووطر٭ تووٵ قوواټرووذٯ .4

 ٵ ٲ٣ثطٺ ٶاٰ تطزٺ رؾ . يرظ ر ،ؽيچاج پاض، 48ل  ،«٥ررٮٳٳاٮ

ٵ يرظ ر ،96ل ، «رٮٯٳٗا  »زض  ،(٠.  ټ 959 )ٰ يحاّٞ رتٵ َٹٮٹٴ زٲك٣ .5

رظ  ٫طيز يرظ تطذ، 98ل  ،يرتٵ حٹضرٶ «رإلقاضر »زض  ٵرټٳچٷ رؾ . ٲ٣ثطٺ ٶاٰ تطزٺ

 ٵ ٲُٯة ٶ٣٭ قسٺ رؾ . ير ،رتٵ َٹٮٹٴټاي  ٦جاب

 ،«رإلقواضر  »زض ٦جاب ذوٹز   ،(٠.  ټ 970 )ٰ يك٣ٲز يٖثٳاٴ تٵ رحٳس حٹضرٶ .6

 ٵ ٲ٣ثطٺ ٶاٰ تطزٺ رؾ . يرظ ر ،چاج زٲك١، 98ل 

رظ  ،«اضر يو رٮع»زض ٦جواب ذوٹز    ،(٠.  ټ 9092 )ٰ يٖسٸ يٲحٳس تٵ ٖٯ ي٢اي .7

 ٵ ٲ٣ثطٺ ٶاٰ تطزٺ رؾ . ير

ج  ،«رٮثحاض»زض ٦جاب  ،(٠.  ټ 9959 )ٰ يد ٖثاؼ ٢ٳرٲحسث تعض٪ٹرض ق .8

 ٵ ٲ٣ثطٺ ٶاٰ تطزٺ رؾ . يرظ ر، 680ل ، 9

، 959م ن ،«زٲك١ » زض ٦جاب ذٹز ،ٳٷدسرٮٵ ينالح رٮس ،ز٦جط ٲٗانط .9

 ٵ ٲ٣ثطٺ ٶاٰ تطزٺ رؾ . يرظ ر، 297ٸ  978

 ،26ل  ،«ٵيرٮوسضر  »زض ٦جاب ذٹز  ،يٲحٳس ٲهط يرؾجاز رحٳس ٞٽٳ .90

 ٵ ٲ٣ثطٺ ٶاٰ تطزٺ رؾ .يرظ ر ،چاج ٲهط

چواج   ،549ل  ،« رو أټو٭ رٮث »زض ٦جاب ذوٹز   ،يٖٯٱ ٲهط١ رتٹررؾجاز تٹٞ .99

 ٵ ٲ٣ثطٺ ٶاٰ تطزٺ رؾ . يرظ ر ،ٲهط

 »ذوٹز   يذُو زض ٦جاب  ،ناز٠ تحطرٮٗٯٹٰس ٲحٳسرؾ ،تعض٨ٻ ٖالٲ .92

 ٵ ٲ٣ثطٺ ٶاٰ تطزٺ رؾ . يرظ ر، 992ل  ،«رٮٛٷاء

ٵ يو رظ ر ،99ل  ،«ح رٮ٣ثٹضرٲهات»زض  ،يٶدٟ يٸرّٖ رنٟٽاٶ يٖٯد ٲحٳسرق .99

 ٲ٣ثطٺ ٶاٰ تطزٺ رؾ . 



 3هاشن بني هعقيلآراهگاه /  220

 33021شاخه: ،  3/6/33تاريخ: عسکري، مجري: ، 3پرينت 

ٵ ٲ٣ثطٺ ٶاٰ يرظ ر ،چاج ٲهط ،258ل  ،«ٶاٰرال »ٻ رزض حاق يرؾجاز رٖٓٳ .94

 تطزٺ رؾ . 

، 84ل  ،«رٮٳكاټس »زض ٦جاب  ،س ٖثسرٮطظر٠ ٦ٳٹٶٻرپػٸټك٫ط ٲطحٹٰ ؾ .95

 9ٵ ٲ٣ثطٺ ٶاٰ تطزٺ رؾ .يرظ ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در دمشق ـ سوريه 3حضرت زينبو ضريح مطهر بارگاه 

                                                           
، اٽبٽيڄ ٽْڀ الڅهڈه   ٽؤٍَڄ ،كه پبٵَزبٿ کڄ ّلڃ كاهيټ چبپ يا هٍبٹڄ، 3فبكٻ ثزڈٷ، ٭ٚڄ ځبٽڄ ىځلگيثبهڃ ٽب كه .1

 .چبپ کوكڃ اٍذ ثڄ ىثبٿ اهكڇ آٿ ها
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 اتيادتدر قلوزٍ  3ٌةيسگفتار ّطتن: 

. تؿوراضي زرضز   ٧ٹؾ  ٦وٻ ثوٹرب  رٶ يٖٳٯ ،: ررټ٭ ت تاضٺزض ؾطٸزٴقٗط  ٪ٳاٴ تي

   قوسٺ يو ٸرض : ر٦ٻ رظ رټ٭ ت ٷاٴقٹز. چ ي٦ٻ تاٖث ٞرط قاٖط زض تٽك  ٲ يثٹرت

  :رؾ 

أوسلع ملن  ،ـله مديـلة دم اَـلة یاهلل هتعاـ یٓ بـإيؿدحـا به  ما ؾال ؽقـا مممن شعرا  

 و ؿل كبي مرسل. ،اـدكقا سبع مرات يزوره ؽقفا ؿل مؾك مؼرب

کٌاي،   ًوي هيكوبىلِ آى يثِ ٍٕي ٍ يگَ ًوي هب ٙٮَُ ىٍثبٍ يوبًياٙوٜ ثبؾ يّ

کٌي کِ ّفاز ثَاثاَ    هي ثٌبٍا  يَْٙ اٍ ىٍ ثْٚز، يهياًٍي ثَاكشوبً ٌکِ يهگَ ا

ُ  يبيٍ اًج فَٙشگبى هقَة ِّو ،َْٙب ثبٙي ٍ ىٍ آى يسَ اُ ىً ثٍِگ ٙايُ   فَٕاشبى

   .َىکهَاٌّي ياٍ يثب اٍ ى زيثِ هٌ٪ٍَ ى٭َر ثَٚ ،يالْ

 يٲدصٸتكواٴ ٦وطزٺ رؾو ، توطر     :ترو   رټ٭ ي  ٶٹضرٶي٦ٻ ٸال ي٦ؿاٶضٸ  رظريٵ

ٵ رٲوط  ي، تٻ رٲٗانطټاي   ؾسٺزض  ټٱٸ  ٪صقجٻ،ټاي   ؾسٺزض  ټٱ ٦اٲ٭،سٴ تٻ رخط رضؾ
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 ٴٽار٣ٞ ،تعض٨ ٴثايٸ رز ٴرٖطا، قثٹربٵ يتٻ ر سٴرضؾ يرٶس ٸ تطر ٲثازض  ٦طزٺٲ٣سؼ 

 يرٶس. ر٪ط ٲا رقٗاض ، ټٳٻ تا ټٱ تٻ ٲؿات٣ٻ تطذاؾجٻيٷيٸ ٲطرخٕ ز ٴاٞٹؿٯرٞ ٲطتثٻ،تٯٷس

تطيٵ  ٱ، ٦جاب ٲا تٻ تعض٨ياٸضرضر ترؾ  ٪ٟجٻ قسٺ  3ٷةيظ ذطزٲٷس،  يتاٶٹٺ ٦ٻ زضتاض

، ذواضج ذٹرټوس قوس؛    ريوٱ  ٻٶٹقوجٵ آٴ زرقوج   رظ٦ٻ ٲوا   يټسٞٸ رظ  قسٺ ٭ي٦جاب تثس

ٸ زض  توٹزٺ  طتثٍٲو ٦جواب  ٻ ررٸٮتا تحث ٦ٻ ٱ يآٸض يضر ٲ يرقٗاض ،ٷدايزض رٲا ضٸ  رظريٵ

