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  گفتار پيش 

قٹز ٸ يـطثبٴ آٴ ثـٻ    قطيبٴ ضقس ربٲٗٻ ثكطی، اظ ذبٶٻ ٸ ذبٶٹازٺ آٚبظ ٲي
 يبثس. زؾت ٲبزضاٴ رطيبٴ ٲي

تٹاٶـس ثـب يـ٥ ؾـٹي ٲـسيطيت، ٞطرـبٲي        ٲـطتجٍ ٲـي  ی  ب٬ ايٵ پسيسٺح
يـٗٝ آٴ ؾـطاٶزبٲف   ثب ٻ ثبقس ٸ ٶبثٽٷزبض زض رٹاٶي ثعټ٧بض ثٻ زٶجب٬ زاقت

ـ        ّٞ ١ زض تٳـبٲي  ٶٹرٹاٶي ثيٳبض قٹز يـب ثـب يـ٥ حؿـٵ اٶترـبة، ٦ـٹز٦ي ٲٹ
 ټبی ٞطزی ٸ ارتٳبٖي ضا ٶتيزٻ زټس. ٖطنٻ
ی ٦ـٻ  ثٻ حـسّ  .زټس ٟب٠ ضخ ٲييٵ اتّا آٲبضی ٲب ٦ٳتط ی ب چطا زض ربٲٗٻاٲّ

اٶي تي اظ اٸاٴ ٦ٹز٦ي تب ٖٷٟٹاٴ رٹټٳچٹٴ ي٥ اؾتخٷبي ٢ٯٳساز قسٺ، قرهيّ
 ی ضقس ٲُٯٹة ٲبزی ٸ ٲٗٷٹی زض پطٸٶسٺ ،ٸ ضؾيسٴ ثٻ آذط ذٍ ؾيط زٶيٹی

 ذٹز ثٻ يبز٪بض ٪صاضز؟
قٷبؾــبٶٻ زض ضٸٶــس قــطٸٔ ٸ ضقــس  رــٹاة ايــٵ ٲؿــؤٮٻ ضا ثبيــس آؾــيت

 رٹ ٦طز.ٸ رؿت «ٲبزض»يٗٷي  ،ت ٲسيط٪يطی قرهيّ ق٧٭
الٖبت تطثيـت ٦ـٹز٤ ٸ يـب زاضای    اَّ ی ا٪ط ٲبزض زچبض ٦ٳجٹز زض حيُٻ

 ی ـ ضٸاٶي ٸ ٲبٶٷس آٴ ثبقس، نـحٷٻ  ټبی ضٸحي الت قرهيتي، ثيٳبضیاذتال
ت، تط ذٹاټس قـس تـب ٲـبزضی ثـب قرهـيّ      ضقس ثطای ٞطظٶساٶف ثؿيبض ؾرت
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 الظٰ. ؾالٲت ٸ ٲٗطٞتِ
ثبضی اظ ت٧بٮيٝ ذـطز ٸ ٦ـالٴ ٸ ؾـُا ثـبالی ٣ٞـط       چطا ٲبزضاٴ ثب ٦ٹٮٻ

٪يـطی   ٶـس قـ٧٭  ٞطؾـب ضا زض ضٸ  ـ ذسٲبتي، ٲٹاٶٗي َب٢تالٖبتي  اٲ٧بٶبت اَّ
 ټبی ذٹيف ٶجبقٷس؟ ت ضقس زض تٹاٶٳٷسیقبټس ٮصّ ،تكبٴ َي ٦طزٺقرهيّ

ثيٷـي   ای اظ ذٹز٦ٱ تطيٵ ٖٹاٲ٭ ايزبز ايٵ ثحطاٴ، ٲزٳٹٖٻ ي٧ي اظ ثعض٨
تٷٽـب ٲٷكـؤ احطټـبی     ظٶس٪ي اؾت. چٷيٵ ٲبزضی ٶـٻ  ٲؿبئ٭ٸ ذٹزثبذت٫ي زض 
ٻ ثٻ قـٳبض  ثٯ٧ٻ زض ٶٹٔ ذٹز تٽسيسی ثطای ؾالٲت ربٲٗ ،ٲخجت ٶرٹاټس ثٹز

 ضٸز. ٲي
 ثطای ضٸيبضٸيي ثب ايٵ ٞبرٗٻ چٻ ثبيس ٦طز؟

، زضٲبٴ ايٵ زضز اؾـت. آٴ ټـٱ ٶـٻ زض ٢بٮـت     «ثٻ ٲبزض ٦طاٲت ثركيسٴ»
ټبی ؾٳجٯي٥ ضٸظ ٲبزض، قٗبض آظازی ظٴ ٸ ت٣سيٱ ټسايبی ٲبزی، ثٯ٧ٻ  حط٦ت
 ی الٖبت الظٰ ثٻ ربٲٗٻاَّ ٸ ټب اظ اٶت٣ب٬ آ٪بټي ،ٲٹظٸٴؾيطی ذٍ  ی ثب اضائٻ
ثٻ ٢ٯـ٭  ضاٺ ضؾيسٴ ت اني٭ ٸ ح٣ي٣ي آٶٽب زض ؾبظی ټٹيّ بٜرٽت قّٟ ،ثبٶٹاٴ
 اظ رٳٯٻ ٶ٣ف تٹٮيس ٸ تطثيت اٶؿبٴ. ،٦ٳب٬

ټبی ٲتٟبٸتي ضا زض ضؾيسٴ ثـٻ ايـٵ ټـسٜ     ثب ٶ٫بټي اثعاضقٷبؾبٶٻ، ضٸـ
آٸضی ٸ ٶٽبزيٷٻ ٶٳٹز ٦ٻ ي٧ي اظ آٶٽب قـٗبض ٸ زحـبض ٲـب زض ايـٵ      تٹاٴ رٳٕ ٲي

ؾي اٮ٫ٹټبی تبضيري ظٶبٶي ٦ٻ ثب ٞٽٱ زضؾت ٸ ٲٷبؾت ٲ٣بٮٻ اؾت؛ يٗٷي ثطض
ت ثـٹزٺ ٸ ثـب ظٶـس٪ي    ٣يّټبی ٲٹّٞ ٖيبٴ ٞتا ثٯٷسیاظ ح٣ي٣ت ٸ ٶ٣ف ذٹز، ٲسّ

 اٶس. ٖب ضا يٳبٶت ٶٳٹزٺايٵ ازّ ،ذٹز
 اؾت. ايٵ ثحج قسٺ ثٻٸضٸز ٲٵ  ی ثٽبٶٻ «حًطت ٞبَٳٻ ٲٗهٹٲٻ»

ز ٶبظٶيٷكـبٴ ضا ثـٻ   ټٳزٹاضی ثب ٸرٹ ای ٦ٹز٦بٶٻ اظ چٷس نجبح ١ ق٧طاٶٻتٹٞي
٦ـبټي زض ثبض٪ـبٺ آؾـٳبٶي ثـٻ ٶؿـيٱ       پـط چـٹٴ  ثبقس  .ثٷسٺ ٲطحٳت ٶٳٹزٶس

 ٖٷبيتكبٴ ټٹايي ٲٗطٞت ٪طزٰ.
 

 اكبر هاشمي سيّد علي
 6831تهران ـ تابستان 



 همّدهٍ 

زض ثيٵ زاٶكـٳٷساٴ قـيٗٻ،   يي تطيٵ ٲجبحج ضٸا تطيٵ ٸ انٹٮي ي اظ ٲٽٱ٧ي
 ،٢ـٱ  ٸيػٺ قٽطٻ ث ،ثٻ ايطاٴ ظٲيٵ حًطات ائٳٻ اَٽبض ی ٻٖٷبيت ذبنّ

 ،ثبقـس  ٲـي  اهلل آ٬ ی طيٳٻ٦ ،ذهٹل ٲعاض قطيٝ حًطت ٲٗهٹٲٻٻ ث
اظ رٽت ٣ٖٯي ٸ  ،ٻ ٲب پيف اظ ٸضٸز زض ثحج تحٯيٯي ظٶس٪بٶي حًطت٦

 پطزاظيٱ. ٲجحج ٲي ثٻ ايٵٶ٣ٯي 
حزـبظ ثـٻ ٖـطا٠ ٸ     ی رعيطٺ ٳت اٮٽي زض اٶت٣ب٬ اؾالٰ ٶبة قجٻ٧ثبقس ح

ٸ زي٫ط ٞطظٶـساٴ ٲٹؾـي    يباٮطّ زض ظٲبٴ ٖٯي ثٵ ٲٹؾي پؽ اظ آٴ ثٻ ايطاٴ
 تحٯي٭ ٶٳبييٱ. ،طزٺ٦ ٤قٷبؾبٶٻ ثٽتط زض ضا اظ زيس٪بټي ربٲٗٻ ثٵ رٟٗط
ٸ يي اظ ٖـطة ٸ ٖزـٱ ٸ اضٸپـب    ٥يټط  ،ٵ اؾالٰيآٞط تت نٯا٧زض ٲ

 ټـب،  یټـب ٸ ثطتـط   اضظـ ٤ٶساضٶس ٸ تٷٽب ٲـال  یبظياٲت ی٫طيثط ز ،يي٣بيآٞط
ٸ اٞتربض ثٻ ضٶـ٩   يپطؾت اؾالٰ ثب ټط٪ٹٶٻ ذطاٞٻ .ؾتا یٳبٴ ٸ ت٣ٹيٲ٣بٰ ا

 طزٺ اؾت.٦ساً ٲجبضظٺ يقس يپٹؾت ٸ ٶػازپطؾت
 «ؾٯٳبٴ»ٻ ٦آٸضز  ٲي ثٻ ظثبٴ يؿ٦ټٱ ا٪ط  ٛٳجط اؾالٰيض ظٲبٴ پز

                                                 
 .92، ل 3. ٦ٷعاٮٗٳب٬: د 1

 گذرا بٍ سيدگاین یيگاَ يمي
 یبت  ی اَل زمیٍـی عصز، ک ی سهاو، فزیهد يادرٌ 

 حضزت فاطمٍ هعصّهٍ
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ثب ٲربٮٟت  ،ٱيبظ زاضيټب ثط اٸ اٲت اؾت ٸ ٲب ٖطة ي( پبضؾي)ضٸظثٻ انٟٽبٶ
 قس. ٲي ٲٹارٻ ذسا  ٸ ؾطظٶف ضؾٹ٬

بٴ يكـٹا يٸ پ ط٦ٰـ قرم ضؾـٹ٬ ا  ی ٻت ذبنّيحب٬ ٖٷب ٵيا بث يٸٮ
ـ تـٹاٴ ٶبز  ٶٳـي  ،ٷبٴ ٖٯٱ ٸ ٖٳ٭يٞرطآٞط ی ٻٵ ذُّيا ،طاٴياٻ ضا ث ٗٻيق سٺ ي

 ٪طٞت.
 ٷس:يٞطٲب ٲي ضؾٹ٬ ذسا ،یزض ٪ٟتبض

« ْ ّر  اكَلو و يٍو لعل م لاو اء افرسِاا لو ب ْن  ُ انس نم لو َلو  2«.ٕو
ازفرزًـداىيهردهـاً،ِتاشـداّنقرارداشتيثرياگرعلندرستارُ»

«.افتيآىدستخَاٌّدِفارست
 :ٻ٦ٷس ٦ ٲي تيضٸا «ياثٹحٳعٺ حٳبٮ»ٵ يټٳچٷ
    ٷـٻ ثـٻ حًـٹض    يزض ٲس ،ٻ ثـٻ حـذ ضٞتـٻ ثٹزٶـس    ٦ يبٶيطاٶياظ ا ي٪طٸټ
ـ يبٰ ز٧ـ ٭ ٸ احئسٶس ٸ ٲؿـب يضؾـ  اٲبٰ ثـب٢ط        .طزٶـس ٦ذـٹز ضا ؾـئا٬    يٷ
٪ـبٺ   آٴ .آٶـبٴ رـٹاة زازٶـس    ٭ ٸ ٲُبٮـت ئٲؿـب  ی ټٱ ثٻ ټٳٻ اٲبٰ ثب٢ط

 (ټٳؿط ضؾٹ٬ ذـسا  ،ذٹاټط حٟهٻ)زذتط ٖٳط  یزاؾتبٴ ذٹاؾت٫بض
 يحبتيٵ ثـبضٺ تٹيـ  يـ زض ا ٰاٲب .طزٶس٦ٲُطح  يؾٯٳبٴ ٞبضؾ یضا اظ ؾٹ

 یٸا» :ثٻ ٖٳـط ٞطٲٹزٶـس   ضؾٹ٬ ذسا ٞطٲٹزٶس ٸ ثٗس ازاٲٻ زازٶس:اضائٻ 
ـ ٦ثب ؾٯٳبٴ اظزٸاد  تزذتط یت ٶسازيچطا ضيب !ثٻ حب٬ تٹ  يزض حـبٮ  ؟سٷ

 ٻ ثٽكـت ٲكـتب٠ اٸ  ٦ـ س يـ ٪طز ٲـي  ة تٹ ثـٻ اٸ ٻ ٸنٯت تٹ ٲٹرت ت٣ط٦ّ
 «.ثبقس ٲي

ـ بٴ ايـ طاٶيؾٯٳبٴ ٸ ا ی ٺآٴ ٸ٢ت ذساٸٶس ٲتٗب٬ زضثبض ٻ ضا ٶـبظ٬  يـ ٵ آي
 طز:٦

ٕ ل ئئئئنِئئئئا  لون  َ آب  يئئئئلذل للٕلئئئئ» ٍ مكدئئئئاا  ّ اف ٕ لبنةئئئئٖ ئئئئا ٓئئئئ  ءني  ٕو  رْفِبه ئئئئ   و ٌئئئئا يم َفو ٖل نلئئئئا  و ئئئئ سئ
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 1«.َيافرنِبا به 
ـ ٦ٻ ٲب ثٻ آٶٽب ٦ثٹزٶس  يؿبٶ٦)٢ٹٰ ٢طيف(  بآٶٽ» ٹت تبة ٸ ٞطٲبٴ ٸ ٶجّ
بٞط ٶرٹاټٷـس  ٦ٻ ټط٪ع ٦ضا  يٲب ٢ٹٲ ،ٷٷس٦ٟطاٴ ٦پؽ ا٪ط آٶبٴ  ،ٱيطز٦ُٖب 

 «.ٱي٪ٳبض ٲي قس ثط آٶبٴ
«ټؿتٷس؟ یٵ ٢ٹٰ چٻ اٞطازيا ضؾٹ٬ ذسا یا»ٖٳط ٪ٟت: 
ؾٹ٪ٷس آٶبٴ ؾٯٳبٴ ٸ ٢ـٹٰ ٞـبضؼ   ثٻ ذسا »ٞطٲٹزٶس:  ضؾٹ٬ ذسا

آٶبٴ ٸ قـٳب ٶـبظ٬    ی ثٻ ذسا ؾٹ٪ٷس ذساٸٶس ٲتٗب٬ زضثبضٺ ،یآض .ثبقٷس يٲ
 ٞطٲٹزٺ اؾت:

ل » َلو ٖو ٍ ب ون و ًٌا غو يٕو ل ة ه  و و  مك و ّ  ْسدو
ُُ ُُنل لثماوو ني   2«مْك ُٖ

 ٵ ذسا زٖٹتياٶٟب٠ زض ضاٺ ز یٻ ثطا٦س يټؿت يټٳبٴ ٲطزٲقٳب  ،یآض
اٶٟـب٠ ثرـ٭    یثطا ؽ٦ ٸ ټط يسسيٸضظ ٲي اظ قٳب ثر٭ يب ثطذس اٲّيقس ٲي

ـ ٶ ثـي  طا ذساٸٶـس يظ ،بٴ ذٹز اٸؾتيظٸضظز ثٻ   بظٲٷـس يبظ اؾـت ٸ قـٳب ٶ  ي
س ذساٸٶـس  ي٪ـطزاٴ قـٹ   یٵ ذساٸٶـس ضٸ يـ ٵ ا٪ط قٳب اظ زيثٷبثطا .سيثبق ٲي
 «.آٸضز ٲي سيقٳب پس یط اظ قٳب ثٻ ربيضا ٚ ي٢ٹٲ

 :طز٦ـ ؾـئا٬   «ٳبٴيٟٻ ثٵ يحص»ب اٲّ ،ت ٲبٶس٦ٻ ؾبيٵ آيسٴ ايٖٳط ثب قٷ
«ټؿتٷس؟ يآٶبٴ چٻ ٢ٹٲ ؛ضؾٹ٬ یا»

پـؽ   «.اٸ ټؿتٷس يطاٶيآٶبٴ ؾٯٳبٴ ٸ ٢ٹٰ ا»ٞطٲٹزٶس:  ضؾٹ٬ ذسا
ـ  يثط ٖزٱ اٲطٸظ ا ؛في٢ٹٰ ٢ط یا» :آٴ حًطت ازاٲٻ زازٶس  ٵ ٪ٹٶـٻ تـال

آٶـبٴ ثـط    ،اؾـالٰ  یثـطا ب ثٻ ذسا ؾٹ٪ٷس ٞطزا اٲّ ظٶيس، ٲي طيٷيس ٸ قٳك٦ ٲي
«.آٸضٶس ٲي ط ٞطٸزيقٳب قٳك

ت ؾـٯٳبٴ ٸ  يٻ ٶهـ ٦ـ يي ٳبٴ ٸ ت٣ـٹا يا» :ٴ ٪ٟتٳبيٵ ٟٻ ثيآٶ٫بٺ حص
 «.قٹز ثط آٶبٴ ٪ٹاضا ثبز ٲي بٴيطاٶيا
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 ،بة قـٹز يٵ ٶبيا٪ط اؾالٰ زض ظٲ» :ازاٲٻ زازٶس ؾپؽ ضؾٹ٬ ذسا
آؾـٳبٴ ٢ـطاض   ٸ ا٪ـط اؾـالٰ زض    .٪طزز ٲي بٞتي ،ټٱ قسٺ يا٪ط زض ؾٹضاذ