 : رؾ ٻ ٪ٟج ؾرٵقاٰ ٻ يضرٸ يضٸؾجاكاٴ زض يٲط٢س ر ٸخٹزرظ ٖط اق ،آٴ

 : 1يذطؾاٴ ٶدٟ يٲٽسس ٲحٳسرٖالٲٻ ؾ .9

 ةجللالٓ  يللا بؼللام اـراويلل يهتقفلل

 

 اـزاؿقللة یذؽللا  بؿثللو و هتطللاوي  

 رتملن حؾلت ربلاك ؽطّفل أدريِت  

 

 مـك اـربلوم ملن اـؽلالب اـعاويلة  

 یهتؾلل  اـعؼقؾللة زيـللب هتـؿللي إـلل 

 

 اـسللامء اـسللامقة یذف يطللول طؾلل  

 و اـبضللعة اـزهللراء ؽللاصم أّمفللا 

 

 احلاكقلة یحدبت طؾقفا و هلي هتلدط  

 طللّظ و هللو خللري أرومللة یو إـلل 

 

 كسللب هتللبؾج ؿاـسللامء اـضللاحقة  

 ريعةلبشلل یواَللّد أ للد مللن أهتلل 

 

 ِتلللدي اـْبايللللا ـؾؼقامللللة باؾقللللة  

 إرو احلديث و أكت بعلض شلفوده 

 

 و اـؼللول مـلل  مصللدق يا)راويللة(  

 و َتللدثي ـؾجقللل طللن ؾللوم مضللوا 

 

 ر أذن صللاؼقةلؽاَقللل هللذا اـعصلل  

 ؿللم باـشلللم طجاحللب مللرت هبللا 

 

 باــاؽعللات طللن اـؼللرون اخلاـقلللة  

 هتؾ  اـعظات هتؼص بعض حلديثفا 

 

 حؽؿلت ؽؽاكلت صاؼقلةطن زملرة   

 ؾللرن مللن ا طللوام أثؼللل ؿللاهظ 

 

 باـػادحللات ؽعللدت مـفللا خاويللة  

 ؿم ذا ـؼقلت ملن اإلسلاءة و اـعـلا 

 

 مللن صللبقة ذرحللت ــللار حامقللة  

 ؽللاخلؿرة اـصللفباء ملللء بطوهنللا 

 

 وأؿػفلللا خضلللبت دملللاء  زاؿقلللة  

 كللزت اـؼللرود طللظ مـللابر أ للد 

 

 رک ؽقفللا ثاكقللةلجفلدت هتعقللد اـشل  

 ؽخرها یهبا ا كساب أؾصؾرصت  

 

 شلللق  ؿػلللور أو طجلللوز زاكقلللة  
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 صللخر و هـللد واـػللروم بلَسهللا

 

 هذا اــجاد و ذي ا صلول ؿلام هقله  

 يللا راويللة ؽللارو احلللديث  مللة 

 

 مؽبوبللة و هتعللقش ضؿلللي صللادية  

 و َتدثي طن ذي اـؼصلور و هلوهلا 

 

 أين اـؼصور مضت و أين اـالهقة؟!  

 یهتللرؾاـللت معادفللا دريـلل  مللا  

 

 يؽػقللل  مـلللي ملللا هتراهلللا باؾقلللة  

 ؽاحب بطرؽل  أيلن بلاين جملدها 

 

 ثللللاور بليللللة حػللللرة أو زاويللللة  

 ؽللنذا اـؼصللور وٓ بؼللاء ـرسللؿفا 

 

 و إذا اـلللروؤس و ٓ رملللقم باـقلللة  

 اـؼللْب ادشللقد ححلله یواكظللر إـلل 

 

 اـزاؿقلة یسامي اـرضا  طال بؿثلو  

 طدـللله یذيلللاک حؽلللم اهلل يللللب 

 

 بلللاـعروش اخلاويلللةإٓ اإلصاحلللة   

 اـلللدار هتبؼلللي یو هتؽلللون طؼبللل 

 

 داحلللام  ـؾؿتؼلللع و ـؾعتلللاة اهلاويلللة  

 يا)راوية( و اـؼؾلب ملاض جرحله 

 

 باـػادحللات مللن ادلللد اـؼاسللقة  

 و أشللدها وؾعللا  مصللاحب ؿللربال 

 

 شلللّم اَبلللال هلوهللللا متداطقللللة  

 شللللاد احلسللللع  و  ديللللن 

 

 هدمت و ـزيـب أوذ هتلتم اـباؾقلة  

 اـسللبطع حػللت باـللذي ؽشللؼقؼة 

 

 طللن  ؾلله ؿللل اـللرواد واهقللة  

 ؾد ؾابؾلت ؿلل اخلطلوب بصلْبها 

 

 مفللام َتللقط هبللا اـظللروف اـعاهتقللة  

 ر  اـلللذي ـبـاحلللهلو أ لللت اـصللل 

 

 ؾامللت طؾقفللا ؽفللي أسللّس اـزاويللة  

 بلللدماء زمرِتلللا هتشلللقد أّسسللله 

 

 و هتشلللقد أطلللاله دملللوم جاريلللة  

 ؽؿحلللت هبلللا آثلللار مؾللل  أمقلللة 

 

 صللرا  ؽلضللحت خاـقللةمللن دارهللا   

 رم بللهلؿللم موؾلل  باـشللام مل هتضلل 

 

 صللؽت بلله أسللامم ذاک اـطاؼقللة  

 و أذـلللت اــػلللر اـؾئلللام بؼقؾفلللا 

 

 ؽعـللت هلللا باـللذل هتؾلل  اــاصللقة  

 وصللؿتفم اـعللار اـشللـار بخطبللة 

 

هللووا أطجللاز كخللل خاويللة یحتلل  
9
 

 
                                                           

ل  َ  وقيَة  )٭وٽبيل   ٽي ثڄ ايڀ آيڄ ّويٮڄ اّبهڃ كاهك کڄ ،ايڀ ٽٖو٣ .1
َج زع ََنط غط

َ
مط أ ٍع ن 

َ
څبيي ٭هوڇ   ځقٸڅبي  گڈيي رڂڄ»؛ (َكأ

 .(ٽزوعټ(. )7  ؽبٱخ «.رچي څَزڂلبكڃ ڇ ٽيبٿ ا٭ز



 3هاشن بني هعقيلآراهگاه /  226

 33021شاخه: ،  3/6/33تاريخ: عسکري، مجري: ، 3پرينت 

 ؽصل اخلطلاب و يلا ـله ملن حجلة

 

 صللػعت هبللا هتؾلل  اَبللاه اـعاهتقللة  

 خطبتفللا حللروف زاهقللة ؽحللروف 

 

 و بؾقللح حجتفللا صللواطق داهقللة  

 إيلله ربللوم اـشللام هللذي زيـللب 

 

 دلللا دطلللت أن ٓ هتلللراک ثاكقلللة  

 ؽلطللدت ـؾللـػس اَرحيللة مشللفدا   

 

 حيؽللي هلللا ذؿللر ادلللد اـدامقللة  

 ـؽللن ربلل  و هللو طللدل حللاؿم 

 

 ي دم جلوارک كاهقلةلي ـتؼضليؼض  

 ؿلللللم حؽؿلللللة اهلل دم هتؼلللللديره 

 

 و أخللري خاؽقللةؽتبللع واضللحة   

 ؽلسلللرية ادلللاض َتطلللم هلللقؽال   

 

 ذّر اـرملللاد ؽلللام ـللله ملللن باؾقلللة  

 وهتؼلللقم ؾؿتفلللا بلللرؼم أكلللوؽفم 

 

 1دم أرضفم حقث اـؼطلوف اـداكقلة  

 و هتدّر زيـلب حقلث يؿلي ؽضلؾفا 

 

 ثللرا  طؾقلل  ؽعللدت مـفللا راويللة  

 و َتللط زيـللب ـؾخؾللود سللطورها 

 

 و مللدادها هتؾلل  اـللدموم اـغاـقللة  

 بقضللاء ؿللل صللحقػةو صللوت يللد  

 

  مقللللة ؾللللد سللللودِتا طاصللللقة  

 رهلهللذا هللو اـػللتل ادبللع بـصلل 

 

 اـباؾقلة یاـدين احلـق  و هتؾ  طؼبل  

 وختللام شللعري دم كشللقد اـؼاؽقللة 

 