 «.بٞتيبٴ ثساٴ زؾت ٶرٹاټٷس يطاٶيرع ؾٯٳبٴ ٸ ا یاٞطاز ،طزي٪
 ٤ٚٳٷـب  ضؾٹ٬ ذساحبت يبت ٢طآٴ ٸ تٹييٵ آيسٴ ايب قٷٖٳط ث

 1طز ٸ ضٞت.٦ت ٦ذٹز حط یٸ اٞؿطزٺ اظ رب
     «... ٌئئًا سئدة ه ي» ی ٻيــٻ ثــٻ ٲٷبؾــجت آ٦ــټــٱ آٲــسٺ  ی٫ــطيبٴ زيــزض ث

 :ضاٴ ؾـٯٳبٴ ٪صاقـتٻ ٸ ٞطٲٹزٶـس    یزؾـت ذـٹز ضا ضٸ   ضؾٹ٬ ذـسا 
بض يـ ٱ زض اذتٻ رـبٶ ٦ـ يي ٸ ثٻ ذسا ،بضاٴ اٸ ټؿتٷسيٵ ٲطز ٸ يا ،ٻيٲٷٓٹض آ»

ثـساٴ   يب ٢طاض زاقتٻ ثبقـس ٲـطزاٴ ٞبضؾـ   يحط ی ٳبٴ زض ؾتبضٺيا٪ط ا ،اٸؾت
 2«.بٞتيزؾت ذٹاټٷس 

ـ ساهلل ثٵ ٖيس ثٵ ٖجٲحٳّثٵ  احٳس» ـ  «بـيّ ، ٠.   ټ 401ؾـب٬   یبٲتٹّٞ
زض اضتجـبٌ ثـب ؾـ٣ٹٌ     «یث ٶـٹض ٲحسّ»ٸ  «يسثب٢ط ٲزٯؿبٲٻ ٲحٳّٖٯّ»
 ٷٷس:٦ ٲي تيٵ ضٸايچٷ ٵيا ؾپبٺ اؾالٰ یطٸظيظٲبٴ ذٯٟب ٸ پزض طاٴ يا

ظاز  طٸظ قس ٸ ذجـط ٲـط٨ ضؾـتٱ ٞـطخ    يٻ پيؾؾپبٺ اؾالٰ زض ٢بز يٸ٢ت
ٻ ثـب  ٦ـ ٱ ٪طٞـت  يتهٳ یٸ ،سيعز٪طز ضؾيطاٴ ثٻ ٪ٹـ ياضتف ا ی ٞطٲبٶسٺ

 یب ٢ج٭ اظ ذطٸد رٯـٹ اٲّ .ٷس٦ ٤بخ ٲسائٵ ضا تط٦ زذٹ ی ذبٶٹازٺ یاًٖب
 ثٻ ؾرٵ پطزاذت: ٪ٹٶٻ ٵيٕ ايٳبٴ ضٞؿتبز ٸ ثب آٴ ؾبذتيٵ ائٹاٴ ٲسايا

ـ ب ذـٹزٰ  ٱ اٲّي٪ٹ ٲي ٤ٷٹٴ تٹ ضا تط٦ٲٵ ا !ثسضٸز ؛ٵئٹاٴ ٲسايا یا» ب ي
ـ ٦ـ  ٵيٻ ا٦ ،ذٹاټس ٪كت  اظ ٞطظٶساٶٱ ٶعز تٹ ثبظ یٲطز ٰ  یظٸزٻ بض ث  اٶزـب
 «.ؿتيقٹز ٸ ظٲبٴ آٴ ټٱ ٲٗٯٹٰ ٶ ٶٳي

 :سي٪ٹ ٲي «يٯٳيٳبٴ زيؾٯ»
ضا عز٪طز يٵ ؾرٵ يسٰ ٸ ٲٟٽٹٰ ايضؾ ثٻ حًٹض اٲبٰ نبز٠ یضٸظ
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ٰ يـ رٹ «...اظ ٞطظٶساٴ ٲٵ یٲطز»ٻ ٦ ٞطٲٹزٶـس:   نـبز٠  حًـطت  .ب قـس
ف يٲبزض ذٹ ی ٯٻيٸؾ ٻٻ ث٦اؾت  یحًطت ٲٽس ،االٲط ط اٸ نبحتٶٓ»
اٸ  .عز٪طز ثـٹزٺ اؾـت  يزذتط ، ٵياٮٗبثس ٵيٲبزض ظ ،«قٽطثبٶٹ»ب ي «ٻيثبٶٹ»

ـ  يت اظ ٶؿـ٭  يـ ٵ تطتيٻ ثـس ٦ـ ٵ ٞطظٶس ٲٵ اؾـت  يقكٳ  ٸرـٹز  ٻعز٪ـطز ث
 1«.سيآ ٲي

 :د ټٱ آٲسٺيتٹاض يطذزض ث
ظاز٪بٴ  ط ثعض٨يٸ ؾب یٸ ،يثٻ ټٷ٫بٰ اؾبضت قٽطثبٶٹ، حًطت ٖٯ

ٰ زٸّ ی ٟـٻ يزاقتٷس ٸ ٶ٫صاقتٷس ذٯ ي٪طاٲ ضا َج١ ؾٟبضـ ضؾٹ٬ ذسا
زاٶؿـت   ٲـي  يؾـٯٳبٴ چـٹٴ ٞبضؾـ   . ٷـس ٫٦ط ثب آٶبٴ ضٞتبض يطاٴ زيٲبٶٷس اؾ
بٰ اٲـ  یزاٲـبٴ ٸ اظ ٻ ٦ـ قـس   ٵياظزٸاد آٴ ثبٶٹ ثـب اٲـبٰ حؿـ    ی ٸاؾُٻ

 2ب آٲس.يزٶٻ ث ٵياٮٗبثس ٵيظ
ع ازاٲٻ يبٲت ٶيبٰ ٢يٸ ٢ت تب ْٽٹض اٲبٰ ظٲبٴيٵ ٖٷبياٮٓبټط ا يٸ ٖٯ

ٶٟـط اظ ٖـطة، اظ    چٷس»سٶس: يپطؾ ٻ اظ اٲبٰ نبز٧٠چٷبٶذٹاټس زاقت. 
 حًطت ٞطٲٹزٶس: «؟ټؿتٷس بضاٴ اٲبٰ ظٲبٴي

قه »
خو ٍو  له ه

ا افو رو و لعْلو ْ  َشو ُ ٌا له
و  سٍٖء لو  ّ ً خو ُ

امئ هنمً لحد ي َلو  3«.رخج عم لعق 
ـ ٶٻ ا ټؿت. ٲ٫ط یآٶٽب ذجط ثس یٻ ثطا٦ٖطة ثط حصض ثبـ  ظ قطّا» ٵ ي
 .«ٷس٦ ٶٳي ذطٸد ٶٟط ټٱ اظ آٶٽب ثب ٢بئٱ ٥ي يٻ حت٦اؾت 
ٻ ٦ـ عزٺ ٶٟـط  يهـس ٸ ؾـ  يٻ اظ ؾ٧ـ ٷيثـط ا ٷـس  ٦ ٲـي  ج زالٮتيٵ حسيا

ف اظ ټٳـٻ ثـب   يټؿتٷس ٸ پ ٖهط يبضاٴ حًطت ٸٮياظ  «ٵ ٪طٸٺيرؿتٶ»
ٗـت  يٸ٪طٶـٻ ثٗـس اظ ث   .ٷسؿتيساٰ ٖطة ٶ٦ چيټ ،ٷٷس٦ ٲي ٗتيآٴ حًطت ث

ٚ    اٴټعاض ،ٵيٶرؿت ـ ٶٟط اظ ٲهـط ٸ قـبٰ ٸ حزـبظ ٸ  آٶٽـب ثـٻ نـٟٹٜ    ط ي
ت ٦ـ ج، حطيـ ٻ َجـ١ احبز ٦ـ ٹٶسٶـس  يپ ٲي ٖهط يبٴ حًطت ٸٮيؾپبټ
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ـ اظ ٲ االعظنهللابقیةحًطت  ٓ  يٳـٻ ثـب ټٳطاټـ   ٲّٗٓ  ی ٻ٧ّ  يٳـ يؾـپبٺ ٖ
ٻ َجٗبً ټـعاضاٴ ٶٟـط   ٦بٞتٻ ي٭ ي٧ټعاض ؾٯحكٹض تك  ٻ اظ نسټب٦ذٹاټس ثٹز 
 بٴ آٶٽب ذٹاټس ثٹز.يٖطة زض ٲ
اٲـبٰ   اظبٴ يـ طاٶيت ايـ حٳبثـط  زض زالٮـت   ط٦ٰـ بٲجط ايپ يخيزض حس

 ٷس:يٞطٲب ٲي ظٲبٴ
« ُْ  الل ل وفه هلئئئئاب َل ل ئئئئ اُب

او ٍو صئئئئا ه و لبنئئئئئاُس م .له َهو ذو ئئئًا لو و يَلو ٕو ُ ُ  عئ ْه  ْ ئئئئ ابه
و
 لاه
ئئئئ لذللهلل َلو َ يئ

و  ٕو و َو ئئئ ٍْ »اقه لهلل عو ه
ٕو نئئئئيافو ئئئئ   و ٌئئئئاو يو م رُف ِبئئئئا ٓئئئئ  ءه َفو ئئئا  و ئئئئا بنلئئئئا ِبه ٖل ِبه ٕ   لذل.«َيافرنئئئئسئئئئ َ اقه يئئئئ.. 

وَسٖفو » :ًهيلهلل ف ٕو يلهلل بوقٍي  ؤ ه يف   ً ُ ُّبه و يحه ْ أذٍَل َعو ُو ٖ ةه و ي  لمُل نم حه ٍّ َعو َو عه
و
رنول نو أ  «.َيافه

ٲهـٹٴ ٸ   یاظ ټـط ذُـط   ياٮٽسات يثب تؤئ ٲبٴاٮعّ  حًطت نبحت»
بضاٶف يـ ٵ ثطٸٶس ذساٸٶس اٸ ٸ يٲطزٰ ټٱ اظ ث ی ٻ ا٪ط ټٳٻ٦ٲحٟٹِ اؾت. 

ٷٽـب  يا٪ـط ا »كبٴ ٞطٲٹزٺ اؾت: ٻ ذساٸٶس زض ح٦٣آٸضز ٸ آٶٽب ټؿتٷس  ٲي ضا
ـ بٞط قـٹٶس ٲـب ثـٻ تح٣   ٦ـ بٲجطاٴ يٱ پيثٻ تٗبٮ ٶ٫ـٻ   ضا ي، ٪طٸټـ اٸ ی١ ثـطا ي
حًـطت   ٻ زض حـ١ّ يٵ آيٶعٸ٬ ا ٴؤ)ق ،«ؿتٷسيبٞط ثكٹ ٶ٦ٻ آٶٽب ٦ايٱ  زاقتٻ

ـ  »آٶٽب ٞطٲـٹزٺ اؾـت:    ٸ زض ح١ّ 1(.٪صقت ٢جالً ،بٴيطاٶيؾٯٳبٴ ٸ ا   ٻپـؽ ث
ع يـ زاضز ٸ آٶٽب ٶ ٲي ٻ آٶٽب ضا زٸؾت٦ضا ذٹاټس آٸضز  ي٢ٹٲذساٸٶس  یظٸز

زاضٶس، آٶٽب زض ثطاثـط ٲئٲٷـبٴ ٶـطٰ ٸ ٲتٹايـٕ ٸ زض ثطاثـط       ٲي اٸ ضا زٸؾت
 2.«ط ټؿتٷسج٧ّبٞطاٴ ذكٵ ٸ ٲت٦

اظ  يثـٻ ثطذـ   ،بٴيـ طاٶيٵ ٸ ايظٲـ    طاٴيت ٖبٰ ثٻ ايٵ ٖٷبيب ٪صقتٻ اظ ااٲّ
زض  يٽبت ذبنّتٹرّ «٢ٱ»ٸ  «َٹؼ»، «َبٮ٣بٴ»ټٳچٹٴ  ،ٻٵ ذُّيبت ايٸال
ٻ ٲـب اظ ثـبة ٲخـب٬ ثـٻ چٷـس      ٦قسٺ اؾت  ٵيبت حًطات ٲٗهٹٲيضٸا

 ٱ:يپطزاظ ٲي ٶٳٹٶٻ اظ آٶٽب
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:طالقاى
 ضٸايت قسٺ اؾت ٦ٻ: ٠ٸ اٲبٰ نبز ، اٲبٰ ثب٢طاظ اٲيطٲئٲٷبٴ. 1
ئئئٕو » ئ ئ ئ ئ ٍيئ ٍ افه ئئئئا ئ ئ ئ ئ ئئئئئهلل ف اًح ولطاعق  ئ ئ ئئئئئئٖ ما هيئ ئ ئئئئئئحيو  ًل ِئ ئ ٍ  َسئ

َهو ْ ذو ْ ٕونمه ئئئئ ئ ئ ئ ئ و ض  ئئئئئٕ ف ه ئ ئ ئئئئئرو ل لهللو َ بنئ ئ ئ ئ ئئئئئا روفهد عو ئ ئ ٓئ ِه
قو  ضار لومه  و ٕ   لن  ٌاٍ.آ يف يملرتفْ  ره لزلو  1«خه

اؾـت ٶـٻ اظ   ټـبيي   ذسا زض آٴ ٪ـٷذ  یٻ ثطا٦ ،ذٹقب ثٻ حب٬ َبٮ٣بٴ»
ـ ٸ اٶـس   قـٷبذتٻ  ٻ ذسا ضا ثـٻ حـ١ّ  ٦ اؾت يٻ ٲطزاٶ٧ثٯ ،َال ٸ ٶ٣طٺ  بٸضاٴي

 «ثبقٷس. ٲي ٲبٴزض آذطاٮعّ یٲٽس
 ٻ ٞطٲٹزٶس:٦ضؾيسٺ  ط٦ٰٸ ټٳچٷيٵ اظ ضؾٹ٬ ا.2
ٍه ٌئئايمَل » ئئا ق   لااطاعه

ْ  و  ِئئٖ د ئئ و ض  ٕ  ف ه وفهد  يه  نم ذَه  ئئر لو اكو ره ً ُ بو ئئ ئئئُِٖبا ي   يئئٍو ُلبُوِبو سر
ئئئئئ ئ ئئئئ يفه  لشئ ئ ئ ئ و ه َلو  و

ئئئئئ و ئ وئ
ْ
ئئئئئ ه نم ل  ئ ئ شو و ذلجه لهلل لو ئئئئا   بُول َعو ئ ئ ٓئ َُل  ئئئئئاه  ذو ئ ئ ةئ ئئئئئرلي لجله ئ ئ  به

ٍو ئئئئُ ٕ ئ ئ ُضئ ئئئئا يق  ئ ئ ئ رو ٓئ  خو
 
ًل ل  ئئئئئاو ئ ئ ً بو ه ِته

ً َعو اك ئئئئئ ُ ئئئئُخ  هَّنو ٍ يئ ئئئئا ئ ئ ً لعُلْقن  ه ئئئئ َٖله ئئئئئاي يئ ئئئئئجه ل ٌئ
ْ َسو  به
ٍو ُُح و َمو ٖ ي ن و ئئئ ئ ئ ّ   ٍو بئئئئئ كْطُُلُ ئئئئلو ئ ٕ ومئ ّه يْ  ئئئئر ٍو بئ ُْ يُحئئئئئاه ئئ ئ ئ ئ ئ ُو وُق

ًْ يفه  ئئئئهه ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ِسئ
ُ ن ق  و ئئئ لاه ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ٕ ل وئ ئئئئئا نيرا  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ُْ ٌئ ئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ُو ئئئئئريُا ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ وفهد   ، يئ ٍو ي ره ٖ ٌُ ئئئئا ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئ ن  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ يه للئ ٕه

ً  و ئئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ُ ً  يف ل َلو ئئئئئبول  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئصو ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ  ي ٕمئ
ئئئئئله  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ْحئ
ٍو يين  ي لبنو ئئئئٖ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئًا َعو دئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ٕو  اٌئ  ً ه ئئئئئرلف  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ٍو َعو يلطئ ُُح ئئئئة  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئُخ  َسئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئ يئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ َسئ ْه  ه ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ٌو ُ  نمه ل  ٖو ئئئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ طئ

ٕو ُ  لو  ً ه ٓا يَٖله   ه
ٍو اكو

ئئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ا ُلبُوِبو ن  ئئئً لعق  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ لو يئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ْ سر ُ  نمه خ و وُقٍيٕو ئئئئئ ه ئ ئ ئ ئ ئ ئ ْ ئئئئئلاُر .. .ْه لهلل ُمسر ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئ ي :شره ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئارلج لو سئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئين ي  اثلئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئُا ُ  لرلّ  سئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ عئ
ُهً م  هٍر ّ  س لٌامو ٍو ليلي   شر ٖ ً  لملٖيل ْْمُ .ي لرساً  ِب ٌايو ل ق  ُُصُ لهلل له  3«ن ْ

 يٻ ٲطزٲبٶ٧ثٯ ،ٶٻ اظ رٷؽ َال ٸ ٶ٣طٺزض َبٮ٣بٴ زاضز ټبيي  ذسا ٪ٷذ»
 :ٻ٦ټؿتٷس 
س زض يـ ٸ تطز ٥ٻ ټط٪ع قـ ٦آټٵ اؾت ټبی  آٶٽب چٹٴ ٢ُٗٻ یزٮٽب .1

 آٶٽب ضاٺ ٶساضز.
 ټؿتٷس.تط  زض اٖت٣بز ذٹز زض ٲٹضز ذسا اظ ؾٷ٩ ؾرت .2

                                                 
ـبٸی: د    484. ٲٷترت االحط: ل  87، ل 51ثحبضاالٶٹاض: د  .1 ٟت ـبٸی ٮٯ .  254. اٮـعٰا اٮٷبنـت: ل    161، ل2. اٮح