 هتقفلللي جلللالٓ  يلللا بؼلللام اـراويلللة  

ٍ ثاِ   ييَٕگٚشِ َٙ ،ي هِاٍ دب يا ثِ هب٥َ ٙکَُ ،ِيي ٍاٍيَُٕهّبي  هِاٍ يا 

 .ييه٦َْ، اكٖبٓ غٍٍَ کٌآى هَقي  زفإَٙجت 

ِ  يؿاِ کٖا  کِ  يىاً هي بيآ ِ  ّابي    ىٍ سذا ِ يٍ ىٍ ًش يُ إاز يا ساَ ٕاکًَز گ  ؼا

َ  يثْبٍّبي  گبُ، اقبهشآى َ ّابي   اُ لاَص ٍػاَى ٕاگ    ،سا کي داب  ٙايُ   ٭َ٭ا

 إز؟

ٌات  يهَىهٌي، ُ يّوبى ثبًَيُ إز، يگِ اقبهزسَ ّبي   سذِ کِ ىٍ يي ٙوٞيا

ِ هَسجاِ  هٌشٖات إاز کاِ اُ إٓاوبى ثلٌي     يٍ افشوبٍ إز کِ ثِ ؿٌبى َٙف  ًيا

 .َىيگ هي ٕجقز

                                                           
ٍَ  داَدهنقَياة  ) ٭وٽبيل  ٽي کڄ ٍڈهڃ ؽبٱڄ اّبهڃ كاهك13ثڄ آيڄ  ،ايڀ ٽٖو٣ .1 َفع ِع هٍهيلڃ اُ ځيكيهک ڇ كه   څهبي   ٽيڈڃ» ؛(قع

 .(ٽزوعټ)«. كٍزوً اٍذ
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 ،آى ثاابًَ يإااز کاِ ثااَا  آى ك٢ااَرهابىٍ   ،، فب٥وااُِّااَابهجَ، يا ٍ دابٍُ سااي د 

ِ ٙايُ  يا ل هلقات ثاِ كبً  يا ي ىليٚبى ثِ ّوا يٍ ا ًوَىُ إز يٍ ّويٍى يىلَُٖ

 9.إز

ٍ  يىٍ كابل  ؛ٍٕي هي يي ثِ ٭ليًٖت آى ثبًَ ّوـٌ َ  يىاٍا يکاِ  سجابٍ ٍ  يي ثْشا

 .اٍ ّوبًٌي إٓوبى ٍٍٙي آٙکبٍ ٍ ىٍهٚبى إز ،ي للب٧ياُ ا ًْاى إز ٍ

َ   يّوابى کٖا   ؛ٚبى ك٢َر اكوي إزيػي ا آٍٍى کاِ   يٮز ٍ ٍٕابلش يکاِ ٙا

 إز. ياىيهبًيگبٍ ٍ ػبٍ ،ييز ًوَىُ ٍ سب اثي اآلثييهَىم ٍا ّيا

َ يا ض هَث٣َ ثِ ايٝلجز کي ٍ كيِ يٍاٍ يا  ىٍ ؛بى کاي يا هَىهٌاي ٍا ث  يي ثابً

َ  يكاي کاَىى   زيا . ٍٍاياُ آى ّٖاش  يِ سَ ٙابّي اًايک  ک يكبل  ،ض اُ ٥اَف سا

 ِ.يٍاٍ يي إز اييأىٍٕز ٍ هٍَى س

 ؛ٖاشٌي يي هاب ً ياکٌاَى ىٍ ثا   ٕوي ثگَ کِ ّان  يي ًٖل اُ هَىهيا يثَا !ِيٍاٍ يا

 يى ٕوٌبى سَ ىاًٍي.يٌٙ يٌَٙا ثَاّبي  گَٗ ،ي ٭َٞ ٍ ىٍٍُيؿَا کِ ًٖل ا

يُ يا ٍا ثاِ هاَى ى  آًْاب   ي ٙابم يَُٕهکِ  يجيت ٍ غَيؿِ فَاٍاى ّٖشٌي اهٍَ ٭ؼ

 ثبٙي.   هي گٌٙشِّبي   َٕى ثَىُ ٍ هشٮلق ثِ ٕيُ يکِ ىاٍا ياهٍَ ؛إز

گَىى کاِ   هي ثبُگَ يس٤َٕ گٍَّ ،ي دٌيّبيَاهَى ايٕوي گفشي د يهقياٍ کو

 کَىًي.   يكکوَاى ثَىُ ٍ َٕکٚ

ٍٍ  اُاياي  ؛إزي ًوَىُ يّب ٌٕگ جزيلِ هٞيٍا ثِ ٍٕام ِ ٙبً ،اُ ُهبى يبىيثَِّ ُ

 ؼِ ثَگٚشن.يٍ ثيٍى كَٞل ًش يىٕز هبل

َ  يػَاً ياُ ثبًَ يييى يي ٍ ٕوشيؿقيٍ سَّ ٕاَٗ ثاَ اطاَ آسا٘     ّابي   کِ ها

 .ي ٙيُ إزيٕف ،ّب جزيَُٕاى هٞ

ثبلٌيُ ٍ ّبي  ٙکو٘ دَ اُ َٙاة َٕم ًٍگ إز ٍ ىٍ کف ىٕش٘ ٍا ثب هَى

                                                           
ّهڈك کهڄ ثهڄ فهبٝو      ٽهي  گٮزهڄ اٍذ. كه ىثبٿ ٥وثي ثهڄ ىځهي    ىڅوا٭بٝپڄ ، ڃٝبڅو ڄٹٲت ٽجبهٳ ٕليٲ، «اٹؾبځيخ» .1

   .)ٽزوعټ( کڂل ځپي اٽب اىكڇاط، کڂل ٽي هځظ ڇ ٍقزي رؾپٸ ،څبيِ ثچڄ
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 ه٢بة ثٖشِ إز. ،ىٍ كبل ٍٙي

دًَي. سالٗ  هي کٌٌي ٍ هي ِيبهجَ ػٖز ٍ هيهٖبػي دّبي  هٌجَ يّب ثَ ثبال وَىيه

 ًوَى سب ىٍثبٍُ َٙ  ٍا ثِ ػْبى إالم ثبُگَىاًي.

ٍ  ،ي إز کِ ديٍٗ هٚاَ  يهٌشْب ىٍػِ افشوبٍ ٍ َٙف اٍ اُ للب٧ ًٖت ىٍ ا

 کبٍ ثَىُ إز.هبىٍٗ ًُب

ِ  ٝوَ، ٌّي ٍ ّوِ فٍَ٭بر ٙؼَُ ُ   ييا ا ،اٗ ًبها اٝال ٍ   يٍ ىاٍا اًاي  گًَاِ ثاَى

 ثَىُ إز. ي ٥ٍَيِ ىٍ ٍاق٬ ّويکِ اٍ ًگًَِ  ّوبى ؟!اًي ًٖت ثَىُ

ي ىإشبى ثاَىُ ٍ آٍٍُهٌاي ٍ سٚاٌِ    يٕوي ثگَ کِ هٚشب  ا يهلش يِ، ثَايٍاٍ يا

 ثبٙي. هي ىٍثبٍُ آىکَىى  يى ٝلجزيٌٙ

 ،آى قٞاَّب ِ اُ ٝبكجبى قَّٞب ٍ لَْ ٍ لٮت آى ٕوي ثگَ ٍ ثگاَ کاِ   يٍاٍ يا

 کؼب ّٖشٌي؟ ،بٙبى ٍ هَٙگٌٍاًبىيکؼب ٍفشٌي ٍ آى ٭

 ؟يٌا يث ًواي  بييُ سَ إز، آيهبًيُ اُ آًْب ّوـَى ػبهِ دَٕ يگفز: آطبٍ ثَ ػب

 إز. يسَ کبف يهبًيُ إز، ثَا يثبق يٌيث هي آًـِ ٍا کِ ،اُ ػبًت هي

هؼي ٍ ٭٪وز آى کؼب إز ٍ ىٍ کايام ٕاٍَام    يثبً يٌيٌياُ سب ثجيثٌگَ ٍ ً٪َ ث

 هب  ٙيُ إز؟گَِٙ اُ ػْبى  بي

َ  ّابي   اُ قَٞ ياطَگًَِ  ّيؾ کِ يکٌ هي هٚبّيُ ًوبًايُ إاز ٍ    يػاب  آًابى ثا

 سکِ ٙيُ إز. يُ إز، ثلکِ سکِيفق٤ دَٕ ٚبى ًِيَّٕب

ل٘ ثَافَاٙشِ ٙيُ إز ًگبُ کي کِ ؿگًَاِ هَسفا٬ ثاَىُ ٍ    ي١َکِ  يهِاٍ ثِ

 ،ًقاب٣ ػْابى   يهاَىم اُ اقٞا  ل ٙيُ إز کِ يک ثبٍگبُ آثبى ٍ ًَُٕيُ سجيي ثِ

 ٭بُم آى ّٖشٌي.

ًَ     ي ّوبى فَهبى ٍ اٍاىُ هياًٍاي إاز   يا سابع ٍ   يکاِ ٭ايالش٘ فقا٤ ثاب ٕاًَگ

ثاب ٭ايالز    ،ي ثبٙاي يا َ ايا بثاي ٍ اگاَ غ  ي هاي  يُ سلقاق يا فب يداَؽ ٍ ثا  ّبي  سوز

 ًياٍى. يدٍٍَىگبٍ ٕبُگبٍ
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هؼاابُار  ،ٚااگبى إااز ٍ آساا٘ ػْااٌنيدٚااِ هشٮلااق ثااِ سقَايّو ،کااَيداابىاٗ ً

 ثبٙي. هي بىيگَىًکٚبى ٍ ٍٍُگَ

ٍ ّبي  اُ اًيٍُ يًبّٙبي   يُهن ىل ثَ اطَ ٕوش !ِيٍاٍ يا ثاَىُ، ٍ   يکٌٚيُ، کاب

 اىاهِ ىاى.

 يجشيهٞا  ؛ٕاز کَثالّابي   جزيُهن آى، هَث٣َ ثِ هٞسَيي   يٍ کبٍسَيي  ييٙي

يُ، َٕ هَى ٍا ثبال ًگاِ  يَٕ ثِ فلک کّٚبي  کِ ىٍ اطَ ٙير ٍ َّآ آى، کَُ

 وشي ّٖشٌي.يىاٙشِ ٍ ىٍ كبل فٍَ ٍ

ُ  ي ٍا ثَافَاٙشِ ٍ هٖشلکن ًوَىيىٙيُ  َاىيٍٍ إبٓ ّب ِ يدب ،ييكٖ ٌات  يٍ ثاِ 

 ي.يل ًوبيي ٍا سکويِ اٍکبى ىيز کَى سب ثقيٍٝ

ْ يي، ٕاج٦ يهَاَّ كٌٍٍٖ  اُايي  يٍا اٝاالف ًواَى کاِ سوابه     يِيا ؿ ،ييييي ٙا

 آى َٕ ثبُ ُىًي، ٍ ًبسَاى هبًيًي. هٖئَليزهٖشلکن اُ ثَ٭ْيُ گَفشي ّبي  کَُ

ثِ کوک  ،کَى هي ٤ ٕوز اٍ ٍا اكب٥ِيَّ قيٍ ّن کِ َٙا ،ثٍِگَاٍ يآى ثبًَ

   .ًوَى هي ّب هقبثلِ يگَفشبٍ يثب سوبه ،ٝجَٗ

 ،ل ًوَى کِ ثِ هٌ٪ٍَ ثٌب ًوَىى آىيي ٍا سکوياُ ى يٕبهشوبً ،هَىهٌي يآى ثبًَ

ٙبلَىُ آى ٕبهشوبى دَٙاکَُ   ،ٚبىياٍٍ  اُايي بم کَى.ي١ي ٥بغَر ُهبى هَى ق

 ي إز.يى

افَاٙاشِ ٙاي ٍ ثاِ    ي ثَيا ِ ٍ إبٓ ٕابهشوبى ى يدب ،بٍاى ٍ اٝلبث٘يّبي  ثب هَى

 ّن هَاّي ٙي.سَ  ثَافَاٙشِ ييٕبهشوبى ى ،ٍٍاىّبي  لِ اٙکيٍٕ

 يهابل ّاب   لِ آى هلاَ ٙاي، ٍ اُ کاَاى ساب کاَاى     يِ، ثاِ ٍٕا  يا اه يآطبٍ كکَهز ثٌ

 ي.يگَى

٩ابلن  ي يا ثِ گَٗ اهجَ آى ٍ  ن اهَ اٍ ًٚيًييىٍ ٙبم سٖلکِ  يبٍيؿِ اهبکي ثٖ

  ي.يبًگَ ًَٕي٥غ

ي ؿْاَُ  يا ؼِ، ايىٍ ًش ؛ِ ٍا ثب دبٕو٘ هَاٍ ًوَىياُ افَاى دٖز ٍ فٍَهب يسٮياى
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َ    ق هَاٍياُ ٥َ يًٍَاً هاَى ػلات کاَىُ ٍ     يًوَىى آًبى، سَػْٚابى ٍا ثاِ ٕا

 آًبى ٍا هَٚٗ ٕبهز.

ِ ساَيي    ٍ ىٍىًاب   ّاب  تيا ٭سَيي   ُٙز ِيهب ،اٗ ق ه٦جِيآًبى ٍا اُ ٥َ ّابي    لکا

 يسْا  بىيا فٍَ افشبىُ ٍ هّبي  سٌِ ًول ،ىٍٕز ىاٙشٌيکِ اي  گًَِ ثِ ؛ًٌگ ىاًٖز

 ثبٌٙي.

 يهلکوا  يليٕ ،لِ آىيٚبى ثِ ٍٕيثَى! ااي ُ  ؿِ كؼز کَثٌياٗ  َٕآغبُ ه٦جِ

 ي گَىًکٚبى ٍٍُگَ ُى.يثِ ٍَٝر ا

ّٖشٌي ٍ كؼاز ٍ ثَّابى هلکان ٍ     يىٍهٚبًّبي  كَف ،كٍَف ه٦جِ آى ثبًَ

 ثبٙي. هي جزيّوبًٌي ٝب٭قِ ثِ ٌّگبم ثال ٍ هٞ ،اٗ کَثٌيُ

ٍ ّبي  اقبهشگبُ ،بٍ هَةيثٖ کاِ   يُهابً  ؛ٌات إاز  يي ُيا ا !ي ٙابم يٕاَُه  يثْاب

 ٌي.يهَإز سب سَ ٍا ىٍثبٍُ ًج

َ  اي ِ ٝالٌ  ،ػبى هؼاٍَف  يدٔ ثَا  يبىآٍٍيا کاِ   يکاَى  يٍا هاٍٍَ ٍ ثابًُگ

 کٌي. هي ثبُگَ اٍ يٍا ثَاي يهًَّبي  غن

ٌي ساب  يًٚا  هاي  ثاِ ق٢ابٍر   کاِ ٭ابىل ٍ ىاٍٍ إاز،    ياهب دٍٍَىگبٍ سَ، ىٍ كابل 

 هلبکوِ گَىى.ٙوٜ هلٍَم ٙيُ ىٍ ػَاٍ سَ 

اٍقابر ثاِ    يَٗ، کاِ ثَها  يدٍٍَىگابٍ ىٍ سقاي  ّابي   بٍ ّٖاشٌي كکواز  يؿِ ثٖ

 گَىى. هي بىيبًِ ثياٍقبر ثِ ٍَٝر هوف يٍَٝر آٙکبٍ ٍ گبّ

 جکابٍ ٍا ًابثَى  يفَ يبى ٍ ٕابهشبٍ قايٍس  يثٌ َ ثَىُ إز،يکِ ىٍ گٌٙشِ إ ييثبًَ

 هبًي. ًوي ياُ آى ثبق يکِ اطَاي  گًَِ ثِ ؛کٌي هي

ُ يا ثِ هب  هبلثب ِ ٍ إبٓ ٕبهشوبى هَى ٍا يٍ دب  ٙابى، ىٍ قلواٍَ آًابى    يى داَُ

 .ک ٍ ىٍ ىٕشَٓ إزيًِى ،اٗ يُيٍّٕبي   َُيهکِ  ييػب ؛ٕبُى هي

ٍ  يِ ٍٍٙاٌ يا ٍ هب يا کاَى يا ٘ ديٍ هقابه٘ افاِا   يثلٌيهَسجگ ،يًبىٍ هکٌت يٍ ُ

 .ًوَى يي ىٍ آًؼب ػبٍيٍا ّوـَى ثبٍاى ٙيلش٘ يز گٚز کِ ف٢يّيا
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ي يًگابٍى کاِ هاياىٗ ّوا     هي يهَىٗ ٍا ىٍ كبل يػبٍىاًگّبي  ٌت ٦َٕيٍ ُ