 .167ٸ110، ل3: د ة. يٷبثٕي اٮٳٹز 268، ل 3ٛٳٻ: د ٦كٝ اٮ
ثبقـس.   ضؾـتبٴ ٲـي  َبٮ٣بٴ ٶبٰ ؾٻ قٽط اؾت: ي٧ي زض ذطاؾبٴ ٲيبٴ ثٯد ٸ ٲطٸ ٦ٻ ثعض٪تـطيٵ قـٽط َرب  .2

.ري ضيب ٲٹؾٹٰ ثٻ َبٮ٣بٴ قٽط ٸ قبٺ زي٫طی زض ٲيبٴ ٢عٸيٵ ٸ اثٽط ٸ ؾٹّٲي زض انٟٽبٴ، ٲيبٴ ظضّيٵ
 .227ل  :، اٮعاٰ اٮٷبنت225االؾالٰ: ل  ة، ثكبض308، ل 52د  :ثحبضاالٶٹاض .3
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 زضآٸضٶس. یټب ټزٹٰ ثجطٶس آٶٽب ضا اظ پب ٹٺ٦ا٪ط ثٻ  .3
ضا  ٻ آٴ٧ٷيآٸضٶس رع ا ٶٳي یضٸ یكٹض٦چ يذٹز ثٻ ټ یټب ثب پطچٱ .4

 ٷٷس.٦ ٲي ٞتا
 ٶس.بٴ زاضيٸاض اٸ ضا زض ٲ ٷٷس ٸ پطٸاٶٻ٦ ٲي ت٦ؿت ثط٦ذٹز  یكٹاياظ پ .5
 ٷٷس.٦ ٲي تيٟب٦ٷس اٸ ضا ٦كبٴ اضازٺ يكٹايټطچٻ پ .6
 ٪صضاٶٷس. ٲي سٸ تٽزّ یساضيټب ضا ثٻ ث قت .7
 تطٶس.ٕ يٲُ ،ٕيٲُ ی كبٴ اظ ثٷسٺيكٹايزض ثطاثط ٞطٲبٴ پ .8
ٻ اظ تـطؼ  ٦ـ  ياؾـت زض حـبٮ   يٶـٹضاٶ  يآٶٽب ٲكـٗٯ  یټب ز٬يي ٪ٹ .9

 ٶ٫طاٶٷس. پطٸضز٪بض ذٹز
 (يٷيذٹاټبٴ حؿـ  ذٹٴ یا) «ٵيب ٮخبضات اٮحؿي»قٗبض آٶٽب  .10

 اؾت.
 ضٸز. ٲي فيٲبٺ رٯٹتط اظ ذٹزقبٴ پ ٥يضٖت ٸ ٸحكت آٶٽب  .11
«ٷس.٦ ٲي یبضيآٶٽب ٻ ٞٹد ث ح١ ضا ٞٹد یكٹايذسا پ .12

قـن:
اظ انـحبة زض ذـسٲت    ي٪ٟتٻ اؾـت: ٲـب ثـب ٪طٸټـ     «حٳبز ٶبة» .1

ٸاضز قـس.   «يٖٳطاٴ ثٵ ٖجـساهلل ٢ٳـ  »ٻ ٶب٪ٽبٴ ٦ٱ يثٹز حًطت نبز٠
ؾـطٸض ٸ  ٸ اْٽـبض  ت ٶٳٹزٶـس  طزٺ ٸ ثٻ اٸ ٲحج٦ّ يحًطت اظ اٸ احٹاٮپطؾ

ٻ ٦ـ ٻ ثٹز ٦ٵ يا» :طز٦ٰٻ ضٞت، ثٻ حًطت ٖطو ٦ يطزٶس. ٸ٢ت٦ يقبزٲبٶ
 زض پبؾد ٞطٲٹزٶس: اٲبٰ «س؟يت ٞطٲٹزاٸ ٲحجّٻ ٪ٹٶٻ ث ٵيا

له »
ْٓ ْ لو ةاء يلبلنمه ُ لهلل عينيح لبُنجو َمو ضو ّ ل  ف و ارد نمه لجلوةابر ة  ُ  جو ا لرل و  ًٌ  1«.لٓل ل

ـ ي ،ثبقس ٲي جبٴيت ٸ ذبٶساٴ ٶزياٸ اظ اټ٭ ث» چ يٻ ټـ ٦ـ اټـ٭ ٢ـٱ    يٗٷ
ٻ ذساٸٶس اٸ ضا ٧ٷيٷس ٲ٫ط ا٦ ٶٳي آٶبٴ ٤اظ ؾتٳ٫طاٴ، آټٷ٩ ټال یؾتٳ٫ط

                                                 
 .333، اذتيبض ٲٗطٞٻ اٮطرب٬ ٦كي: ل 18، ح 211، ل 57ثحبضاالٶٹاض: د  .1
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 «٪طزاٶس. ٲي ؿتٻ ٸ ذطز٧ټٱ ق زض
 ٞطٲٹزٶس: ٻ اٲبٰ نبز٦٠ٷس ٦ ٲي ٶ٣٭ «ٙيٳٹٴ اٮهبيثٵ ٲ يٖٯ» .2
ئئئئئ» ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئا ا ي  سئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئٍ خو  ٌئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ًْ َعنئ ئئئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئا ُ جو ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ُٓلهئ ٕو لو  ً ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ُّ ُلئ ئئئئْاو ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ٍُ بو ٕ ذك ٖ ئئئئئق  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ه غو  يف لخلالئه

نمو ئئئئئا و ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ْه اقئ ئ ئئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ  ليل ةو
ٕ َلو  ذك ٍو لملالئه  ظوهرّ  ٕو له ها  له ْٓ

و
حه ل رض لاه

ساخو
و ْ فوُع لبلوالن  و َ ُلً ٕ لٓهلايْ لو  1«.عو

١ ثبقـٷس  يط ذاليت ثط ؾبٻ ٢ٱ ٸ اټ٭ آٴ حز٦ّٞطا ثطؾس  يظٲبٶ یظٸز ٻث»
ٵ يٹز ظٲـ جـ ٵ ٶيـ ٸ ا٪ـط ا  .ْٽٹضٲب اؾت تب ظٲبٴ  جت ٢بئٱيٵ زض ظٲبٴ ٚيٸ ا

ٕ    ٸ ټٳبٶـب ٞطقـت٫بٴ ثال   ثـطز  ٲي ا ٞطٸض اټ٭ ذٹز  ټـب ضا اظ ٢ـٱ ٸ اټـ٭ آٴ زٞـ
 «ٷٷس.٦ ٲي

 ٞطٲٹزٶس: حًطت نبز٠ .3
ْ بُول » ئئئئي و ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئ نممَسئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ُْ نم لملئ ئئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ٕ ي  ٖفو ئئئئئن  ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئ م يئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئا لعلئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئارُ  عهنئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ُ  مئ رو و  يف ام َتو ُُ ئئئئا  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ٓئ ئئئئي جْْحه ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ هو ٍّ ظ ْ ْاو و ئئئئن  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ه ئئئئئ م ب  ئ ئ ئ ئ ئ ُر لعلئ
ئئئ ي ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ وضئ ٕ ن   ً ئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئا ُلئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئاُه َلئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئ   ّ  قئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئل  و ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ض  ٕ لوق  ئئئئئ م  ئ ئ ئ ئ ئ ئ اًن و ئ ئئئئئ ه ئ ئ ئ ئ ئ ئ لئ ئئئئ   ُ  مو ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ يقيئ ئئئئئع د يفه  يفه  ن  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ض  ئئئئلل   ل رض مست  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئ   يئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ  َ  ئ

رلج يفه 
 2«ل هاجه. لملدخ 

٪طزز ٸ ٖٯٱ اظ آٴ ٪طٞتٻ ذٹاټـس   ٲي يٵ ذبٮيٹٞٻ اظ ٲئٲٷ٦ یثٻ ظٸز»
ٶبٰ ٢ـٱ ٸ  ٻ قٹز ث ٲي ْبټط یؾپؽ ٖٯٱ زض قٽط .اـ ٲبض اظ الٶٻ قس ټٳچٹ

زض  يٵ ٲؿتًـٟٗ يٻ زض ظٲـ ٦ یا ثٻ ٪ٹٶٻ ،٪طزز ٲي آٶزب ٲٗسٴ ٖٯٱ ٸ ًٞ٭
 «زاض. ثبٶٹاٴ ذبٶٻ يس حتٶٳبٶ يٵ ثب٢يز

 ٻ:٦سٺ يضؾ ط٦ٰاظ ضؾٹ٬ ا .4
م  َلو » ا و لعق  ٍ اض    3«.َُ يلل ٖ
 «قس. ٲي ٵ تجبٺيټب ٶجٹزٶس ز يا٪ط ٢ٳ»
 :ٻ٦سٺ يضؾ يباٮطّ يثٵ ٲٹؾ ياظ حًطت ٖٯ .5
ْل » لو ُن ف و و ي  ه ٍو لعق  ح لبلال و
ذل َعو ٖلومكله ٕو  و  ً ُ ق  ٕ ُنل هي ن ه ُ  د عو هيا  ٍو لبلالء وفو ه

 4«هْنا.ا افو
                                                 

 .113ـ  212، ل 57ٹاض: د ثحبضاالٶ .1
 .23، ح 213، ل 57ثحبضاالٶٹاض: د  .2
 .42، ح 217، ل 57ثحبضاالٶٹاض: د  .3
 .44، ح 217، ل 57ثحبضاالٶٹاض: د  .4
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ٸ  يحـٹاٮ قٽطټب ضا ٞطا ٪طٞت ثط قٳب ثبز ثٻ ٢ٱ ٸ ټب  ٻ ٞتٷٻ٦ يټٷ٫بٲ»
«طا ثال اظ آٴ ثطزاقتٻ قسٺ اؾت.يظ ،آٴ يٶٹاح

اټـ٭   ی طيٳـٻ ٦٪يطی حًٹض  ٭٧ٽبت ٖسيسٺ ثب قٸ تٹرّټب  ايٵ ٖٷبيت
 ثٻ ذٹز ٪طٞت. ذهٹني  ٻ٭ ث٧ق حًطت ٲٗهٹٲٻ ،ثيت

 :٦ٷيٱ ٲيٲطٸض احبزيخي ضا زض ټٳيٵ ظٲيٷٻ  ٥ايٷ
ـ  :ٻ٦ٷٷس ٦ ٲي ٶ٣٭ یض ياظ اټبٮ يرٳٗ زض  ٲحًـط اٲـبٰ نـبز٠   ٻ ث

ٲطحجـب  »حًطتف ٞطٲٹزٶـس:   .«ٱيټؿت یٲب اټ٭ ض» :ٱيٱ ٸ ٪ٟتيسيٷٻ ضؾيٲس
ـ  «.٢ـٱ  يثٻ ثطازضاٴ ٲـب اظ اټـبٮ   ثـبظ آٴ   .«ٱيټؿـت  یض يٲـب اظ اټـبٮ  » :ٱي٪ٟت

   ت يـ ٵ تطتيٳـ ټ  ثـٻ  «.ٲطحجب ثٻ ثطازضاٴ ٲـب اظ اټـ٭ ٢ـٱ   »حًطت ٞطٲٹزٶس: 
 آٶ٫بٺ ٞطٲٹزٶس: ،ٺاټ٭ ٢ٱ ضا ؾتٹز ٲبٰ نبز٠ا

 ضؾٹ٬ ذـسا  یٻ اؾت ٸ ثطا٧ّاؾت ٸ آٴ ٲ يذساٸٶس حطٲ یثطا»
اؾـت ٸ   يحطٲـ  يطٲئٲٷبٴ ٖٯياٲ یٷٻ اؾت ٸ ثطاياؾت ٸ آٴ ٲس يحطٲ
   .«اؾت ٸ آٴ قٽط ٢ٱ اؾت يٲب حطٲ یٹٞٻ اؾت ٸ ثطا٦آٴ 

 ؾپؽ ٞطٲٹزٶس:
َُ ف» ف ْٕ  هيٕو ُسي ْ و ّد نمه ُل ل وْفو ٕو  ت َُسم   يا له ٓا  َْ  لرو و ْ َل لجلِْافطَُم َفو َبو  «.جو
 زٞـٵ  اظ ٞطظٶـساٴ ٲـٵ ثـٻ ٶـبٰ ٞبَٳـٻ     يي زض ٢ٱ ثبٶٹ یظٸزٻ ٸ ث»

 «٪طزز. ٲي اٸ ٸارت یٷس ثٽكت ثطا٦بضت يٻ ٲط٢س اٸ ضا ظ٦ يؿ٦ ،قٹز ٲي
ٵ ؾـرٵ ضا ٢جـ٭ اظ ٸالزت اٲـبٰ    يا س: اٲبٰ نبز٠يٷٷسٺ ٪ٹ٦ تيضٸا

 1ٞطٲٹزٶس. بْٱ٦
ذـسا   یٻ ثـطا ٦ـ س يآ٪بٺ ثبقـ » :ٞطٲٹزٶس طت نبز٠ٵ حًيٸ ټٳچٷ

ـ ثساٶ .ٲب اؾـت  ٥ٹچ٦ ی ٹٞٻ٦ ،ٸ ٢ٱ اؾت... يحطٲ  یٻ ثٽكـت زاضا ٦ـ س ي
 ٪بٺ ٞطٲٹزٶس: آٴ«.قٹز ٲي ٻ ؾٻ زض آٴ اظ ٢ٱ ٪كٹزٺ٦ټكت زض اؾت 

ُ  فن ُ » و ئئئئن  ْ لهيئئئئق  ُٕ  ْ ّد نمه ل ئئئئٖي يا لوْفو ٌُ ئئئئُح  ْ هن   ب 
ُ ئئئئئَمو ئئئ  لسئئئئُمها افطه ئ ئئئئئْ ُ ُ سر ئئئئ اعو ي  ٕ خو ُُتا ت هسر اعه ْ  ِته ئئئ ئ ئ ِو لجلو
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ْمو  و هًلاه  .«عه
ثـٵ   يزذتـط ٲٹؾـ   ٻ ٶبٲف ٞبَٳٻ٦اظ ٞطظٶساٴ ٲٵ  ييزض ٢ٱ ثبٶٹ»
بٲـت  يٻ ثـٻ قـٟبٖت اٸ زض ضٸظ ٢  ٦ـ يي ثبٶٹ .ضٸز ٲي بياؾت اظ زٶ رٟٗط
1«قٹٶس. ٲي بٶٱ ٸاضز ثٽكتيٗيق ی ټٳٻ
ـ ثيي كـ٫ٹ ي٪ٹٶٻ پ ٵيا  یزاضا ٻ حًـطت ٲٗهـٹٲٻ  ٦ـ بٶ٫ط آٴ اؾـت  ي

 ٢ج٭ اظ ٸالزت اٸ اظ ٸرٹز پـط  اٲبٲبٴٻ ٦زٶس ثٹ یٲٗٷٹ يبض ٖبٮيٲ٣بٲبت ثؿ
 ٶٳٹزٶس. ٲي ٻ اٸبٴ ضا اظ ټٳبٴ ٸ٢ت ٲتٹرّيٗي٪ٟتٷس ٸ ق ٲي اٸ ؾرٵت ٦ثط

ؾرٵ ٞٹ٠ ضا  بت آٲسٺ، اٲبٰ نبز٠ياظ ضٸا يٻ زض ث٧ًٗٷيت ايٖز
 ٞطٲٹزٶس. ،طزيزض زضٸٴ ٲبزضـ ٢طاض ٪ بْٱ٦ٻ ٶٹض اٲبٰ ٢٧ج٭ اظ آٶ

ـ  زت حًطت ٲٗهٹٲٻؾب٬ ٢ج٭ اظ ٸال 45ف اظ يث يٗٷي ٸالزت ٻ ث
ٵ يـ ٹت ٸ زٸؾتبٴ ٲرهٹل آٶٽب زض ااٸ ٲػزٺ زازٺ قسٺ اؾت ٸ ذبٶساٴ ٶجّ

 اٶس. ثٹزٺيي ٵ ثبٶٹيت زض اٶتٓبض ٸالزت چٷٲسّ
ثـٵ   يٸ ثطازضقبٴ حًطت ٖٯـ  «ٶزٳٻ ذبتٹٴ»ٲبزضقبٴ  ،ف اظ ټٳٻيث
ؿـت ٸ پـٷذ   يث ثٻ ٲست ،٠ ثٹزٶس. ټ 148 ی س ؾٷٻٻ ٲتٹٮ٦ّ يباٮطّ  يٲٹؾ

١ يـ ت ثـٻ َـٹض ٖٳ  ٵ ٲسّيزض َٹ٬ ا ،ب آٲسٺيزٶ  ٻس ذٹاټط ثف اظ تٹٮّيؾب٬ پ
 ثطزٶس. ٲي ثٻ ؾط زض اٶتٓبض ٸالزت حًطت ٲٗهٹٲٻ

ـ بض ٖٳيٵ اٶتٓـبض ثؿـ  يـ ٻ ا٦ يثٻ زضؾت  ،بٺ ثـٹز ٧ـ ع ٸ ربٶي١، قـٹضاٶ٫ ي
د ذبٶـساٴ  يزض تـبض  يٳيٖٓی   حبزحٻ ٵ ٸالزت حًطت ٲٗهٹٲٻيثٷبثطا

 ٥يـ  ی ٻيٸ پب ي٣يح٣ یقبز ٥ي ٻ اظ٦چطا  .آٲس ٲي ثٻ حؿبة بٲجطيپ
 زاز. ٲي ذجطيي ١ ٸ اؾتخٷبياٶتٓبض ٖٳ

 :حًطت نبز٠
َُ يف» ْ فو لَسي ُ ُٕ ّ نم  ل وفو ْو  ت َُسم   يْ له  ِ ُ لجل َبو َلو جو ٕو ٓا  ْ  لرو َمو نمو  .«افطه
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ؽ ٦ـ قٹز ټط  ٲي زض قٽط ٢ٱ زٞٵ اظ تجبض ٲٵ ثٻ ٶبٰ ٞبَٳٻ ييثبٶٹ»
1«.قٹز ٲي ٷس ثٽكت ثط اٸ ٸارت٦بضت ياٸ ضا ظ
«  ْ ا سر ُ  خو ِته ههً ع ي   ت هسرو اعو موعه