 بٕز.گَاًجّْبي  اٙک

َ  ٍا ِ ياه يثٌّبي   الر ٍ ًقِٚهٮبى يسوبه ،ييٍ ٕف يًٍَاًّبي  ىٕز  يکاِ ٍٍُگا

  ي.يـيًگبٙشِ ثَى، ثَّن ُىُ ٍ ىٍ ّن دَٕک٘ 

 يٍَُي، ّوبى ديکشبدَٕشيي ييي دب  ٍ آيٍٕبًيى ثِ ى يبٍيق يي ٍاقٮِ اُ ٥َيا

ُ يثٍِگ إز. ػبٍ ٚابى  يإاز کاِ ا   يٌات، ّوابى دبىاٙا   يياى ٙيى ك٢اَر 

 يّوابى هؼابُاس   ؛ييا ِ ىؿابٍٗ گَى يا اه يکِ ثٌا  يي ًََٕٙشيِٕاٍاٍٗ ثَى، ٍ ا

 يًي.يکٚ هي ي اًش٪بٍٗ ٍايإز کِ ثب

ٍ  يا ي ٭جبٍر إز کِ:ين ايِ دَىاُيبى ٕوي هي ىٍ قبفيٍ دب ي يٕاَُه ّابي   هاِا

 .ييَٕگٚشِ َٙ ،ي هِاٍ دب يا ثِ هب٥َ ٙکَُ !ِيٍاٍ

اټواٶف  ٷرظ ٪ ٦ٻ ذوسر  يٵ ؾات٣رٷٲحٳس حؿ ،ٵ ٦جابيط رره٣ؾط تا پا تٲإٮٝ  .2

 رؾ :ا  ضر زضتاضٺ ٲٹيٹٔ ٲٹضز ٶٓط ؾطٸزٺ رٵ رتيت٫صضز، ر

 أيلللا راويلللة صبلللت يلللا راويلللة

 

 دطللللاک ادفللللقؿن يللللا راويللللة  

 هللللام بللللدر یطؾللللوت طؾلللل 

 

 هـقئللا  ـلل  اـرهتبللة اـعاـقللة اـللدجي  

 أ هتللدرين مللن ضللؿـتفا حشللاک 

 

 و مللن دم ربللاک ؼللدت ثاويللة؟!  

 ضلللؿـت اـعؼقؾلللة ملللن هاشلللم 

 

 ؽبورؿلللت باـشلللام ملللن ضلللاحقة  

 أ راويللللة اـشللللام رؽؼللللا  هبللللا 

 

 اـزاؿقللللةؽللللال هتزطجللللي اَثللللة   

 ؽؽلللم ملللن خطلللوب أدلللت هبلللا 

 

 و ؿلللم ملللن جلللرو  هبلللا باـقلللة  

 یبؽتللل  دملللا  يابـلللة ادرهتضللل 

 

 ملللللدامع شلللللقعت  اَاريلللللة  

 أهتسلللللبع دم ؿلللللربالء جفلللللرة 

 

 و مللللا ـلللل  دم كسللللوة ثاكقللللة  

 ويلللا خػلللرا  أشلللبفت بلللاـوّذ  

 

 وبـتللللللا   خالؾلللللله حاؿقللللللة  

 ؽػقللل  سلللجاياه ؾلللد أذؾلللت 

 

 و ؽقلللللل  شللللللامحؾه زاهقللللللة  

 و اـبتلللول یبضلللعة ادصلللطػؽقلللا  

 

 و ؿلللم ـللل  ملللن كؽبلللة داهقلللة  

 



 3هاشن بني هعقيلآراهگاه /  260

 33021شاخه: ،  3/6/33تاريخ: عسکري، مجري: ، 3پرينت 

 ؽقومللللا  هتللللزورين ؾللللْب اــبللللي

 

 طللللظ صخقللللة اـؾقؾللللة اـداجقللللة  

 حقلللدر یحيللل  بللل  ادرهتضللل 

 

 و شللللباله دم اـدجـللللة اـغاشللللقة  

 ؽقخؿلللد مصلللبا  ؾلللْب اــبلللي 

 

 أبللللوک ـؽللللي ٓ هتللللري باديللللة  

 ويوملللللا  ِتاعللللل  اخلقلللللل دم 

 

 ادخلللللقم ؿا سلللللبع اـضلللللارية  

 سللاـب ـبـللات رسللول اهلل ؽؿللن 

 

 و ملللن كلللازم اـؼلللرط ـؾجاريلللة  

 وملللن ضلللارب ـقتلللامي احلسلللع 

 

 ؽتبللللللا   يللللللديم اَاكقلللللللة  

 أٓ مللللا هلللللذي اـسللللام مل  للللر 

 

 وـللللملرض مل هتعللللدها اـداهقللللة  

 و ملللا دملللتفم سلللقاط اـلللوري 

 

و مللللا أخللللذوا أخللللذة رابقللللة  
9
 

 أهتـيسللللل رزايلللللاک دم ؿلللللربال 

 

 وملللا ـللل  دم اـلللرزء ملللن ثاكقلللة  

 وؾلللد جلللاذبوک اـؼـلللام اـلللذي 

 

 ؿسللللت  بلللله أملللل  احلاكقللللة  

 و ؾللد أؾبللل اـشللؿر كحللو احلسللع 

 

 ـقػلللللري أوداجللللله اـصلللللادية  

 ؽؾّؾللله ملللن صلللْب بـلللت اـبتلللول 

 

 اـطاؼقلللةی ؼلللداة اذأبلللت إـللل  

 یره أكلللله ؾللللد هللللولؽلبصلللل 

 

 مؽبللللا  طللللظ اـرمؾللللة احلامقللللة  

 وذـلللل  يللللذبل سللللبط اــبللللي 

 

 وزيـللللللب هتـظللللللره باؿقللللللة  

 واـبتلللول یابـلللة ادرهتضلللوأيلللن  

 

 وأيللللن هبللللا جمؾللللس اـالهقللللة  

  هللل اخلؿللور وأهللل اـػجللور 

 

 أخلللس ملللن ا ؿؾلللب اـعاويلللة  

 یأيللللا بـللللت سللللقدكا ادرهتضلللل 

 

 و يللللا خػللللرا  باـؼضللللا راضللللقة  

 رزايلللاک ؾلللد ؾّرحلللت ـؾجػلللون 

 

 ؽتبؽقللللل  بلللللا دمع اـؼاكقلللللة  

 ومللا برحللت هللاصالت اـعقللون 

 

 بؿثللللللواک هاصؾللللللة هامقللللللة  

 يا ،هَٗ ٍ إَٓىُ ثبٗ. هياًٍاي هشٮابل ساَ ٍا ى٭اَر کاَىُ إاز       !ِيٍاٍ يا 

                                                           
َْهبقَياة  )٭وٽبيل   ٽي ٍڈهڃ ٽجبهکڄ ؽبٱڄ اّبهڃ كاهك کڄ19ايڀ ٽٖو٣ ثڄ آيڄ  .1 اَذا  

 ط
َ
مط أ ٌع َ اَذ

َ
ٍقامط فََ هِّ َْ اََل  َْسع َطه  ڇ »؛ (فَػَصا

 .)ٽزوعټ(«. آځبٿ ها كچبه ٽغبىاد ٍقزي ځپڈكڇ فلاڇځل ځيي  ٭وٍزبكڃ فلاڇځل ها ځب٭وٽبځي کوكځل
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 ِ.يٍاٍ