و
ْ لاه  .«لجلِ

2«قٹٶس. ٲي بٶٱ ٸاضز ثٽكتيٗيق ی ثب قٟبٖت اٸ ټٳٻ»
 :يباٮطّ  يثٵ ٲٹؾ يحًطت ٖٯ

ْو »  ِ ُ لجلو ٓا فوهلو  .«نمو  لرو
3«اٸؾت. ٷس ثٽكت اظ آٴ٦ِبضت يؽ اٸ ضا ظ٦ټط»
ٓا اعراًف » ْ نمو  لرو ِو ُ لجلو ها فوهلو ه وق    «.ب 
اٸ ٖبضٜ ثبقس ثٽكت  ٻ ثٻ ح٦ّ١ يٷس زض حبٮ٦بضت يٸ ضا ظؽ ا٦ټط »

 4«اظ آٴ اٸؾت.
 :حًطت رٹازاالئٳّٻ

و » ْ و َعو  ّ ْ  لرو لو ْو  نمو ِو ُ لجلو ً فوهلو ُ ق   .«ن ه
5«ثٽكت اؾت.اټ٭  ،ٷس٦بضت يضا زض ٢ٱ ظ اٰ ٻؽ ٢جط ٖٳ٦ّټط »

 :يباٮطّ  حًطت ٖٯي ثٵ ٲٹؾي
ً ـك» ُ ق  ْ ن ه يننم  لر لملعضٌٖ  .«مَ  لرو
رادرقنزيارتكٌدهثلايياستكـِكسحضرتهعصَهِرّ»

«هرازيارتكردُتاشد.
 :يباٮطّ  حًطت ٖٯي ثٵ ٲٹؾي

ث»  ِ َعو يل يفه لجلو
ْ ق  ااًن  يا افطمث لشر لهلله شو و ِعه  و

ٍو كو اٍافو و  .«نمه ل سر
ی اٲطا زض زذٹ٬ ثٽكت قٟبٖت ٦ـٵ ٦ـٻ ثـط    ای ٞبَٳٻ ٲٗهٹٲٻ»
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1«يٕ اؾت.تٹ زض ٶعز ذسا ٲ٣بٲي ثؽ ضٞ
 :حًطت نبز٠

 رلسٖهه لهللو »
ٍو  له
 
ْ ل  نو ٌو ٕو ُُهو  ًٌا  رو ٍ هلل  و ٕو  ل  ل ًٌا  رو ٌئًا ُُهو  و رو ن  و ّ   لملئ نمي  ٌ  ٍ  ل

 
ْ ل  لملو ين 

ي ئئئئئرو ئ ئ ئ ئ ئ ئ ٍ   و ْ ل  له ئئئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئا  ٕو ُُهو لوُنٖفو ئ ئ ئ ئ ئ ئ ِئ ً مٖتفو ئئئئ ئ ئ ئ ئ ئ ٍه لئ ً ل  ل ئئئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئ ي ُلئ ئ ئ ئ ئ ئ لئ لي ن  ٕو ُي  ئئئئرو ئ ئ ئ ئ ئ ئ ٍو ٕو و ّ  ت ل  ل ئئئئئن ئ ئ ئ ئ ئئئئثو جو له  لاضئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ و اب هن 
ئئئئئثه  و ئ ئ ئ ئ ئ ئ ِو

ئئ لو  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ْسئ له ٕو لي  ُٕ  ْ  يه نمه
وفأتد ئئئئا له ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ُ  فهيئ و ئئئئن  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ْ ق  ً ن ُ ئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئا ليل ُلئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئئالُذ هنمه ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ

ئئئئئْ ُ ُ ْ لٍا زو ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئٖي خو ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئُح ٌئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ْ هن  ئئئُث ب  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ مو ُمها افطه
ههً. ْموعه ُُتا لجلِث لاه عو ي  ا سر ِته

 2«ت هسرو اعو
  :٪طاٶ٣سض حبد قيد ٖجبؼ ٢ٳيث ٲحسّ

 اًٞـ٭ زذتـطاٴ ٲٹؾـي ثـٵ رٟٗـط      ،ثط حؿت آٶچٻ ثط ٲب ضؾيسٺ»
 3«ٲٗطٸٜ ثٻ ٲٗهٹٲٻ اؾت. ٞبَٳٻ ،ٳٻٲّٗٓ ی ٻرٯيٯ ی  ٺسؾيّ

 :«رب٬اٮطّ ٲب ٢س»نبحت  ت٣ي تؿتطی سبٲٻ قيد ٲحٳّٖٯّ
ــبْٱ » ــبٰ ٦ ــساٴ اٲ ــبٴ ٞطظٶ ــب آٴ زض ٲي ــس اظ  ،ټٳــٻ ٦خطتكــبٴ ث         ثٗ

 4«ثبقس. ٶٳي ٦ؿي ټٳؿٷ٩ حًطت ٲٗهٹٲٻ اٲبٰ ضيب
   :قيد ٲٟيس

 5«ثٹز. «ٞبَٳٻ»ٶبٰ زٸ تٵ اظ زذتطاٶف  ٲٹؾي ثٵ رٟٗط»
 :ت زض ٢طٴ ټٟتٱٲٗطٸٜ اټ٭ ؾٷّزاٶكٳٷس  ،اثٵ رٹظی جٍؾِ
ٞبَٳـٻ   ٶـبٰ زاقـتٷس.   «ٞبَٳٻ» چٽبض تٵ اظ زذتطاٴ حًطت ٦بْٱ»

 6«ذطی.٦جطی، ٞبَٳٻ ٸؾُي، ٞبَٳٻ نٛطی، ٞبَٳٻ اُ
ٱ اضثٗـٻ  »ټٱ ثٻ پيطٸی اظ اثٵ رٹظی اظ  بٲٻ ٲزٯؿيٖٯّ يـبز ٦ـطزٺ    «ٞـٹَا

 7:اؾت
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 .ٲـسٞٹٴ زض ٢ـٱ   ،تاؾـ  «حًـطت ٲٗهـٹٲٻ  »ٞبَٳٻ ٦جطی ټٳبٴ »
رٷـٹة   ، زضزض آشضثبيزبٴ قٹضٸی «ثي ټيجت ثي» ٞبَٳٻ نٛطی ٲكٽٹض ثٻ

ٞبَٳٻ ٸؾُي ضا ثطذـي ٪ٹيٷـس زض انـٟٽبٴ )ؾـتي     . ثبز٦ٹثٻ ٲسٞٹٴ اؾت
ٰ   ،ٞبَٳـٻ َـبټطٺ  »ت ثٻ ذطی زض ضقت ٲٯ٣ّٞبَٳٻ( ٸ ٞبَٳٻ اُ  «ذـٹاټط اٲـب

 1«ٲسٞٹٴ اؾت.
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 حضزت هعصّهٍ نسب

ــبٴ  ــي »پسضق ــطت ٲٹؾ ــٵ  حً ــطرٗ  ث ٟ »ٟــٻ تټ ــبٰ اظ ائٳ ــيٵ اٲ            ی ٳ
   ټ 128زض ضٸظ ټٟتٱ ٲبٺ نٟط اٮٳّٟٓط  اٲبٰ ټٟتٱ .ثبقٷس ٲي ٖكط احٷي

ٲحـ٭ زٞـٵ    ،ٲيـبٴ ٲ٧ـٻ ٸ ٲسيٷـٻ   ای  ٺٶـبٰ زټ٧ـس   ،«أثٹاي»ؾطظٲيٵ  زض ٠.
قـيس  اٮطّ زؾتٹض ټبضٸٴٻ زض حب٬ ٶٳبظ ث ٲبزض ضؾٹ٬ ذسا ،حًطت آٲٷٻ
ټـبی   چـب٬  تي َٹالٶي زض ثٛساز زض ؾيبٺتي زض ثهطٺ ٸ ٲسّٲسّ ٺ،زؾت٫يط قس

زض ثيؿت ٸ چٽبضٰ يب ثيؿت ٸ پٷزٱ ضرـت  ظٶساٴ ثٻ ؾط ثطزٺ ٸ ؾطاٶزبٰ 
زؾتٹض ټبضٸٴ ثٻ ظټط رٟـب ثـٻ   ثٻ  «ؾٷسی ثٵ قبټ٥»زض ظٶساٴ  ٠.   ټ 183

قـٽطت   «٦ـبْٳيٵ »قٽبزت ضؾيسٶس ٸ زض ٲ٣بثط ٢طيف ٦ٻ ثٗسټب ثـٻ قـٽط   
 ٲسٞٹٴ ٪طزيسٶس. ،يبٞت

ٸٮي ټٟت ؾب٬ ټٱ ٪ٟتـٻ   ،چٽبض ؾب٬ زض ظٶساٴ ثٹزٶس طيتثط ايٵ اؾبؼ ٢
 ؾب٬ تٳبٰ ٶٹقتٻ اؾت. 11حًطت ضا  قسٺ ٸ اثٵ رٹظی ٲست حجؽ آٴ

اظ ثـبٶٹاٴ   .اؾـت  ٲبزض ثعض٪ٹاض اٲبٰ ضيب ،«ٶزٳٻ ذبتٹٴ»ٲبزضقبٴ 
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ٶٓيـط تـبضيد    ضات ٦ـٱ ټـبی ت٣ـٹی ٸ قـطاٞت ٸ اظ ٲرـسّ     ًٞيٯت ٸ اؾـٹٺ 
 :ټبی ثب ٶبٰ ،ثكطيت
1؛ًجوِ.1
2؛الثٌييامّ.2
 «رٔـطټٱ »ظٲـعٰ اؾـت ٦ـٻ ثٗـس اظ اٶ٣ـطاو      ټبی  ي٧ي اظ ٶبٰ؛تُكتَن.3

 :پٹقيسٺ قسٺ ثٹز ٸ زض ٖبٮٱ ضإيب ثٻ حًطت ٖجـساٮٳُٯت ٪ٟتـٻ قـس ٦ـٻ    
 ٸ حًطتف حٟط ٦طز. «احفر تكتم»

 ثط اٸ ٶبٰ ٶٽبز. يب٦ٻ ٖٯي ثٵ ٲٹؾي اٮطّ ؛الطاّرُ.4

 ؛خَيسراىهرسيِ.5
٦ٻ زض ثالز ضٸٰ ٸ  پصيط، اٶُٗبٜټبی  ثب ؾب٢ٻبټي اؾت ٶبٰ ٪ي :ذيعضاٴ

 ضٸيس. ٲي ټٷس
 ز اؾت ثيٵ:حًطتف اؾت ٦ٻ ٲطزّس تٹٮّٶبٰ ؾطظٲيٵ  :ٲطؾيّٻ

ٲيالزی ثٻ نٹضت ٦كـٹض   11قٽطی ٲٗطٸٜ زض اؾپبٶيب ٦ٻ زض ٢طٴ  -
 اظ آٶزبؾت. «اثٹٚبٮت ٲطؾي»ٲؿت٣ٯي زضآٲس ٸ 

 ٹٶؽ.ثٷسضی اؾت زض ؾبح٭ قط٢ي اٮزعايط زض ٶعزي٧ي ٲطظ ت -
 .ٲسيتطاٶٻ ی ثٷسض ٲٗطٸٞي زض رٷٹة ٞطاٶؿٻ )ٲبضؾي( زض ٦طاٶٻ -

                                                 
 .3/233 :، احجبت اٮٽساٺ4/396 :َبٮت ، ٲٷب٢ت آ٬ اثي302 :، اٖالٰ اٮٹضی1/14 :ٖيٹٴ االذجبض .1
ُبٮـت ل  ، ٲٷب٢ت آ٬ اثي302اٖالٰ اٮٹضی  1/14، ٖيٹٴ االذجبض: 2/247، اضقبز ٲٟيس 1/486انٹ٬ ٦بٞي  .2

 .1/235، ضٸيٻ اٮٹآٖيٵ 397
 .3/233 :، احجبت اٮٽساٺ1/14 :، ٖيٹٴ االذجبض302 :اٖالٰ اٮٹضی .3
ٖيبٴ اٮٷؿبي: ل 22/19، ٖٹاٮٱ: 49/4 :، ثحبض3/233 :، احجبت اٮٽساٺ1/14 :ٖيٹٴ االذجبض .4  76، ا
 .4/394 :، ٲٷب٢ت آ٬ اثيُبٮت315تص٦طٺ اٮرٹال: ل  .5
 .3/49 :٦كٝ اٮٛٳٻ 1/235 :ٸيٻ اٮٹآٖيٵ، ض23ل  :رٷبت اٮرٯٹز .6
 .5/107 :ٲٗزٱ اٮجٯساٴ .7
 .6/4260 :ـ ٢بٲٹؼ االٖال7/16ٰ :ٲٹؾٹٖٻ اٮٳٹضز .8
 .735ل  :رٛطاٞيبی ٦بٲ٭ رٽبٴ .9
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؛اَرٍي.6
آة ٞطاٸاٴ، آة ذٹق٫ٹاض، اثطټبی ٲتطا٦ٱ ٦ٻ اظ آٶٽـب ثـبضاٴ    زض ٮٛت:

 .ط ٖبٮيآؾب آيس، نبحت اٶسيكٻ ٸ ت٧ّٟ ؾي٭
؛يكَسَ.7

ـ    ی ٦ؿي ٦ٻ ټٳٻ :زض ٮٛت اٸ پٷـبٺ ثطٶـس ٸ زض ٦ٷـبض اٸ    ٻ اټـ٭ ذبٶـٻ ث
 ف ٦ٷٷس.احؿبؼ آضاٲ

؛سوَاًِ.8
 ٸٶي زض ٦ٳبالت ثبقس.عزض ٮٛت: ٦ؿي ٦ٻ َبٮت ٞ

؛شَقراء.9
ت  ٪ٯ٫ٹٴ.ټبيي  ثب زيس٪بٶي ٶبٞص ٸ ٪ٹٶٻ ،ٸ ٶٹضاٶيتٵ  ثبٶٹی ؾيٳيٵ :زض ٛٮ

؛صقر.11
 ٖؿ٭ ٸ ذطٲب. ی ق٧بضی، قيطٺ تبثف ذٹضقيس، ثبظِ :زض ٮٛت

 :ٶبٲٽبی زي٫ط
ــكيٌِ.11 ــههِ.612؛س ــِ.713؛س ــِ.814؛تحي ــاْتَ .915؛ًجيّ 10؛س

11.شْد .16
 ٪ٹيس: ٲي «ټكبٰ ثٵ احٳط»

                                                 
 .3/233 :، احجبت اٮٽساٺ244 :، اٮٟهٹ٬ اٮٳٽٳٻ4/397 :، ٲٷب٢ت1/14ٖيٹٴ االذجبض:  .1
 .2/386 :ٶٽبيٻ اثٵ احيط .2
 .2/405 :، ٶٽبيٻ اثٵ احيط3/233 :، احجبت اٮٽساٺ1/14 :ضٖيٹٴ االذجب .3
هٹ٬ اٮٳٽٳٻ: ل  .4 ٓيٵ244اٟٮ طة168، ٶٹضاالثهبض: 1/235 :، ضٸيٻ اٮٹٖا  .7/161 :، ٮؿبٴ اٗٮ
 .7/373. ٮؿبٴ اٮٗطة: 22/24 :ٖٹاٮٱ  ،49/10 :، ثحبض4/397 :ٲٷب٢ت آ٬ اثي َبٮت .5
 .3/57 :، ٦كٝ اٮٛٳٻ9/389 :ؾيط اٖالٰ اٮٷجال .6
 .128ل  :اٮٳزسی ٞي االٶؿبة .7
 .95ل  :اٮٳ٣بالت ٸ اٮٟط٠ .8
 . 87ل  :ٞط٠ اٮكيٗٻ .9

 .94ل  :اٮٳ٣بالت ٸ اٮٟط٠ .10
 . 87ل  :ٞط٠ اٮكيٗٻ .11
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ـ   ٲي ٲٵ ٞطٲٹزٶس: آيبٻ ث ٦بْٱاٲبٰ  ٻ زاٶي ٦ٻ ي٥ ٶٟط اټ٭ ٲٛـطة ث
 ٲسيٷٻ آٲسٺ؟

 .ٶٻ :٪ٟتٱ
 ي٧ي آٲسٺ ثطذيع ثطٸيٱ. ،چطا :ٞطٲٹزٶس

ـ  ،ثب ټٱ ؾٹاض قسٺ ضٞتيٱ ثٻ ٲح٭ ا٢بٲـت اٸ  ٲـطزی اظ اټـ٭ ٲٛـطة     بث
 تٗسازی ٦ٷيع.ٸ ٲٹارٻ قسيٱ 

 اٸ ٪ٟتٱ: ٦ٷيعټبی ذٹز ضا ثط ٲب ٖطيٻ ٦ٵ.ٻ ث
ٞطٲـٹز: ايـٵ    اٲبٰضا آٸضز،  اٸ ټٟت ٦ٷيع ثط ٲب ٖطيٻ ٦طز ټط ٦ساٰ

 .ث٣يٻ ضا ٖطيٻ ٦ٵ ،٦ٷيع ٲٹضز ٶيبظ ٲب ٶيؿت
 اٸ ٪ٟت: ٲٵ ثٻ رع ي٥ ٦ٷيع ثيٳبض، ٦ٷيع زي٫طی ٶساضٰ.

 ٦ٷي؟ ٶٳي چطا اٸ ضا ثط ٲب ٖطيٻ :ٞطٲٹز اٲبٰ
ٲٵ ٞطٲٹزٶس: ثطٸ ٶعز ٻ ث اٲبٰضٸظ ثٗس،  ثط٪كتيٱ. تٷبٔ ٦طز ٸ ٲباٸ اٲ

اٸ ذٹاټـس   ؟ټٳبٴ قرم ٸ ث٫ٹ آذطيٵ ٶٓط تٹ زض ٲٹضز آٴ ٦ٷيع چيؿت
 حبالت ث٫ٹ ذطيساضٰ. ی پؽ زض ټٳٻ ،٪ٟت چٷيٵ ٸ چٷبٴ

٪ٟـت: ٲـٵ اٸ ضا ټط٪ـع اظ ٞـالٴ ٢يٳـت ٦ٳتـط        ثٻ ٶعز اٸ ضٞـتٱ ٸ اٸ 
 ٶرٹاټٱ زاز.