ٍ اُ  يِ فَاسَ ٍفشيک ًيَُ ٍ سبٍيٙت س يياياُ هبُ ٙ ،ٍ ٭لَ هقبم يىٍ ثلٌيهَسجگ

 ٍػَىر ثبى. يگَاٍا ،يگبُ ٭بليي ػبيدٔ ا ؛يٕجقز ٍثَى يگَ ،اٍ ّن

؟ ٍ ؿاِ  يا ىاىُ يٍا ىٍ هاَى ػاب   يکاِ ؿاِ کٖا    يىاً هي ؾيسَ ّ ،ِيٍاٍ يب ايآ

 يُ إز؟يسَ آٍهّبي   ىٍ سذِ يکٖ

ِ ؼاِ ىٍ ه٦ٌ يىٍ ًش ؛يا ىاىُ يٍا ىٍ هَى ػاب  ّبٙن ثٌيهَىهٌي  يسَ ثبًَ ٙابم،   قا

 .يوي ٙيي هجبٍ  ٍ هَٗ

ّوـاَى هابُ    ٓکَ ىٍهٚاٌي يثَهٍَى کي ٍ د يثب هَْثبً ،ثب آى ثبًَ !ِ ٙبميٍاٍ يا

 ٚبى ٍا ًبٍاكز ًکي.يا

ّابي   بٍ ُهان يي، ٍ ؿاِ ثٖا  يًگَى آى ثبًََ يجبًگيگَکِ  ييّب يبٍ گَفشبٍيؿِ ثٖ

 کِ آى ثبًَ ًياٍى.اي ِ کٌْ

َ يٮيل ٍٍاى ٙا ياٙک ٍ ؿٚوبى ّوـَى ٕ يهؼَا !يهَس٢ يىهشَ ٭ل يا  ،بى سا

 ِ کَىُ إز.يسَ هَى گَّبي  جزيثِ هب٥َ هٞ

کاِ ّوبًٌاي    ي، ىٍ كابل يَٙ هي ب سَ ىٍ ٍاقٮِ کَثال، آٙکبٍا ثِ إبٍر گَفشِيآ

 ٍػَى ًياٍى؟ يگَيى يثبًَاى ٭بلن، ثبًَي يسَ ىٍ ث

ٍ  يّوبًٌي اهابم ٭لا   ،بيکِ ىٍ َٙم ٍ ك ييبيثبك يثبًَ يا َ  يا ثاَىُ،  کاِ   يىهشا

 .يٚبى ّٖشييُ ايبًگَ اهال  دٌٖييث

ىٍ سَ سجلاٍَ   ،٘يل ًٍَاًيٚبى، ثِ ّوَاُ ٙوبيا يثبٍُ اهالقّبي   يْگيٍٍٍ  اُايي

 يا کَىُ إز.يد

ّابي   جزيبٍ هٞا ي، ؿاِ ثٖا  ُّاَا ٍ ثشاَل، فب٥واِ    يدبٍُ ساي ك٢اَر هٞا٦ف    يا

 .يا کِ سَ هشلول ًٚيُ يييٙي

 .يکٌ هي بٍريبهجَ ٍا ُيهِاٍ د ،کيَُ ٍ سبٍيىٍ ىل ٙت س ،ک ٍٍُيسَ 

ک، ىٍ ا٥َاف ساَ  يدَٖٗ، ىٍ ىل ٙت سبٍَيٍ ىٍ ٙ ييٍ هَس٢يکِ ك يىٍ كبل



 3هاشن بني هعقيلآراهگاه /  262

 33021شاخه: ،  3/6/33تاريخ: عسکري، مجري: ، 3پرينت 

 كلقِ ُىُ ثَىًي.

ٗ يديٍر ؿَاٯ هِاٍ د ،دٔ اُ آى ُ  يا ًوب هاي  بهجَ ٍا هابهَ بى يا ار ًوب ي ساب ؿْاَ

 ًگَىى.

ِ يي ىٍ هيا ِيلٚاکَ ٕاَاٍُ    ،گَيک ٍٍُ ىي ، 7ييگابُ ٍ اٍىٍگابُ اهابم كٖا     وا

 آٍٍى.   هي ثِ سَ ّؼَم يَاًبر ىًٍيُ ٍكٚيّوبًٌي ك

يًي يَ کٚا يثاَ ىهشاَاى ٍٕاَل هايا ٙوٚا      ،ييِيبى ياُ لٚکَ يىٍ آى ٍٍُ ثَه

َ  يى يٍآًبى ٍا غبٍر کَىًي ٍ ثَها  گَٙاَاٍُ اُ گاَٗ    ،ييا ِيبى يگاَ اُ لٚاک

 ِ کٌيًي.يػبٍ

 ؛ُىًاي  هاي  ٍا 7ييوابى اهابم كٖا   يشي ،ي ىٍ آى ٍٍُيِيبى يگَ اُ لٚکَيى يثَه

 شکبٍٙبى.يػٌبّبي  ثبى ىٕز ُييدٔ ثَ

ي ٍا ؿاِ  يي ُها يکٌي، ٍ ا ًوي گٌٍى ٍ ٭جٍَ ًوي ي إٓوبى ٍا ؿِ ٙيُ إز کِيا

 َٙى؟ ًوي ىٍثبٍُ سکَاٍ ،جز آىيهٞٙيُ إز کِ 

بى ٍا ثاِ هاَى هٚاغَل، ٍ    يييا ِيق، يا ٭اٌاة هال ّابي    بًِيسبُؿِ ٙيُ إز کِ 

 ؟ييًوب ًوي يآًبى ٍا ىؿبٍ هؼبُار ٕوش ،ِيکٌي ٍ هياًٍي ً ًوي َيٕذٔ غبفلگ

ٗ يّب جزيب هٞيآ جز ثاٍِگ  يىٍثابٍُ ؿاِ هٞا    ؟يکٌا  هاي  ز ٍا ىٍ کَثال فَاهاَ

 .[يًياٍ يگَيجز ىيجز کَثال، هٞيدٔ اُ هٞ] ز هبًيُ إز؟يثَا يگَيى

ٍ يِ، فب٥واِ ثاِ ساَ دَٙابً    يا ٍا کِ هابىٍر، كبً  ايِ يٍ دَٙ ٕاَر   ييُ ثاَى، اُ ٍ

 ثَىاٙشٌي.

ٍ ٭٦ٚ٘ ٍا  يغَ  ىٍ سٌٚگّبي   ٘ ٍفز سب ٙبَّگيي ديٍ ٙوَ ثِ ٕوز كٖ

 ثجَى.  

ُ  يکِ ثِ آى ٥غ يىهشَ ثشَل، ٝجق ٌّگبم، ُهبً ،ٌتيٍاقٮبً ُ  بًگَ گاَىًک٘ ًگاب

 ىاٙز. يبىيکَى، ٝجَ ُ هي

کِ ثِ هب  َُٕاى  يكبل ب ٍفشِ ٍ ىٍيىً هٚبّيُ کَى کِ اُٖز ٍ يًگَ هي اٍ ٍا
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 ؿٚن ىٍهشِ، افشبىُ إز.

ُ ِ يگَ ،ٌتيکِ ُ يثَى، ىٍ كبل هي بهجَ ٍا َٕيًَُ د ،يکيٍ آى  گاَٗ   کٌبى ً٪ابٍ

 إز.