 .٪ٟتٱ: ذطيساضٰ
 ؟ٸٮي ث٫ٹ آٴ ٲطز زيطٸظی ٦ٻ ثٹز ،٪ٟت: ٞطٸذتٱ ثٻ تٹ

 .٪ٟتٱ: ٲطزی اظ ثٷي ټبقٱ
 ؟٪ٟت: اظ ٦ساٰ تيطٺ

 !زاٶٱ ٶٳي ثيكتط اظ ايٵ :٪ٟتٱ
ٲٵ اٸ ضا اظ زٸضتـطيٵ   ؛ثكٷٹ تب زض ٲٹضز ايٵ ٦ٷيع ثطايت ث٫ٹيٱ :٪ٟت

ٲٵ ٪ٟت ايٵ ٦ٷيـع ٦ـٻ   ٻ ٲٛطة ذطيسٰ ي٧ي اظ ثبٶٹاٴ اټ٭ ٦تبة ث ی ٶ٣ُٻ
 اظ آٴ ٦يؿت؟ټٳطاٺ تٹؾت 
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 .اٰ ٺٱ: اٸ ضا ثطای ذٹزٰ ذطيساضی ٦طز٪ٟت
اٸ ٪ٟت: ٶٻ ټط٪ع قبيؿتٻ ٶيؿت ٦ٻ ايٵ ثبٶٹ زض ٶـعز اٲخـب٬ تـٹ ثبقـس اٸ     

ظيـطا   ،قبيؿتٻ اؾت زض ٶعز ثطتطيٵ اٶؿبٴ ضٸی ظٲـيٵ ثبقـس  ٦ٻ زذتطی اؾت 
٦ٷس رع ايٷ٧ـٻ ٞطظٶـسی اظ اٸ ثـٻ     ٶٳي ايٵ زذتط چيعی زض ٶعز ٲٹاليف زضٶ٩

 ٻ اټ٭ قط٠ ٸ ٚطة ثطای اٸ ټٳؿٷ٫ي ٶجبقس.آٸضز ٦ٻ زض ٲيبٴ ټٳ ٲي زٶيب
 آٸضزٰ. ٪ٹيس: اٸ ضا ذسٲت اٲبٰ ٲي ټكبٰ

 :آٶٽب ٞطٲٹزٻ نحبة ضا ٪طز آٸضز ٸ ثاظ ا ٪طٸټي حًطت ٦بْٱ
ايٵ ٦ٷيع ضا ثٻ رع ثٻ ٞطٲـبٴ ذـسا ٸ ثـٻ اؾـتٷبز ٸحـي ذـسا ذطيـساضی        »

 «ٶ٧طزٰ.
 ي٧ي اظ انحبة پطؾيس: چ٫ٹٶٻ؟

ضا زض ٖـبٮٱ   پـسضٰ ٖٯـي  ٸ  ٰ ضؾٹ٬ ذـسا حًطت ٞطٲٹز: رسّ
ضا ثبظ ٦طزٶـس يـ٥     ضإيب زيسٰ ٦ٻ ي٥ ٢ُٗٻ اثطيكٱ ټٳطاٺ زاقتٷس چٹٴ آٴ

 ؛ای ٲٹؾـي »ٲـٵ ٞطٲٹزٶـس:   ٻ ث ،پيطاټٵ زض ٲيبٴ آٴ ثٹز ثب تٳخب٬ ايٵ زذتط
تٹ ثٻ زٶيب ذٹاټـس آٸضز ٦ـٻ ٶـبٰ اٸ ضا    ظٲيٵ ضا ثطای  اټ٭ِ ايٵ زذتط ثٽتطيٵِ

ٞت ٸ ضحٳت ضا زض زٶيب ْبټط أت، ضٸؾيٯٻ اٸ ٖساٮٻ ذساٸٶس ث ٖٯي ث٫صاض.
ذٹقب ثٻ حب٬ ٦ؿي ٦ٻ اٸ ضا تهسي١ ٦ٷس ٸ ٸای ثٻ حـب٬   .ذٹاټس ؾبذت

 «ت٧صيجف ٦ٷس. ،٦ؿي ٦ٻ اٸ ضا زقٳٵ زاقتٻ
پـؽ اظ ذطيـساضی    :٪ٹيـس  ٲي ٲبزض اٲبٰ ٲٹؾي ثٵ رٟٗط «حٳيسٺ»
ٰ   قجي زض ٖبٮٱ ضإيب ثٻ ٲحًط  ،ٶزٳٻ ٜ ٲكـطّ  حًـطت ضؾـٹ٬ ا٦ـط
 :حًطتف ٞطٲٹزٶس ،قسٰ

 زٶيــبٻ ای حٳيــسٺ، ثــعٸزی ٶزٳــٻ ثطتــطيٵ اٶؿــبٴ ضٸی ظٲــيٵ ضا ثــ»

                                                 
، 49/8 :، ثحـبض 2/654 :اٮرطائذ ٸ اٮزطائا 1/14 :، ٖيٹٴ االذجبض2/254 :، اضقبز ٲٟيس1/486 :انٹ٬ ٦بٞي .1

 .3/62 :، ٦كٝ اٮٯٛٳٻ22/23، ٖٹاٮٱ 1/235 :ضٸيٻ اٮٹآٖيٵ
 .171ل  :، احجبت اٮٹنيٻ348ل  :زالئ٭ االٲبٲٻ .2
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 «آٸضز. ٲي
پؿـطٰ  »٪ٟـتٱ:   ٸ٢تي ٶزٳٻ ضا زض ٲحًط پؿطٰ زيسٰ، :٪ٹيس ٲي حٳيسٺ

زذتطی اؾت ٦ٻ ٲـٵ ټط٪ـع زض ٖٳـطٰ زذتـطی ٸاالتـط اظ اٸ       «ت٧ُتٱ»ايٵ 
ٸ ټيچ تطزيسی ٶساضٰ ٦ٻ ا٪ط ذساٸٶس ٞطظٶـسی اظ اٸ ٖٷبيـت ٦ـطز     اٰ ٺٶسيس

ـ ٶؿ٭  ضا ثـٻ تـٹ   ت ٸ َـبټطی اظ اٸ پسيـساض ذٹاټـس ؾـبذت، ٲـٵ اٸ      َيّ
 «رٹ ٦ٵ.ٸ اٸ ټٳٹاضٺ ذيط ٸ ؾٗبزت رؿت پؽ زض ح١ّ ،ثركيسٰ

ـ   ٲي ٶزٳٻ ذبتٹٴ  بٰ حـبٲٯ٫ي ټط٪ـع احؿـبؼ ؾـٷ٫يٷي    ٪ٹيـس: زض ايّ
ٰ  ٲـي  ٦طزٰ ٸ زض ذٹاة نسای تؿجيا ٸ تٽٯي٭ زض ثُـٵ ذـٹز   ٶٳي  ،قـٷيس

ټٷ٫بٲي ٦ٻ حٳ٭ ذـٹز ضا   .قٷيسٰ ٶٳي قسٰ زي٫ط آٴ ضا ٲي ٸٮي چٹٴ ثيساض
ٶٽبزٰ زؾتٽب ضا ثط ظٲيٵ ٶٽبز ٸ ؾط ثٻ ؾٹی آؾٳبٴ ثٯٷس ٦طز ٸ ٮجٽبی ذـٹز  

حـب٬ پـسضـ    زض ايـٵ  ،زاز ٲـي  ٪ٹيس حط٦ت ٲي ٦ٻ ؾرٵ ضا ټٳبٶٷس ٦ؿي
 ٸاضز قسٺ ٸ ثٻ ٲٵ ٞطٲٹزٶس: حًطت ٲٹؾي ثٵ رٟٗط

ه »
ينئًا كو مث ٓو ل يا ب      «.مرلٌث نمه رب 

 «ز ايٵ ٦طاٲت پطٸضز٪بض ثط تٹ.ای ٶزٳٻ ٲجبض٤ ثب»
ٶٹظاز ضا ثٻ آٚٹـ ٦كيسٶس زض ٪ٹـ ضاؾـتف اشاٴ ٸ زض   آٶ٫بٺ اٲبٰ

آٶ٫ـبٺ   ،ؾپؽ آثـي َٯجيـسٺ ٦ـبٲف ضا ثطزاقـتٷس     ،٪ٹـ چپف ا٢بٲٻ ٪ٟتٷس
 ثط٪طزاٶيسٺ ٸ ٞطٲٹزٶس:ٲٵ ٻ ٞطظٶس ضا ث
ث لهلل يف لرضْ» ن  ق  ْ ن   4«.ُخ يْ افُ

 ٮصا ٪ٟتٱ: ،ذٹضز ٲي قيط ظيبز ،پؿطٰ زض زٸضاٴ قيطذٹاض٪ي
 ث٫يطيس ٦ٻ ٲطا يبضی ٦ٷس.ای  ٻزاي

 ؟پطؾيسٶس: آيب قيطت ٦ٱ قسٺ ٲبزض اٲبٰ
                                                 

 .3/233 :، احجبت اٮٽساٺ302 :، اٖالٰ اٮٹضی49/7 :، ثحبض1/14 :ٖيٹٴ االذجبض .1
 .49/5 :، ثحبض22/19 :، ٖٹاٮٱ302 :، اٖالٰ اٮٹضی1/12 :ٖيٹٴ االذجبض .2
 .30، 22 :، ٖٹاٮٱ49/9 :، ثحبض1/17 :ٖيٹٴ االذجبض .3
 .49/9 :، ثحبض1/17 :، ٖيٹٴ االذجبض3/233 :احجبت اٮٽساٺ .4
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ـ  ٸ ٸٮي ٲٵ ي٥ ؾٯؿٯٻ اٸضاز ٸ اش٦بض  ،ٶٻ :٪ٟتٱ آٶٽـب  ٻ ٶٳبظ زاضٰ ٦ـٻ ث
اظ ٸ٢تي ايٵ ٲٹٮٹز ٲؿٗٹز ثٻ زٶيب آٲسٺ ٞطنتٱ ثطای آٶٽب ٦ـٱ   .ٱټؿت ٲٯتعٰ
 .قسٺ

حًٹض حٳيسٺ ذبتٹٴ ټط٪ع  ة ثٹز ٦ٻ زضٶزٳٻ ذبتٹٴ ثٻ ٢سضی ٲئزّ
 ثٻ ظٲيٵ ٶٷكؿت.

ــ  ــبضيد تٹٮّ ــ  اظ ت ــبٰ تكّ ــطيٟف زض ټٷ٫ ــٵ ق ــس ٸ ؾ ــط ٻ طٜ ث           ٲحً
تٷٽب چيـعی ٦ـٻ زض ٲٷـبثٕ حـسيخي      ،الٖي زض زؾت ٶيؿتاَّ اٲبٰ ټٟتٱ

 زٸقيعٺ ثٹز. اٲبٰ ی ٜ ثٻ ذبٶٻآٲسٺ ايٵ اؾت ٦ٻ ٸی ثٻ ټٷ٫بٰ تكطّ
ٹضی ثٹزٺ تٷٽب چيـعی ٦ـٻ زض   ب زض ٲٹضز تبثٗيت ٸی ٦ٻ اټ٭ چٻ ٦كاٲّ

ٲٷبثٕ حسيخي آٲسٺ ايٵ اؾت ٦ٻ ٸی اټ٭ ٲٛطة ثٹز ٸ ٲٛطة زض انُالح 
 قٹز: ٲي رٛطاٞي ثٻ ؾٻ ٲٗٷي اَال٠ یٖٯٳب

 طيٮيجي، اٮزعا ،قٳب٬ آٞطي٣ب، تٹٶؽ .1
 ٲطا٦ف .2
 اضٸپب .3

 «ٲطؾـي » ٸ «ٲطؾـيٻ » ی ٶب٪عيطيٱ ثٻ ٸاغٺ ،ةثطای تٗييٵ ٲٷٓٹض اظ ٲٛط
قـٹز ضرـٹٔ    ٲـي  ط اَـال٠ يزض ٞطاٶؿٻ، اؾپبٶيب ٸ اٮزعا ييټب ثٻ ؾطظٲيٵ ٦ٻ

 ٦ٷيٱ.
ذـبتٹٴ اظ ثٷـسض    تطيٵ احتٳب٬ ايٵ اؾت ٦ـٻ پـسض ٸ ٲـبزض ٶزٳـٻ     ٢ٹی

ثٻ قٳب٬ آٞطي٣ب ٲٷت٣ـ٭ قـسٺ ٸ    ،«ٲطؾيٻ اؾپبٶيب»ٸ يب قٽط  «ٲبضؾي ٞطاٶؿٻ»
ـ   ايٵ ثبٶٹی ٲزٯّ ـ   .رٽـبٴ ٪كـٹز  ٻ ٯٻ زض ؾطظٲيٵ ٖطثـي زيـسٺ ث اٸ ٻ ٮـصا ث

                                                 
 76ل  :، اٖيبٴ اٮٷؿبي3/22 :، ضيبحيٵ اٮكيٗٻ 1/13 :ٖيٹٴ االذجبض .1
 22/19 :، ٖٹاٮٱ384ل  :يٷبثيٕ اٮٳٹزٺ .2
 .49/7 :، ثحبض1/14 :ٖيٹٴ االذجبض .3
 .676 :اٖالٰ اٮٳٷزس .4
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ـ  يٗٷي زذتطی ٦ٻ زض ٲيبٴ ٖطة ،يٷس٪ٹ «ٲٔٹٓٮَّسٺ» زٶيـب آٲـسٺ ٸ ثـعض٨    ٻ ټب ث
 ٦ٷس. ټٱ ت٣ٹيت ٲي «ٶٹثيّٻ»قسٺ. ايٵ ٣ٖيسٺ ضا ٮ٣ت 

تٷٽـب ٞطظٶـساٴ    ٸ حًطت ٲٗهٹٲٻ يباٮطّ  حًطت ٖٯي ثٵ ٲٹؾي
 اٸيٷس.
 

                                                 
، ضيـبحيٵ  22/19 :، ٖٹاٮٱ49/5 :، ثحبض1/14 :ٖيٹٴ االذجبض ،61ل  :، ٲٗهٹٰ ٶٽٱ32ل  :رٷبت اٮرٯٹز .1

 .2/42 :، ٮؿبٴ اٮٗطة5/225 :، ٶٽبيٻ اثٵ احيط3/20 :اٮكيٗٻ
 309 :زالئ٭ االٲبٲٻ .2



 حضزت هعصّهٍ سيدگاین

 اس ِالدت تا شُادت |
 :اؾتزٸ ٢ٹ٬  س حًطت ٲٗهٹٲٻزض تبضيد تٹٮّ :تَلّدتاريخ
ٶ٣ـ٭   «ٲؿـتسض٤ ؾـٟيٷٻ اٮجحـبض   »ضا نبحت  ٦ٻ آٴ ٠.   ټ 173ؾب٬  .1

   .٦طزٺ اؾت
 ٶ٣٭ قسٺ. «ٮٹا٢ا»ٸ  «ٶعټٻ»٦ٻ اظ زٸ ٦تبة  ٠.   ټ 183ؾب٬  .2

 :چٹٴٶيؿت،  نحيا 183ٸٮي ؾب٬ 
اؾـت ٸ حـسا٢٭ چٽـبض     ؾب٬ قٽبزت ٲٹؾي ثٵ رٟٗط 183ؾب٬  :الًاٸّ

زؾـت٫يط   179سٺ ٦ـٻ زض ؾـب٬   ٸ تهـطيا قـ  اٶـس   ؾب٬ زض ظٶساٴ ثٻ ؾـط ثـطزٺ  
 اٶس. قسٺ

                                                 
 .257، ل 8د  :ٲؿتسض٤ ؾٟيٷٻ اٮجحبض .1
: ، ٞبَٳٻ ثٷـت االٲـبٰ ٲٹؾـي اٮ٧ـبْٱ    10ل  :حيبت اٮؿّت  ،1/386 :، ٪ٷزيٷٻ آحبض ٢ٱ21/328 :ٖٹاٮٱ .2

، ٸزيٗـٻ  34ل : ، ظٶس٪بٶي حًطت ٲٗهٹٲٻ5ل  : ، ٞبَٳٻ ثٷت االٲبٰ ٲٹؾي ثٵ رٟٗط20ل 
 .5ل  :آ٬ ٲحٳّس

، 1/32 :، انٹ٬ ٦بٞي1/81 :، ٖيٹٴ االذجبض286ل  :، اٖالٰ اٮٹضی155ل  :، زضٸؼ2/215 :اضقبز ٲٟيس .3
 .199ل  :، تبضيد ٢ٱ677 :، ا٢جب13/7٬ :، تبضيد ثٛساز48/246 :ثحبض
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ثٻ ٶـبٰ ٞبَٳـٻ   ثيف اظ ي٥ زذتط  ٱ اؾت اٲبٰ ټٟتٱآٶچٻ ٲؿٯّ :حبٶيبً
ٶـبٰ  ايـٵ  ٻ ثـ چٽـبض زذتـط    ،ذـبٴ ثطذـي اظ ٲٹضّ  ی زاقتٻ ٸ ٲُبث١ ٶٹقـتٻ 

 اٶس. زاقتٻ
    ټـٱ   كـسٺ ٸ آٴ ٶزض ٲـٹضز ضٸظ ٸ ٲـبٺ ټط٪ـع ٢ـٹ٬ زي٫ـطی ٶ٣ـ٭        باٲّ

 اؾت. «٬ شي٣ٗسٺاٸّ»
اؾـت ٸ ټط٪ـع ٢ـٹ٬     ٠.   ټ 201 ؾـب٬ سٸٴ اذـتالٜ  ث:تشْادتاريخ

ؾـٻ ٢ـٹ٬    ايكبٴ قٽبزتٸٮي زض ٲٹضز ضٸظ ٸ ٲبٺ  .زي٫طی ټٱ ٶ٣٭ ٶكسٺ
 اثطاظ قسٺ اؾت.

 اٮخبٶي زټٱ ضثيٕ .1
 اٮخبٶي زٸاظزٺ ضثيٕ .2
ٶ٣٭ اظ ي٥ ٻ ث ،ٲطحٹٰ ٲٷهٹضی «اٮؿت تحيب»ثٷبثط  ،قٗجبٴ ټكتٱ .3

ئ  رسئاة»ٶبٰ ٻ ث ٖبٲٯي حطّ ي ٲٷؿٹة ثٻ قيد٦تبة ذُّ ٸٮي  ،«ثلعلبويئ ثلعلرب ن 
 ٬ ت٣ٹيت قسٺ اؾت.٢ٹ٬ اٸّ
ذـبتٹٴ   تٷٽـب ٞطظٶـس ٶزٳـٻ    ت ثيؿت ٸ پٷذ ؾب٬ حًطت ضيبٲسّ
ٸ حًــطت  ٠.   ټ 148 زض شي٣ٗــسٺ چــٹٴ ٸالزت اٲــبٰ ټكــتٱ ،ثٹزٶــس

 ثٹز. ٠.   ټ 173 زض شي٣ٗسٺ ٲٗهٹٲٻ
ـ  ،س ذٹاټطـ ثؿيبض ٲؿـطٸض ثـٹزٺ  ٸ ثطازض اظ تٹٮّ زض  ذهـٹل ٦ـٻ   ٻث

 آٲسٶف قسٺ ثٹز.ثيٷي  ٻ پيفضٸايبت ٚيجيّ
 ضاحتيٻ ٲ٣بٲي ضؾيسٶس ٦ٻ ثٻ زض ؾٷيٵ ٦ٹز٦ي ث حًطت ٲٗهٹٲٻ

 بٴټبيكـ  ټبی ٣ٞٽي ٸ ٣ٖيستي پبؾد ٪ٹيٷس ٸ پبؾـد  تٹاٶؿتٷس ثٻ پطؾف ٲي
                                                 

 .10ل  :، حيبت اٮؿت1/386 :آ حبض ٢ٱ ی ، ٪ٷزيٷٻ21/328 :ٱٖٹاٮ .1
، 29ل  :، زټرـسا 5/32 :، ضيـبحيٵ اٮكـيٗٻ  8/391 :، اٖيـبٴ اٮكـيٗٻ  48/290 :، ثحبض212ل  :تبضيد ٢ٱ .2

، زائـطٺ  2/242 :، ٲٷتٽي اآلٲـب٬ 2/163 :، ٲطا٢س اٮٳٗبض1/208ٜ :، اٶٹاض اٮٳكٗكٗيٵ160ل  :ثحطاالٶؿبٴ
 .1/14 :زاٶكٳٷساٴ ی ٻ، ٪ٷزيٷ3/231 :اٮٳٗبضٜ اٮكيٗيٻ

 .24ٶ٣٭ اظ ٶعټٻ االثطاض ٸ ٮٹا٢ا االثطاض ٸ ٲٷترت زضيبی ؾرٵ ل ٻ ث .3
 .8/257ٲؿتسض٤ ؾٟيٷٻ اٮجحبض  .4
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ٶ٣٭ ٲطحٹٰ حـبد  ٻ ز. ثپسض ثعض٪ٹاضقبٴ ٢طاض ث٫يط يٸ ق٫ٟتٲٹضز پصيطـ 
 اظ ٦تـبة ٶٟـيؽ ٸ   ،اهلل ذٹئي تآي زاٲبز ٲطحٹٰ ،س ٶهطاهلل ٲؿتٷجٍؾيّ
اثـٵ  » ،ٮيٝ زاٶكـٳٷس ٶـبٲي قـيٗٻ زض ٢ـطٴ ٶٽـٱ     ؤت «٦كٝ اٮٯئبٮي»ٶٓيط  ثي

 : ٠.   ټ 840ٲتٹٞبی  «ٖطٶسؼ
ٶيـع زض   زض ؾٟط ثٹزٶـس ٸ اٲـبٰ ضيـب    حًطت ٲٹؾي ثٵ رٟٗط

ای، ثـطای   ټبيي زض ٶبٲٻ ٲسيٷٻ حًٹض ٶساقتٷس، ٪طٸټي اظ قيٗيبٴ ثب پطؾف
يٷٻ قسٶس، اٲّب چٹٴ حًطات زض ٲسيٷـٻ ٶجٹزٶـس ٢هـس    َطح ؾئا٬ ٸاضز ٲس

 اظ ايٷ٧ــٻ ذــسٲت اٲــبٰ قــسٶس ٖعيٳــت زاقــتٷس ٸ ثؿــيبض اٶــسٸټ٫يٵ
 ٪طزٶس. ٲي اٶس ٸ زؾت ذبٮي ثبظ ٺٶطؾيس

 ،ثٹزٶـس   ټٷٹظ ثٻ ؾٵ ثٯٹ٘ ٶطؾيسٺبٰ ٦ٻ زض آٴ ايّ حًطت ٲٗهٹٲٻ
ٶـبٴ ضا  ټبی آ ط قسٶس ٸ ٮصا پبؾد پطؾفحّؤٚٱ ٸ اٶسٸٺ آٶبٴ ٲت ی اظ ٲكبټسٺ
ٲسيٷٻ ضا ثب ؾـطٸض ٸ قـبزی تـط٤     ،قيٗيبٴ .ٖٷبيت ٦طزٶس ثٻ آٶٽبٶٹقتٻ ٸ 

ټٷ٫بٲي ٦ـٻ زاؾـتبٴ    .ٲٹارٻ قسٶس زض ثيطٸٴ ٲسيٷٻ ثب اٲبٰ ٦بْٱ .٦طزٶس
ٰ  ،ضا اضائـٻ زازٶـس   ذٹز ضا ٪ٟتٷس ٸ زؾترٍ حًـطت ٲٗهـٹٲٻ    اٲـب

 :قبزی ٸ اثتٽبد ذٹز ضا ثب ايٵ رٳٯٻ ثيبٴ ٞطٲٹزٶس ٦ٻ
 «.پسضـ ثٻ ٞسايف ثبز» «دفلٓا ل ٓا»

ثيف اظ زٺ ثٽبض اظ ٖٳط قطيٟكبٴ ٶ٫صقتٻ ثٹز ٦ٻ پسض ثعض٪ٹاضقبٴ ثـب  
ثـط  ٸ زضيبيي اظ ٚٱ ٸ اٶسٸٺ  ظټط رٟب زض ظٶساٴ ټبضٸٴ ثٻ قٽبزت ضؾيسٶس

ثـطازض   ي حًطت ٲٗهٹٲٻتؿٯّ ی تٷٽب ٲبيٻ .٢ٯت قطيٟكبٴ ٞطٸ ضيرت
ـ ثٹز ٦ٻ ثٗس  يباٮطّ  ثعض٪ٹاضقبٴ حًطت ٖٯي ثٵ ٲٹؾي ت اظ پسض حزّ

ايكـبٴ ٶيـع زض اٸد    .ت ٸ ٞطيبزضؼ ٲطزٰ ٲؿتًٗٝ ثٹزٶسذسا، زازضؼ اٲّ
 ٦طز. ٲك٧الت ٞطاٸاٴ زؾت ٸ پٷزٻ ٶطٰ ٲيذ٣ٟبٴ ټبضٸٶي ثب 

ٍ زغذيٳبٴ ضغيٱ ثٻ زٸزٲبٴ اٲبٲـت  ٦ٻ تٹؾّای  ٻضحٳبٶ ثي ټبی يٹضـ
ٸٮـي زيـساض    ،آظضز ٲـي  ضا ز٬ ٶبظٶيٵ حًـطت ٲٗهـٹٲٻ   ،قس ٲي اٶزبٰ
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 ظزٸز ٸ ؾٹظ ٸ نٟب ثـٻ ٦ـبٶٹٴ ظٶس٪يكـبٴ    ٲي ضا اظ ز٬ اٸټب  ٱثطازض ايٵ ٚ
ٶيع ضاٺ پسض ضا زض پيف ٪طٞت ٸ  «ٲٹٴؤٲ» ،ذٯٝ ٶبنبٮا ټبضٸٴ .ثركيس ٲي

ٸٮـي   ٺ،رسا ٶٳٹزثٻ ارجبض ضا اظ ٦بٶٹٴ ذبٶٹازٺ  ٸرٹز ا٢سؼ اٲبٰ ټكتٱ
ا٢بٲـت ارجـبضی زض   ٲحتطٲبٶٻ ثٻ ذطاؾبٴ رٯت ٦طز ٸ ثٻ ْبټطاً ثٻ نٹضت 

 ٸازاض ٶٳٹز. آٴ زيبض
 ٭ ثٻ ظٸض ٸ تعٸيط اٲـبٰ ضيـب  ٲٹٴ زٚٯجبظ ثب ٶيطٶ٩ ٞطاٸاٴ ٸ تٹؾّؤٲ

 ضا ثٻ پصيطـ ٸاليتٗٽسی ٲزجٹض ٶٳٹز.
زاٶؿـتٷس ٦ـٻ اٸ    ٲـي  ٸ ٺٲٹٴ آقٷب ثـٹز ؤ٦ٻ ثب تطٞٷسټبی ٲ اٲبٰ ضيب

ثب ا٦ـطاٺ   ،ثطای ضؾيسٴ ثٻ اټساٜ ؾيبؾي ذٹز ايٵ ٲٹيٹٔ ضا ٲُطح ٶٳٹزٺ
ٷس ٸ ضٸظ پٷزٱ يـب قكـٱ   ٸاليتٗٽسی ضا پصيطٞت ،ُي چٷسيقطاتٳبٰ ٸ اٖالٰ 

 .ٶسثٻ ٖٷٹاٴ ٸٮيٗٽس اٖالٰ ٪طزيس ضؾٳبً   .٠   ټ 200ضٲًبٴ 
ٲٹض قـسٶس تـب   ؤٲـ  «ضربي ثـٵ اثـي يـحّب٤   »ٮصا ٪طٸټي ثٻ ٞطٲبٶسټي 

 ضا اظ ثهطٺ ٸ ذٹظؾتبٴ ثٻ ذطاؾبٴ ثيبٸضٶس. حًطت ضيب
اظ رٳٯـٻ   ،بٴټٷ٫بٰ ذطٸد اظ ٲسيٷٻ اٞطاز ذبٶٹازٺ ٸ ثؿت٫بٶكـ  اٲبٰ

 ضا ثٻ حًٹض َٯجيسٺ ٸ ثٻ آٶٽب ٞطٲٹزٶس: ذٹاټطاٴ ٸ حًطت ٲٗهٹٲٻ
ٰ  ی ا٦ٷٹٴ ثطای ٲٵ ٪طيٻ ٦ٷيس تب نسای ٪طيٻ ټٱ»   چـطا  ،قٳب ضا ثكـٷٹ

 1«٪طزٰ. ٶٳي ٦ٻ زي٫ط اظ ايٵ ؾٟط ثط
ثـٻ ذطاؾـبٴ آٲسٶـس ٸ ټٳچٷـبٴ زض        .٠   ټ 200زض ؾـب٬   ضيـب اٲبٰ 

 ی ثط احط زؾيؿـٻ    .٠   ټ 203نٟط ؾب٬ ذطاؾبٴ ثٹزٶس تب ايٵ ٦ٻ زض آذط ٲبٺ 
 ٲؿٳٹٰ قسٺ ٸ ثٻ قٽبزت ضؾيسٶس. ،ٲٹٴؤٲ

ثٻ ٞـطا٠   حًطت ٲٗهٹٲٻ  ،اظ ٲسيٷٻ ثٻ ذطاؾبٴ ثب حط٦ت اٲبٰ ضيب
ٲجـتال ٪طزيـسٺ ٸ ي٫بٶـٻ     ،ي ربٶؿٹظتط اظ ٞطا٠ پسضقـبٴ ثـٹز  زي٫طی ٦ٻ اظ رٽبت

ـ  .ٳكبٴ ضا اظ زؾـت زازٶـس  ٲٹٶؽ ٸ ؾطپطؾت ٸ ٲٗٯّ زآٸض ذهـٹل ٦ـٻ يـب     ٻث
                                                 

 .218، ل 2: د يبٖيٹٴ اذجبض اٮطّ .1
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 زض ٦طثال ثٹز. ثب ثطازضقبٴ حؿيٵ ثٵ ٖٯي آذطيٵ ٸزٔا حًطت ظيٷت
٢ج٭ اظ ذـبضد قـسٴ اظ ٲسيٷـٻ ثـٻ      يبحًطت ٖٯي ثٵ ٲٹؾي اٮطّ

 قسٺ ثطای ٸزأ ثب رـسّ  زاذ٭ ٲؿزس حًطت ضؾٹ٬ ،ؾٹی ذطاؾبٴ
٪كـتٷس ٸ   ٲـي  آٲسٶـس ٸ ثـبظ   ٲي ٸ چٷسيٵ ثبض ثعض٪ٹاضقبٴ ضؾٹ٬ ا٦طٰ

آٲس ٸ  ثٻ ٶعز اٲبٰ «ٲرٹ٬ّ ؾزؿتبٶي»حب٬  ض ايٵز .٪طيؿتٷس ٲي ثٯٷس ثٯٷس
 ٞطٲٹزٶس: آٶ٫بٺ اٲبٰ .رٹاة قٷيس ثط حًطتف ؾالٰ زازٺ ٸ

ث» ُٖج يف ُغربو ٌُ و ي افو ٖلر َجو  ُج نمه جو  أخره
ين   «.ُ ْرين افو

قـٹٰ ٸ زض ٚطثـت ثـٻ     ٲـي  ٰ ذـبضد ٲطا ظيبضت ٦ٵ ٦ٻ اظ رٹاض رـسّ »
 .«ضؾٱ ٲي قٽبزت

ٸ ثٹزٺ  زض زيس٪بٺ حًطت ٲٗهٹٲٻ تٳبٲي ايٵ ٪ٟتبضټب ٸ ٦طزاضټب
قـسٶس رٳيـٕ    ٲي ټٷ٫بٲي ٦ٻ اظ ٲسيٷٻ ذبضد .ضؾيس ٲي ثٻ ٪ٹـ حًطتف

 اټ٭ حطٰ ضا رٳٕ ٦طزٺ ٸ زض ثيٷكبٴ زٸاظزٺ ټعاض زيٷبض ت٣ؿيٱ ٶٳٹزٶس.
 ؾپؽ ٞطٲٹزٶس:

ُع ليل يعايل لب ًل لٌا له » رجه
 .«ين  لو

 .«٪طزٰ ٶٳي ٲٵ زي٫ط ثٻ ؾٹی ذبٶساٶٱ ثبظ»
اظ آٶٽـب   ،ث٭ زيس٪بٴ ٪طيبٴ ٸ ز٬ پط اظ ذٹٴ ذـٹاټط ٸ حًطت زض ٲ٣ب

 رسا قسٶس.
ثؿـيبض   ضاؾتي ٦ٻ ايٵ ي٥ ؾب٬ ٞطا٠ ثـطای حًـطت ٲٗهـٹٲٻ     ثٻ
٦طزٶـس تـب ايـٵ ٞـطا٠ پبيـبٴ يبثـس ٸ        ٲـي  ٮحٓـٻ قـٳبضی   ،ٞطؾب ثٹز َب٢ت
حط٦ـت ٶٳـٹزٺ ٸ ثـٻ    ٞطاټٱ قٹز تب اظ ٲسيٷٻ ثٻ ؾٹی ذطاؾـبٴ  ای  ٻٸؾيٯ

 ٭ ٪طزٶس.ئٸنب٬ ثطازض ٶب
ٶٹقتٷس ٸ آٴ ضا ثـٻ ي٧ـي اظ   ای  ٻثطای ذٹاټطقبٴ ٶبٲ طت ضيبحً

آٴ ٚالٰ ثٻ ؾطٖت ثٻ ؾٹی  .ٚالٲبٶكبٴ زازٺ تب ثٻ ؾطٖت ثٻ ٲسيٷٻ ثطؾبٶس
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ٸ زض اٶس٤ ظٲبٶي ٶبٲٻ ضا ٝ ٶ٧طز حط٦ت ٶٳٹز ٸ زض ټيچ ٲٷعٮي تٹ٢ّٲسيٷٻ 
 ،ز ذٹاٶـسٴ آٴ ٶبٲـٻ  ٲزـطّ ٻ ضؾبٶيس ٸ حًطتف ث ثٻ حًطت ٲٗهٹٲٻ

 .ٻ ؾٹی ذطاؾبٴ قسٶسؾٟط ث ی آٲبزٺ
زض تـبضيد ٖٯـٹی    پؽ اظ ټزطت اٲـبٰ ضيـب  ٦ٻ الظٰ ثٻ ش٦ط اؾت 

ثـطای   ثطذي اظ انـحبة ائٳـٻ   ايٱ. قبټس ثيكتطيٵ تٗساز ټزطت ثٹزٺ
٦طزٶـس تـب زض    ٲـي  ثٻ قـٽطټبی ٲرتٯٟـي ٲٽـبرطت    ،ضټبيي اظ ٞكبض حب٦ٱ

زٸضی اظ ٲط٦ع ذالٞت ثٻ ٶكط انٹ٬ ٸ ٞـطٸٔ   ی ثٻ ٸاؾُٻ اٲ٧بٴنٹضت 
ٕ ثپطزاظٶس. ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٳٹٶٻ ثبيس اظ ٲٽبرطت تسضيزي انحبة ثٻ قـٽط  تكيّ

ٖخٳبٶي ثٻ  ايٵ قٽط ضا اظ ٪طايف ذبلّ ،ثهطٺ يبز ٦طز ٦ٻ ثب ټزطت ذٹز
زض ٲطا٦ف ثٻ ضټجـطی   «ازضيؿيبٴ»ٸ يب ثطپبيي ح٧ٹٲت قيٗي تٛييط زازٶس 

 ی ٸاؾـُٻ ٻ ٦ٻ ث «اثٹٖجساهلل ثٵ حؿٵ اثٵ حؿٵ ثٵ ٖٯي ثٵ اثيُبٮت»
ثـٻ ٞطٲـبٶطٸايي    .٠   ټ 375تـب   172اظ ؾب٬  ،بؾيی اظ ٲط٦ع ذالٞت ٖجّزٸض

ٰ زٸّ ی ثب ثطذـي اظ ثطازضاٶكـبٴ زض ٢بٞٯـٻ    حًطت ٲٗهٹٲٻ 4پطزاذتٷس.
 ضؾيسٴ ثٻ َٹؼ ثيطٸٴ قسٶس.ثطای  ،ثٻ ؾٳت قيطاظ

ٲٹٴ ضؾـبٶيسٺ ٸ اظ  ؤپيكبپيف، حط٦ت آٶٽب ضا ثٻ ٪ٹـ ٲـ  اٲبٰ ضيب
 5اٸ اشٴ ٪طٞتٻ ثٹزٶس.