ٍ فب٥واِ کؼاب، ٍ هؼلأ لْاَ ٍ لٮاات آى      ي٭لاا يهقابم ٍ هٌِلاز ىهشاَ هَس٢ا    

 بٗ ٍ فبٕي کؼب؟يٙوٜ ٭

ّابي   اُ ٕاگ ساَ  ِ يا ٍ فٍَهبساَ   دٖاز  ،ى ٍ گٌبّکابٍاى ٙاَاثوَاٍا  ،ثِ ٥ٍَ ق٦ا٬ 

 کٌٌيُ ّٖشٌي.٭َ٭َ

َ  يٍ ا ي٭ل يوبى هَس٢يىهشَ هَال يا  يکاِ ثاِ ق٢اب ٍ قايٍ الْا      ييبيا ثبك يثابً

 .يّٖش يٍا١

ثاِ  ٍٍ  اُاياي  ؛کاَىُ إاز   يؿٚن ٍا ثِ ٙاير ُهوا  ّبي   دلک ،سَّبي  جزيهٞ

 کٌٌي. هي ِيآلَى گَ هَىّبي  هب٥َ سَ ثب اٙک

ًِي، ثَ َٕ يٍ هي ىٍ فَا  سَ اٙک يکِ هبًٌي اثَ ثْبٍ يبًيٮيّوَاٍُ، ٌَُّٙ ّن 

 گَىى. هي ياٙک اُ ؿٚوبى هًَجبٍٙبى ػبٍ ،هِاٍ سَ، ّوـَى ق٦َار ثبٍاى

ٰ  ،9950ٰؾوا٬  ٵ رقوٗاض ضر  ير ،يس ٲحٳٹز حثٹترؾ ،قاٖط تعض٪ٹرض .9 توٻ   زض قوا

 :ٺ رؾ ؾطٸز 3ٷةيظ ذطزٲٷس، يتاٶٹح ييط طرٲٹٴرپټٷ٫اٰ َٹرٜ 

 هلللذا ححيللل  يابـلللة اـزهلللراء

 

 أم روضلللة ؾدسلللقة ا شلللذاء؟!  

 حلللرم طؾقللله ملللن اــلللوة هقبلللة 

 

 َتـللللي ـللللديا أرؤس اـعظللللامء  

 ؼؿللرت جواكبلله اـؼداسللة ؽللاطتظ 

 

 ذؽلللا  زلللاوز ملللوصن اَلللوزاء  

 كور اـرساـة و اإلماملة سلاصع مـله 

 

 سللللطوم اـؽوؿللللب اـوضللللاء  

 صػـللا بلله ؽلطللاد ذؿللري ؿللربال 

 

 بخلللري دملللاء خمضلللوبة ملللـؽم  

سقيٓ  يجَإز کِ ٭٦َ هَٙ يب ثَٕشبًيق سَٕز يي ١َيب اي، آَُّاىهشَ  يا 

 ٍٕي؟  هي ز اُ آى ثِ هٚبميٍ ٍٍكبً

کاِ   ياثْش ؛گَىى هي إز کِ ٙکَُ ٍ اثْز ًجَر اُ آى هٚبّيُ يهِاٍ سَ كَه
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ثَػٖشِ، ىٍ ًِى هِاٍ ساَ ٕاَ   ّبي   زيثِ هب٥َ آى، ثٍِگبى ٭لن ٍ ىاً٘ ٍ ٙوٞ

 آًٍٍي.   هي فٍَىن يسٮ٪

كاَم ساَ اُ للاب٧    ٍٍ  اُاياي  ؛ِىيا ه هي ز ثَيقيإز ٍ هٮٌَ ،اُ ا٥َاف كَم سَ

 ٕجقز گَفز. ي، اُ ٕشبٍُ ػَُا  ّن گَيهَسجگثلٌي

ىٍهٚبى کِ ًٍَ اي ُ  ّوبًٌي ٕشبٍ ؛گَىى هي اُ كَم سَ ًٍَ ًجَر ٍ اهبهز دو٘

 َٙى. هي اُ آًْب دو٘ يکٌٌيُ ٍ ىٍهٚبً َُيه

بى ٍ هاب٥َُ کاَثال ٍا ثابٍ    يي ٭ول، ين کِ ايآى ثبًَ ٥َاف ًوَىَاهَى كَم يهب د

 بثز اُ ٥َف ٙوب ثاب ي، ثِ ًبى ٍ هب٥َُيکِ آى  يىٍ كبل ؛کَى ُهب ًُي يگَ ثَايى

 ي ٙيُ ثَى.يّب ًٍگ هَىيي ثْشَ

 : يرؾسرهلل ٦اْٳ يد ٲطتًرد حؿٵ تٵ قرٖالٲٻ ق .4

  رض اـشام حلع هتـّزـلت یؽطوب

 

 جيللِدب هبللا برؿللاٌت هترهبللا ـللقس  

 َتللّل هبللا مللن كسللوة اـللوحي حللّرة 

 

 مبارؿلللة مقؿوكلللة هلللي زيـلللب  

 هتطقللب هتللراب ا رض مللن صقبفللا 

 

 و ؿللم هتضللّوم صقبللا  هترهبللا ادتطقللب  

 ؽؿرؾللدها دم ؿللل ؾؾللب معظلللم 

 

 و مشللفدها دم ؿللل كػللس حمبللب  

 وَتتؾللل  اـلللزوار كحلللو مزارهلللا 

 

 زلليء إـقفللا ؿللل يللوم و هتللذهب  

 ؽلللال ؽاهتللله رو  ملللن اهلل صقلللب 

 

 و ٓ جاره ؾطر من اـسلحب صلقب  

ُ  آى ي ٙابم، يهَٙب ثِ كبل ٕاَُه   آى هاب    .يکاِ ساَ ىٍ آى اقبهاز ًواَى     گاب

ي إز کاِ هابک٘   يا ،ّب اُ ػولِ آى ثَکز ؛إز ييّب ثَکز يي، ىاٍايَُٕه

 ٖز.ي٫ٍِ ًي هٚک ٍ لن

کااِ  ييااًوب هااي ىٍ آًؼااب اقبهاازاي ُ  آُاى ي، ثاابًَيٍكااي ثاابًَاى هبًااياى يىٍ ثاا

   وي إز.ي دَثَکز ٍ هَٗ

بٍ يؿاِ ثٖا   گاَىى.  هي ثَ َٗه، ييٗ آى ثبًَ، هب  آى َُٕهَثِ هب٥َ ٭٦َ ه

 ًکَىُ إز. هٌشَٚاُ هَى  ،هِاٍ آى ثبًَ هٮ٦َکِ هب   يِياًگ ىلّبي   لِيٍا
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ٚبى ىٍ ًاِى ّاَ   يٍ ثبٍگبُ ا ثبٙکَُ إز يهَىهٌي ىٍ ًِى َّ قلج يهِاٍ آى ثبًَ

 إز. يىاٙشٌ ىٍٕز ياًٖبً

کاِ   يىٍ كابل  ؛ثِ هِاٍٗ ّٖاشٌي  ىٍ كبل ٍفز ٍ آهي ،هَىهٌي يُائَاى آى ثبًَ

 ًٍٍي. هي ٚبى آهيُ ٍيبٍر ايَّ ٍٍُ ثِ ُ

َ    ؾيي إز کِ ّا ياه ِ ياُ ٍا ،گابُ هاِاٍ آى ثابً َ  يهاَٗ الْا  ّابي    لا ٍ  يٍ هٮٌا

گبُ  ؾيّ سٌْب ، ًِي إزيٌکِ اهيکوب ا .ًگَىى يهبل ،سبُُ يهٮٌَّبي  ٍَيي ًيّوـ

ٍ ک ًٚاَى،  يا ثِ آى هکابى هقايٓ ًِى   يثال ٍ گَفشبٍ گاَىى کاِ    هاي  ٍُثلکاِ آ

 َ ٍ ثَکز ثبٙي.يِٚ َٕٙبٍ اُ هيّو

ا  رو ، زض ضرتُٻ تا ٲٹيٹٔ ٲٹضز تحوث، رت يد حٳعٺ حٯرد ٢اؾٱ ٲال، تٵ قرق .5

 ط زض آٸضزٺ رؾ :يضر تٻ ضقجٻ تحط شي٭

 ابـلة اـزهلراء طؼقؾلة حقلدر بـػيس

 

 و ؾلللل اـتؼلللرب ت ؾرابلللايوجّؾللل  

 ـؼللد أشللبفت ؽخللرا  أباهللا و أمفللا 

 

 و أكجبفللللا أب ـؼلللد أكجبللللت أمّ   

 بقلللت اــلللوة بقتفلللا یيـلللاط إـللل 

 

 و أسللللتاره بللللاــريات هتطـللللب  

 حصللان بلللَسار اـغقللوب طؾقؿللة 

 

 ملللن اهلل إهلاملللا  هللللا ٓ هتؽسلللب  

 ـؼد أـبست ؿوؽلان طلارا  و وصلؿة 

 

 و ؿؾفللم جؾبللاب خللزي زؾببللوا  

 ـسلاهناؽنن خطبلت ؽاـسلق  دون  

 