زض  س ٸ حؿيٵ ثٵ ٲٹؾي ثٵ رٟٗـط احٳس، ٲحٳّ ؛حًطتثطازضاٴ 
اٖٳـبٰ ٸ   ثٷـي  ،ټبقـٱ  ٶس ٦ـٻ ٲتكـ٧٭ اظ رٳٗـي اظ ثٷـي    ؼ ٦بضٸاٶي ثٹزأض

 ضؾيس. ټعاض ٶٟط ٲي  ٦ٻ تٗسازقبٴ ثٻ ؾٻ ٶعزي٧بٴ ٸ زٸؾتبٶكبٴ ثٹز
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ثـٻ   ٸ زض ثيٵ ضاٺ تٗـساز ثؿـيبض ظيـبزی اظ زٸؾـتساضاٴ اټـ٭ ثيـت      
 ټعاض ٶٟط ضؾيس.  ثٻ پبٶعزٺٸ ٲطز ٦بضٸاٴ پيٹؾتٷس ٦ٻ تٗسازقبٴ اظ ظٴ 

ثٻ ؾٹی َـٹؼ ثط٪طزاٶسٶـس، تـب اظ زيـساض     اظ قيطاظ ؾٳت حط٦ت ضا 
 اظ ٦طٰ حًطتف ثطذٹضزاض ٪طزٶس. ٸ ثطزٺټب  ثٽطٺ اٲبٰ

ثـط ؾـٯُٷت ٸ    ،ٲٹٴ ضؾـيس ؤټٷ٫بٲي ٦ٻ ذجط ايٵ ٢بٞٯـٻ ثـعض٨ ثـٻ ٲـ    
ٵ بٶساضاٴ ثيٳيٵ ذبَط تٳبٲي ٞطٲټ ثٻ .پبزقبټي ذٹز ذبئٝ قسٺ ٸ تطؾيس

 ٲسيٷٻ. ضاٺ ضا اٲط ٦طز ثٻ رٯٹ٪يطی ٸ ثبظ٪طزاٶسٴ ايٵ ٦بضٸاٴ ثٻ ؾٹی
زاض  ټعاض ؾـطثبظ ؾـبث٣ٻ    ضا اظ چٽ٭٧طی پؽ حب٦ٱ آٴ ٲٹ٢ٕ قيطاظ ٮك

 ی ټبی ذٹٶيٵ آٲبزٺ ٦طزٺ ٸ ثٻ ؾٹی ٦بضٸاٴ ٞطؾتبز ٦ٻ زض ٲحٯـٻ  زض رٷ٩
 .٦طزٶسكت ٞطؾري قيطاظ اَطا٠ زض ټ «ذبٴ ظيٷبٴ»

ذٯيٟـٻ اٲـط   » :ط ثٹز پيٛبٰ ٞطؾتبز ٦ٻ٧يٵ ٮكحب٦ٱ قيطاظ ٦ٻ ذٹز زض ث
 «ايس. ٦ٻ آٲسٺيي رب ٪طزاٶسٴ قٳب ثٻ ټٳبٴ ٦طزٺ ثٻ ثبظ

ٚيط اظ زيساض ٻ ث» :ٞطٲٹز «احٳس ثٵ ٲٹؾي»٢بٞٯٻ ؾبالض ايٵ ٦بضٸاٴ 
ٲ٫ـط پـؽ   ايٱ  ٸ ٲب ثٻ ؾٹی ثطازضٲبٴ ٶيبٲسٺ .ثطازضٲبٴ ٢هس زي٫طی ٶساضيٱ

 «.بؾيقيس ٖجّاٮطّ ؤٲٹٴٲ ،قرم ذٯيٟٻ ی اظ اَالٔ ٸ اربظٺ
ب اٲط ثط ايـٵ  اٲّ ،يي٪ٹ ٲي ٢ًيٻ ټٳيٵ اؾت ٦ٻ تٹ»حب٦ٱ قيطاظ ٪ٟت: 
 «ؾٟط قٳب رٯٹ٪يطی ٦ٷيٱ. ی نبزض قسٺ ٦ٻ ٲب اظ ازاٲٻ

ؾـٟط   ی ثطازضاٴ ثب ي٧سي٫ط ثٻ قٹض ٶكؿتٷس ٸ ټٳ٫ـي ٶٓـط ثـٻ ازاٲـٻ    
 زازٶس.زازٶس ٸ ثطای احتيبٌ ظٶبٴ ضا زض آذط ٢بٞٯٻ ٢طاض 

ٸٮي حب٦ٱ قيطاظ ٸ ٮكـ٧ط چٽـ٭    .قطٸٔ ٦طزٶسٞطزا نجا حط٦ت ضا 
ـ ضاٺ ضا ثط آٶبٴ ثؿتٷس ٸ ثيٷكبٴ رٷ٩ ؾـرتي زض٪طٞـت ٦ـٻ    ا یټعاض ٶٟط

ٶٓيطی ٶكبٴ زازٶس ٦ٻ ايـٵ   ثي ٸ يبضاٶكبٴ اظ ذٹز قزبٖت ثطازضاٴ اٲبٰ
اٲـط   ،قزبٖت ٸ ضؾتٷ٫بٺ زٮيطی اظ آٶٽب اؾـت  ی ټبقٱ ٦ٻ ضيكٻ اٲط اظ ثٷي
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زقــٳٵ ضا زض ټـٱ ق٧ؿــتٻ ٸ پطا٦ٷــسٺ  ط ٧زض ٶتيزـٻ ٮكــ  .ٖزيجـي ٶيؿــت 
ٲـطزی اظ ثيٷكـبٴ ٶـسا     ٸ ٭ قـسٺ ٸٮي آٶٽب ثٻ حيٯٻ ٸ ٶيطٶ٩ ٲتٹؾّ ،ٶٳٹزٶس

 :زاز
ثساٶيـس ٦ـٻ    ټؿتيس؛ يب٦ٻ َبٮت زيساض ٖٯي ثٵ ٲٹؾي اٮطّيي قٳب»

 !«طزاٸ ٲٔ
ط ضا ٧ٮكـ ټـبی   ايٵ قبيٗٻ ثيٵ اٞطاز ٢بٞٯٻ ټٳچٹٴ ثط٠ پيچيـس ٸ پبيـٻ  

ٰ  آضاٰ اَطاٜ  ؾؿت ٶٳٹز ٸ آضاٰ ٳـيٵ  ټ ثـٻ  .ذٯـٹت قـس   ثـطازضاٴ اٲـب
٬ ټـبی ٲجـسّ   ټبی ذٹز ضا ٖٹو ٦طزٺ ٸ ثب ٮجبؼ ذبَط ايٵ ؾٻ ثطازض ٮجبؼ

ٲكـٛٹ٬   ظٶس٪ي پطزاذتـٻ ٸ  اٲٹضثٻ ٸاضز قيطاظ قسٶس ٸ رسای اظ ي٧سي٫ط 
تي ضا ثسٸٴ ايٷ٧ٻ ٦ؿي آٶٽب ضا ثكٷبؾس ٸ يب زؾتف ثـٻ  ٖجبزت قسٶس ٸ ٲسّ

 آٶٽب ثطؾس ٪صضاٶسٶس.
ضا ثـٻ ٪ـٹـ    احٳـس ثـٵ ٲٹؾـي     بیذجط اذٟ ربؾٹؾبٴ ح٧ٹٲتي

 .ـ ٞطؾـتبز ا ط ثعض٪ـي ضا ثـطای زؾـت٫يطی   ٧ٸ اٸ ٮك ٺحب٦ٱ قيطاظ ضؾبٶيس
اظ ذبٶـٻ   ،ٲرٟي قسٺ ثٹز ي٧ي اظ زٸؾتبٴ اټ٭ ثيت ی ٦ٻ زض ذبٶٻ یٸ

ؾطؾـرتبٶٻ قـطٸٔ ثـٻ ٲجـبضظٺ     ٸ تٷٻ  ي٥ذبضد قسٺ ٸ ثطای زٞبٔ اظ ذٹز 
ٶكـبٴ زاز ٸ ټط٪ـبٺ    ط٧ٴ ٮكـ جي زض ٲ٣بثـ٭ آ ٶٳٹز ٸ اظ ذٹز قزبٖت ٖزي

ٸ زٸثـبضٺ ثـٻ ٦كـتبض    ٶٳٹز  ٲي اؾتطاحتي ،آٲس زاذ٭ ذبٶٻ ٲي قس ٲي ذؿتٻ
اظ ټٳؿبي٫بٴ  ،ثط زؾت٫يطی ٸ ٢ت٭ اٸ ٢بزض ٶيؿتٷسچٹٴ زيسٶس  .پطزاذت ٲي

پكـت  اظ ٦ٳ٥ ذٹاؾتٷس ٸ اظ پكت ثٻ آٴ ذبٶٻ ٲٗجطی حٟط ٦طزٺ ٸ اٸ ضا 
ـ   ،ٸ پـؽ اظ ٢تـ٭   ٶٳٹزٶسٚبٞٯ٫يط  ٲٹيـٗي ٦ـٻ   زض ٸ ضا ٶيـع  ا ی ٻاټـ٭ ذبٶ

 .ثٻ قٽبزت ضؾبٶيسٶس ٲٗطٸٜ اؾت «چطا٘ قبٺ»اٲطٸظٺ ثٻ 
ثٻ قـٽبزت   ٸ ٲكبٴ حؿيٵ ضا زض ٶعزي٧ي ثبٚي ٚبٞٯ٫يط ٦طزٺثطازض زٸّ

 ٲٗطٸٜ اؾت. «اٮسيٵ حؿيٵ ٖالي»ثٻ  ٦ٻزاضز  سٶس ٦ٻ ايٷ٥ ٲعاضیضؾبٶ
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كـٛٹ٬  ٲ ،ٰ ضا ٶيبٞتٷس ٸ اٸ زض ٶبقٷبؾي ذٹز ٞطاٚتي يبٞتٻب ثطازض ؾٹّاٲّ
ٳـيٵ  ټ ثـٻ  .ٖجبزت قس ٸ تب پبيبٴ ٖٳط زض٪بٺ ٖجبزت اٮٽـي ضا ضټـب ٶٷٳـٹز   

ي اظ زٶيـب ضٞتـٻ ٸ زض   ت٦ـٻ پـؽ اظ ٲـسّ    «س ٖبثـس ٲحٳّ»ت قس ثٻ ذبَط ٲٯ٣ّ
 قطيٟي زض قيطاظ زٞٵ قس.ی  ث٣ٗٻ

٭ ثـٹز  ٲتكـ٧ّ  ،ؾبالض آٴ ثٹز ٢بٞٯٻ ٦ٻ حًطت ٲٗهٹٲٻای  ٻب ٢بٞٯاٲّ
ـ  ي ثـطازضاٴ حًـطت ٲٗهـٹٲٻ   يٗٷ ،ټبقٱ زٸ تٵ اظ ثٷي  ٸ اظ ثيؿت ٻ ث

٢بؾـٱ ٸ ثطذـي اظ ٞطظٶساٶكـبٴ ٸ     ،ټـبزی  ،ټبضٸٴ، ًٞـ٭، رٟٗـط  ټبی  ٶبٰ
 رٳٗي اظ ٚالٲبٴ ٸ ٦ٷيعاٴ.

٢بٞٯـٻ ضا ٢ٯـٕ ٸ   . آٶٽـب  ؾٹی ايٵ ٢بٞٯٻ ٶيع ٞطؾـتبز ٻ ٲٹٴ ؾطثبظاٶف ضا ثؤٲ
 (،ي٧ـي اظ ثـطازضاٴ  )ٸٮـي ټـبضٸٴ    .سٶسبٶثـٻ قـٽبزت ضؾـ    ٻ ضاټٳـ  ،٢ٳٕ ٦طزٺ

ٶيع زض حب٬ ٚصا ذٹضزٴ ٲحبنـطٺ ٦ـطزٺ ٸ ثـٻ قـٽبزت      ضاٲزطٸح قس ٦ٻ اٸ 
 ضؾبٶيسٶس.

زض ايٵ ٲهيجت تٳـبٲي ثـطازضاٶف ضا اظ زؾـت     حًطت ٲٗهٹٲٻ
ٻ قبټس قـس ٦ـٻ   ٦طثالی زي٫طی ضا زض ايٵ ذُّ ،زازٺ ٸ زض ٶٽبيت ٶبضاحتي

ی ٦ـٻ  حسّٻ ٲهبئت ثط حًطتف ؾٷ٫يٷي ٦طز تب ث .آٴ ثٹز ظيٷت ،ذٹز
ٲب تب ٢ـٱ چ٣ـسض   » :ٶسپطؾيس بٴاظ اَطاٞيبٶك ،ثٻ ثيٳبضی حًطتف قسٲٷزط 

 يٗٷي ت٣طيجب پٷزبٺ ٦يٯٹٲتط. ،«زٺ ٞطؾد»٪ٟتٷس:  «؟ٞبنٯٻ زاضيٱ
چـطا ٦ـٻ اظ    .«ٲطا ثٻ ؾٹی ٢ٱ ثجطيـس » :ٞطٲٹزٶس حًطت ٲٗهٹٲٻ

چيعټب قـٷيسٺ ثٹزٶـس ٸ ايـٵ     ٭ ٢ٱ ٸ ان٭ ٢ٱ ٢جالًيپسضاٶكبٴ زض ٲٹضز ًٞب
 ؾٹی ايٵ قٽط قس.ٻ ذٹز زٮي٭ حط٦تكبٴ ث

زض  ٸ اظ قـٽط ذـبضد قـسٺ    ،٢تي ايـٵ ذجـط ثـٻ اقـطاٜ ٢ـٱ ضؾـيس      ٸ
 قٽط ؾبٸٺ ثٻ حًطتف ضؾيسٶس.ټبی  ٶعزي٧ي

                                                 
 .28، ل 2، تحٟٻ اٮٗبٮٱ: د 122، 115قجٽبی پيكبٸض: ل  .1
 .428: ل اٮؿيبؾيٻ ٮالٲبٰ اٮطيب ةاٮحيب .2



 ی اَل یبت زمیٍـک       |     2مجمّعٍ هماالت         |  2:

 

ٲط٨ ظٸزضؼ آٴ ثعض٪ـٹاض   زض ضاثُٻ ثب ٖٯت ٲطيًي ٶبثٽٷ٫بٰ حًطت ٸ
٦ـٻ ايـٵ    «.ظٶي زض قٽط ؾـبٸٺ ايكـبٴ ضا ٲؿـٳٹٰ ٶٳـٹز    » ؛٪ٟتٻ قسٺ اؾت ٦ٻ

ټـبٴ حًـطت ٸ   اټٳط ثـب  زقـٳٷبٴ اټـ٭ ثيـت    ٻ ثٻ زض٪يطیٲُٯت ثب تٹرّ
ٶبٲؿبٖس آٴ قٽط ٸ حط٦ت ٶبثٽٷ٫ـبٰ آٴ   اظ آٶٽب زض ؾبٸٺ ٸ رٹّای  ٺقٽبزت ٖسّ

 تٹاٶس ثبقس. ٲي ٲُٯجي ٢بث٭ ٢جٹ٬ ،ثعض٪ٹاض زض حب٬ ٲطيًي ثٻ ؾٹی ٢ٱ
آٴ حًـطت ضا ٚؿـ٭ زازٺ ٸ ٦ٟـٵ     ،ضٸظ رـعا  ی ثٗس اظ ٸٞـبت قـٟيٗٻ  

ٷ٫ـبٰ زٞـٵ   ټ ٸٮي ثٻ .تكييٕ ٦طزٶس «ثبثالٴ»ؾپؽ ثٻ ؾٹی ٢جطؾتبٴ  ،ٶٳٹزٶس
تـب آٴ زٸ   ،آ٬ ؾٗس زچبض ٲكـ٧٭ قـسٶس  حطٰ، آٴ ثعض٪ٹاض ثٻ ذبَط ٶجٹزٴ ٲٓ

ٶٳـبظ ذٹاٶـسٺ ٸ رؿـٱ پـب٤      ٺثط رٷبظ ،ٶبقٷبؼ اظ اؾت پيبزٺ قسٺ ثعض٪ٹاضِ
 ٺ ٸزٞـٵ ٦ـطز   ،حًطتف ضا زض زاذ٭ ؾطزاثي ٦ٻ اظ ٢جـ٭ آٲـبزٺ قـسٺ ثـٹز    

 ضٞتٷس.
ؾـبيجبٶي اظ   «ٲٹؾي ثٵ اٮرـعضد »پؽ اظ ثٻ پبيبٴ ضؾيسٴ ٲطاؾٱ زٞٵ، 

حهيط ٸ ثٹضيب ثط ٢جط قطيٝ آٴ ثعض٪ٹاض ثطاٞطاقت ٸ ايٵ ؾـبيجبٴ ثط٢ـطاض   
٢جـطی  ٸ ٸاضز ٢ٱ قس  زذتط اٲبٰ رٹاز ،ظيٷت حًطتثٹز تب ظٲبٶي ٦ٻ 