 وإن خاصبللت ؽاـسللؿفري ادللذرب  

 ودان هلللا أهللل اخلطابللة ؽـؽسللوا 

 

 رؤوسللا  و إن مل جيللد ؽقفللا ادمكللب  

 ـؽـفللللا أبؽللللت ؾؾللللوهبم دمللللا   

 

 بتؼريعفللا و اسللتاء ؿفللٌل و أشللقب  

 درؾلللدها باـشلللام هتلللروي ثؼاِتلللا 

 

 ر إن هللذا  طجللبلو ؾقللل بؿصلل  

 درؾللدها باـشللام دـللت خللوارق 

 

 ضؾؿة اـشل  اـغقفلب هلا يـجظ طن  

َ  ي، اُّااَاز ثاابى ىهشاَ  يػابًن فايا    ٍ  ُاى ،يىٍ کٌْٖاابل يٍ.يا ك يهَىهٌاا يثابً

 ي.ياًي  گَى يم ثِ هقبم قَة الْا يکيبى ٙي، اهب ًِىيُام ِ سَٙ

کاِ   يٍإاش ِ ثا  اُ للب٧ افشوبٍ ٍ َٙف، ثِ ديٍ ٍ هبىٍٗ ٙجبّز ىاٍى. ،ي ثبًَيا
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 ب آٍٍىُ إز.يىً ٚبى ٍا ثِيا ،ک ديٍ ٍ هبىٍ ثب اٝل ٍ ًٖتي

کاِ دَٙا٘ ٍ كؼابة     يىٍ كابل  ؛بهجَ هشٞال إاز  يا ي ثابًَ ثاِ هبًاِ د   يا هبًاِ ا 

ٍ ٍٕبلز، ثِ ىًجبل ّن آهايُ   يىٍهٚبى ٍكّبي  لِ ًق٘ ٍ ًگبٍيثِ ٍٕ ،اٗ هبًِ

 ٍ ثِ ّن گَُ هٍَىُ إز.  

ق دٍٍَىگبٍ ٍ ثاِ ٝاٍَر   ي، اُ ٥َتيإز کِ ثِ إَاٍ غ يياهٌ، ُى دبکآى ثبًَ

 ىاٍى. يگبّآ ،يق اکشٖبثيَاُ ٥ ٍِ ً يليً

ّواِ   ٍ ِ ًٌاگ ىاًٖاز  يا ي، ٍ آًبى ٍا هبيدَٙبً يٚبى ثِ هَىم کَفِ لجبٓ هَاٍيا

 ثَ سي کَىًي. يلجبٓ هَاٍ ،ٕبکٌبى کَفِ

ٍا  يٍ اگَ ٙوٞ ثَىسَ  ثًَيُ ،َيهَاًي، ُثبً٘ اُ ٙوٚ هي َّگبُ ه٦جِ ،آى ثبًَ

 کَى. هي ُِ هلکن ٭وليىاى، ُثبً٘ ّوـَى ً هي هٍَى ه٦بة قَاٍ

هفاز ٍ   ياُ ٍٍؼاِ  يل ٙايًي، ىٍ ًش يا ٚابى هاَاٍ ٍ ًل  يهَاًبى ىٍ هقبثال ا ِ ه٦ج

ِ يا هبکَىًي کاِ   ًوي يايد يِياگَؿِ ىٍ آى ؿ ؛َٕٙبى ٍا فٍَى آٍٍىًي ،يهَاٍ

 کٌٌيُ ثبٙي. ٍ ًَُٕ٘ ثَىُ هالهز

 کاَى  هي ِيهَى گَ ن آى ثبًَ،يثِ ٕجت ًَُٕ٘ ٍ سَث آًبىّبي  قلت ،ي ّوِيثب ا

 .ًيٙي هي بًٖبل ٍ ٕبلوٍَىُ آًْب، ًٍؼٍَ ٍ ًبٍاكزيافَاى ه ٍ

ٍ يا ىٍ ٍاٍ [ٌتيُ]هَقي قَاٍ گَفشي قبئل ثِ  ،بى هٍَى ٍطَ يٍاٍ  يثَها  ِ ّٖاشٌي 

   إز. يجي٭ؼٕوي ٕوي ي يىٍ هَٞ إز کِ ا اًي گفشِ

ٍ  غجابٍ  کاِ  إز ٍم ىاىُ ّبيي  هٮؼُِ ،ىٍ هِاٍ ٍاق٬ ىٍ ٙبم   ٍا يکيٙاک ٍ ساب

 ى.ثَ هي ييآى اُ ثق قَاٍ گَفشي يهلل ىقىٍثبٍُ 

ط رٸ تووأث زضذكوواٴرٶووٹرض  ٸ ټووا  ٦طرٲوو ٦ووطرٴ يتوو يايووزضتووٹز رظ ري  ٻ٪ٹقووٵ يوور

ٯٻ رٸؾو تعض٪ٹرض ضر تٻ  يتاٶٹآٴ  ق٧ٹٺٲعرض پا٤ ٸ تا ،ٲجٗا٦٬ٻ ذسرٸٶس  يعررٶ٫ ق٫ٟ 

ٵ يو رٺ ، زض ٪ؿوجط كواٴ ي٦طرٴ ٦طرٲا  ر يت يايزضٵ يذٹـ ر ُٖط رؾ . سٺرآٶٽا پٹقاٶ

زضتاضٺ  ٲاذٹرؾجٻ  ٵيآذطٵ يرؾ . ر يذٹـ ق٧ٹٞٻ ٸ قثٷٱ خاض يټٳچٹٴ تٹ ،حطٰ
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 ،ٵ ٸ ٦اٸقو٫ط رعترو تؿوا ٦وٻ پػٸټكو٫ط ت    چٻكاٴ رؾ  ٸ يٲط٢س پا٤ رٺ زضتاض١ رتح٣

ټواي   ط٪وٹټ ٵ يو ر تٷسٺاتس. يزؾ   ي٫طيزټاي  تٻ پػٸټف ،ٲُاٮةٵ يرظ ر فرتجٹرٶس ت

 ي٪طرٲو ذٹرٶٷسٺ  سٰ.رچ ٥ ٪طزٶثٷسيضر خٳٕ ٦طزٺ ٸ زض  يٞطرٲٹق ٦ٷحقسٺ زض  پرف

 اتس. ر٥ خا تي ٵ ق٧٭ي، تٻ ري٫طيتٹرٶس آٶٽا ضر زض ٦جاب ز يٶٳ

ٸ  ذوٹز  يضيوا  يذواٮم توطر  ر٢وسرٲي  ٲا ضر  ر٢سرٰٵ يٱ ٦ٻ ررذٹرټ يرظ ذسرٸٶس ٲ

 ٱ ؾوٹز رخوع ٢ٯوة ؾوٯ    ، توٻ يچ ٲا٬ ٸ ٞطظٶوس ر٦ٻ ټ٢طرض زټس  يضٸظ يتطرري  ٺ طرشذ

 .ضؾاٶس ٶٳي

 ٠.  ټ 9999ؾوا٬   ،رٸ٬ ٲواٺ ٲثواض٤ ضٲًواٴ   ؽ رٸ٬ زض قة يٶٹ چط٤رتٳاٰ  ظٲاٴ

ضخوة   22 ، ٲهوازٜ توا  ٧كوٷثٻ يزض ضٸظ  ،ؽ آٴيٶٹ ف ٸ پا٤يطريرٶداٰ قس. ؾپؽ ٸ

 توٵ  يٖٯو  ،ٲإٲٷواٴ  رٲرطزض ٶدٝ رقطٜ ٸ زض خٹرض ٲط٢س ، .٠  ټ 9994رٮٳطخة ؾا٬ 

ثٹ ٸ ُٖوا ٸ  ٥ ُٖوط ذٹقو  يو توٻ ؾواٴ   ٣ا ، رٵ تح٣يرٻ ټٳ .قسرٶداٰ  7،َاٮة رتي

 كاٴ رؾ .يتط٦  خٹرض پا٤ ر ٵرُٖطآ٪ يًٞا تركف رظ

 ٵرٸ رٮحٳس هلل ضب رٮٗاٮٳ         

 