 ط ثٷب ٦طز.آرطی ثط آٴ ٲط٢س ٲُٽّ
ټــبی حًــطت  ي٧ــي قــجبټت ؛زٸ ٲٹيــٹٔ زض ايٷزــب ٲُــطح اؾــت

ټـبی   ٸ ؾيبؾـت ټـب   ٸ زي٫طی ٦يبؾـت  ثٻ حًطت ظيٷت ٲٗهٹٲٻ
ـ    ،ؾبالضی ٦بضٸاٴ َٹؼ ضيبؾت ٸ ٢بٞٯٻ حًطتف زض َيّ  آٴٻ ٦ـٻ ايٷـ٥ ث

 پطزاظيٱ. ٲي

                                                 
 428ل  :رٟٗط ٲطتًي اٮٗبٲٯي اٮحيبٺ اٮؿيبؾيٻ ٮالٲبٰ اٮطيب .1
 .214تبضيد ٢سيٱ ٢ٱ: ل  .2
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 بٍ حضزت سنيب شباَت حضزت هعصّهٍ |

زض ٲيبٴ ذٹاتيٵ ثب رالٮت ٸ ثبٶٹاٴ ثيت ضؾبٮت ٸ اٲبٲت، زٸ ثـبٶٹی آؾـٳبٶي   
اظ رٽبتي ٪ٹٶب٪ٹٴ قجيٻ ثٻ ي٧سي٫طٶس ٸ ٸرٻ قجبټت ٸ ٢سض ٲكتط٤ ثـيٵ آٴ  

 ی ٣ٖيٯــٻ ،آٴ زٸ ثعض٪ــٹاض ي٧ــي حًــطت ظيٷــت ٦جــطی .ٞــطاٸاٴ اؾــت ،زٸ
 .اهلل آ٬ ی ٦طيٳٻ ،اؾت ٸ زي٫طی حًطت ٞبَٳٻ ٲٗهٹٲٻ ټبقٱ آ٬

 ايٵ قطح اؾت:ٻ ٸرٹٺ ٲكبثٽت ٸ ٲكبض٦ت ث باٲّ
 اٶس. ظٶس ٦ٻ زذتط اٲبٰ ٲٗهٹٰ ٸ آؾٳبٶيټط زٸ ؾطاٞطا .1
 اٶس. ٹٰٗهٹاض ٲٟترطٶس ٦ٻ ذٹاټط اٲبٰ ٲټط زٸ ثعض٪ .2
ــبٶٹی ذبٶــساٴ ٸحــي .3 ــ ،ټــط زٸ ث اٲــبٰ  ی ٻاٞترــبض زاضٶــس ٦ــٻ ٖٳّ

 ٶس.ا ٲٗهٹٰ
ٲٹضز تٗٓـيٱ ٸ احتـطاٰ ؾـٻ     ،ټط ي٥ اظ ايٵ زٸ ثبٶٹی ثعض٨ اؾالٰ .4
 اٶس. بٖٻ ٢طاض ٪طٞتٻاٮُّ ٟتطواٲبٰ ٲٔ
ت ٖال٢ٻ ٶؿجت ثـٻ ثـطازض   قسّ ،رالٮت  ټط ٦ساٰ اظ ايٵ زٸ ثبٶٹی ثب .5

 ٖعيع ٸ ٸاالٲ٣بٰ ذٹز زاقتٷس.
ــ ټـط زٸ ٲّٗٓ  .6 ذـبَط ٖال٢ــٻ ثـٻ ثطازضقــبٴ ذبٶـٻ ٸ ظٶــس٪ي    ٻ ٳـٻ ث

ضا ثط ذـٹز ټٳـٹاض   ٸَٵ ضا تط٤ ٪ٟتٷس ٸ ضٶذ ؾٟط  ،زٺذٹيكتٵ ضا ضټب ٦ط
 ٶٳٹزٶس.

ثٻ ٖعٰ زيساض ثطازضقبٴ  قٹز ٦ٻ حًطت ٲٗهٹٲٻ ٲي ٪بټي قٷيسٺ
زض ٢ـٱ ذجـط قـٽبزت حًـطت      ٺ،ٹؼ حط٦ـت ٦ـطز  َاظ ٲسيٷٻ ثٻ ؾٳت 

ٸٮـي ايـٵ    .ذطٺ اظ زٶيب ضٞتٷسيٳبض قسٺ ٸ ثبألضا قٷيسٺ ٸ زض آٶزب ث ضيب
اظ حًـطت   «ثـٵ ؾـٗس   ؾٗس»چٷبٶچٻ ضٸايت  ،ٲُٯت ذالٜ تح٣ي١ اؾت

پـيف اظ   ثط ايٵ ٲُٯت زالٮت ْبټط زاضز ٦ٻ حًطت ٲٗهٹٲٻ ضيب
ٲٵ اظ » :٪ٹيس ٲي ظيطا زض آٴ ضٸايت ؾٗس ،اٶس اظ زٶيب ضٞتٻ حًطت ضيب

پطؾـف   ؾي ثٵ رٟٗطزذتط ٲٹ ضارٕ ثٻ ظيبضت ٞبَٳٻ اٲبٰ ضيب
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اظ آٴ اؾـت ٦ـٻ زض ظٲـبٴ پطؾـف، حًـطت      ايـٵ ؾـئا٬ حـب٦ي     .«٦طزٰ
 اظ زٶيب ضٞتٻ ثٹزٶس ٸ ٲط٢س ٸ ٲًزٕ ٸی ٲٗٯٹٰ ثٹزٺ اؾت. ٲٗهٹٲٻ

ٲًـجٹٌ ٸ زض زؾـت    تبضيد قٽبزت حًطت ضيـب  ،ٖالٸٺ ثط ايٵ
اؾـت ٸ   .٠   ټ 203آذط ٲبٺ نٟط ؾب٬  ،ذبٴاؾت ٸ آٴ ثط حؿت ٶ٣٭ ٲٹضّ

ثٹزٺ اؾت ٸ حًطت  .٠   ټ 200ؾب٬  ،ٹؼَٴ ثعض٪ٹاض ثٻ ؾب٬ ٲؿبٞطت آ
زض پي ٲؿبٞطت ثطازضقبٴ ٸ ثٻ تهطيا ثًٗي  ،ثط حؿت ٶ٣٭ ٲٗهٹٲٻ

 .اٶـس  ثـٻ ٖـعٰ زيـساض ٸی حط٦ـت ٦ـطزٺ      .٠   ټ 201زض ؾب٬  ،داظ اټ٭ تبضي
 ضٺ حسٸز زٸ ؾب٬ ٢ج٭ اظ قٽبزت حًطت ضيبثٷبثطايٵ ٸٞبت آٴ ٲرسّ

 ٸا٢ٕ قسٺ اؾت.
اظ ٞكـبض حـب٦ٱ ثـٻ قـٽطټبی     يي ثطای ضټب ائٳٻ ثطذي اظ انحبة

ـ    ٲي ٲرتٯٟي ٲٽبرطت زٸضی اظ  ی ٸاؾـُٻ ٻ ٦طزٶس تب زض نـٹضت اٲ٧ـبٴ ث
 ثٻ ٶكط احبزيج قيٗٻ ثپطزاظٶس. ،ذالٞتٲط٦ع 

ٶكـيٵ   قـسٺ ٸ قـيٗٻ   قـٷبذتٻ ټبی اظ قٽط ٢ٱ ٶيع ٦ٻ زض ٖهط ائٳٻ
اٮجتٻ  .قس ٸ ٲ٣سٰ آٶبٴ ضا ٪طاٲي زاقت پصيطای انحبة اٲبٰ ٦بْٱ ،ثٹز

ثـٻ   اٲبٰ ٦ـبْٱ  ټزطت انحبة ی ثط ٲب چٷساٴ ضٸقٵ ٶيؿت ٦ٻ اٶ٫يعٺ
ثـٻ   ټزطت اٲـبٰ ضيـب   ی ثٻ ٸاؾُٻ ،ؼ ٢ٱقٽط ٲ٣سّ ايطاٴ ٸ اؾ٧بٴ زض

زض ايـٵ   ايطاٴ ثٹزٺ يب ٖٯ٭ زي٫طی چٹٴ ٶكط ٸ تطٸيذ ٖٯٹٰ اټ٭ ثيـت 
 ٶيع ټؿتٷس. انحبة اٲبٰ ضيب ،چٹٴ ضاٸيبٴ ظيط .زيبض ثٹزٺ اؾت

٦ٻ ثٻ ٢ٱ ٲٽبرطت ٦طزٶس  «ضيٹی»ٸ  «ٲٹؾٹی»انحبة ٶبٰ ثطذي اظ 
 ايٵ ٢طاض اؾت:ٻ ث

اثطاټيٱ ثٵ ټبقٱ، اثٹرطيط ٢ٳي )ظ٦طيب ثـٵ   ،س اقٗطیاثطاټيٱ ثٵ ٲحٳّ
حؿـيٵ ثـٵ    ،اقـٗطی اثـٹٖٯي ٢ٳـي   احٳس ثٵ اؾح١ ثٵ ٖجساهلل   ،ازضيؽ(

ؾٗيس اټٹاظی، حؿيٵ ثٵ ٲبٮ٥ ٢ٳي، ضيبٴ ثٵ قجيت، ظ٦طيب ثٵ آزٰ، ؾٗس 
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ٗطی ٢ٳي، ؾٽ٭ ثٵ يؿٕ، ٖجساٮٗعيع ثـٵ ٲٽتـسی، ٖجـساهلل ثـٵ     ثٵ ؾٗس اق
 ثٵ حؿٵ اقٗطی، ضيبٴ ثٵ نـٯت،  سنٯت، ٖٯي ثٵ ضيبٴ ثٵ نٯت، ٲحٳّ

ـ   سس ثٵ ٖٯي ثٵ ٖيؿي اقٗطی ٢ٳي، ٲحٳّٲحٳّ س ثٵ حؿٵ اقـٗطی، ٲحٳّ
 ثٵ ؾٽ٭ ٢ٳي، ٲطظثبٴ ثٵ ٖٳطاٴ ثٵ ٖجساهلل ثٵ ؾٗس اقٗطی.

 هعصّهٍ  فاطمٍ الماب حضزت |

ـ »اؾبؼ ضٸايتي ٦ـٻ ٲيـطظا    ثط ؛هٹٲٻاٮٳٗ .1  «ذـبٴ ؾـپٽط   ٣ـي ت سٲحٳّ
ايـٵ ٮ٣ـت ضا    ،آٸضزٺ «ٹاضيدٶبؾد اٮتّ»اضد  زض ٦تبة پط .٠   ټ 1297ٲتٹٞبی 
. 3؛ اټـ٭ اٮجيـت   ی ٦طيٳـٻ  .2 .ثٻ حًـطتف اُٖـبي ٶٳٹزٶـس    اٲبٰ ضيب

 .10 ؛ضيـيّٻ  .9 ؛ٶ٣يّـٻ  .8 ؛ت٣يّـٻ . 7 ؛ضقـيسٺ  .6 ؛ثٓـطَّٺ  .5 ؛حٳيسٺ .4 ؛ټطٺاٮُب
ٶؿـبي   ةسؾـيّ  .14 ؛ي٣ٻنـسّ  .13 ؛يـب اذـت اٮطّ  .12 ؛ؾيّسٺ .11 ؛يّٻٲطي

 .يَمالقیبههةشفیع. 16 ؛حةلوحذِا .15 ؛اٮٗبٮٳيٵ
 اؾـت ٦ـٻ زالٮـت    «هحدثِ» اٮٝ( ي٧ي اظ اٮ٣بة حًطت ٲٗهٹٲٻ

 ٺ اؾت:٦ٷس ثط ايٷ٧ٻ اظ حًطتف احبزيخي ثٻ ٲب ضؾيس ٲي
ذتـط ٖٯـي ثـٵ    اؾت ٦ٻ ٞبَٳٻ ز «ضٸظ ٚسيط»حسيج اٸ٬ زض ٲٹضز  .1

 ٸ ظيٷـت ٸ اّٰ  ٦ٷـس اظ حًـطت ٲٗهـٹٲٻ    ٲـي  ضٸايت يبٲٹؾي اٮطّ
ٸ آٶٽب اظ ٞبَٳٻ اظ زذتطاٴ حًـطت   ٦ٯخٹٰ اظ زذتطاٴ ٲٹؾي ثٵ رٟٗط 

ٸ اٸ اظ ٞبَٳـٻ زذتـط    زذتـط حًـطت ثـب٢ط   ٸ اٸ اظ ٞبَٳـٻ   نبز٠
ٸ  ٸ اٸ اظ ٞبَٳٻ ٸ ؾـ٧يٷٻ اظ زذتـطاٴ اٲـبٰ حؿـيٵ     حًطت ؾزبز

 س:ٶز٦ٻ ٞطٲٹ طاي٦ٯخٹٰ زذتط حًطت ٞبَٳٻ اٮعټ  آٶٽب اظ حًطت اّٰ

                                                 
 .35، ل 5ضيبحيٵ اٮكيٗٻ: د  68، ل 3ٶبؾد: د  .1
 .211، ل 1ٖٯي ٢ٳي زض ٦تبة االٶٹاض اٮٳكٗكٗيٵ: د  قيد ٲحٳّس .2
بحؿيٵ ذٹاٶؿبضی زض ٦تبة ظثسٺ اٮتهبٶيٝ .3  .159، ل 6د  :ٲٹٮي حيسض ذٹاٶؿبضی اؾتبز ٚآ
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وسئيُم  و » ت  ً نم ـكلو لئئیهو رسئٖه لهلل يئئٖي خيئر خئئ ّ ف  ئح ٌئٖ  ٕ  َل ن  َل  لب ئئ   ٌئين ٌئٖ ّ  ئئ    ّ مب
ٍ نم ٌٖي  1«.ٓارٕ

ضا زض ضٸظ ٚـسيط ذـٱ    ضؾٹ٬ ذـسا  ی ايس ٪ٟتٻ آيب ٞطاٲٹـ ٦طزٺ»
ـ     ،٦ٻ ټط ٦ؿي ٲٵ ضټجط ٸ ؾطپطؾت اٸيٱ  تپؽ ايـٵ ٖٯـي ثـٵ اثيُبٮ

ټٳبٶٷـس   ،تـٹ اظ ٲـٵ ټؿـتي    ؛ای ٖٯـي ٸ ټٳچٷيٵ ٞطٲٹزٶس:  ؟ضټجط اٸؾت
«ثٹزٺ اؾت. ټبضٸٴ ٦ٻ ثطازض ٲٹؾي

اؾـت ثـطای قـيٗيبٴ ٖٯـي ثـٵ      ټبيي  حسيج زٸّٰ زض ٲٹضز ثكبضت .2
ثـٻ ټٳـبٴ ؾـٷس ٪صقـتٻ اظ      ٦ٻ حًطت ٞبَٳـٻ ٲٗهـٹٲٻ   اثيُبٮت

٦ٷـس ٦ـٻ حًـطتف     ٲـي  ٶ٣ـ٭  ٞبَٳـٻ ظټـطا   ،ي٣ٻ َـبټطٺ حًطت نسّ
 زٶس:ٞطٲٹ
يو » ئئئئا ُل ه ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ

ئئئئئئوقه ملو  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئٖه لهلل يئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئُح رسئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ْعئ ه
ئئئئئُح لجل يب َسو ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئئامء   ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئئثليل ل سئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئ نم  ر   ِئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ُصئ  تافذل لان بق 

ٕ بهيئئئا لااد  فئئئث   ٖ ضئئاء ّ ئئئلد ب ن  ىو لئئئُح رلي افذل ٌندئئئٖا َع  هُلو ّ   فرف  ٕ َع لبلئئئاا سئئئ ٕليئئا ج  ر  لاله
ئئئئئ ئ ئ ئ ئ ئ  لهلل هلم 

 
ئئئئئاا   لَل ل  ئ ئ ئ ئ ئئئئئٖا َعلبلئ ئ ئ ئ ئ ٕ لذل ٌندئ ئئئئئوقي  ئ ئ ئ ئ ئئئئئٖه لهلل َع ٕيُل لوئ ئ ئ ئ ئ ئئئئ   رسئ ئ ئ ئ ئ ئ ْ ّ   ل سئ ع ئئئئي  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئل سر ئ ئ ئ ئ ئئئئئخ نم ثمئ ئ ئ ئ ئ بخ بئ

ئئئئئث ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ض  ْ لااد نم ف  ئئئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ٕ بيئ ف   ٖ ئئئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئر ّئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئق ل ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ن  ئئئئئ نم ةق  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ُصئ ُْ افذل لان بق  ئئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئلد هُلو  َع دف ُدئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ٕ لذل َع ىو ئئئئئئرَج  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ لازلبئ
ئئئئئ ئ ئئئئئاا هلم  ا َع لبلئ ندئئئئئٖئ لئئئئئئح رلي افذلٌ  ّ   فرف  ئئئ ئ ئ ّ   لبلئئئئئاا سئ ئئئ ئ ئ ٕ لذل َع ل سئ ئئئئئطس  ص  لومائ  ٕ ه لهلل َع  ئئئئٖئ   رسئ
 ْ ئئئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ل دف ُدئ ئئئئٖئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئئ  لملئ ئ ئ ئ ئ ئ طئ ئئئئئيعث َع ن  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ا  و   سر ئئئئئٖئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئٌندئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ َ نمئ ئئئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ لخسئ ف   لرو ٖو ئئئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئّ  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ائ ئئئئئ نم  وف   ر  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ُصئ ٕ افذل بق   ْ

ئئئئئهل  ئ ئئئئئرلء هُلىو ْ  ئ ئئئئ ئ ْ لااد نم يا خئ ئئئئ ئ عث بيئ ئئئئي  ئ ئ ّ   سر ئئئ ئ ئ ا َع ل سئ ندئئئئئٖئ لئئئئئئح رلي افذلٌ  ّ   فرف  ئئئ ئ ئ ئئئئئاا سئ ٕ َع لبلئ ئئئئئ   لال وئ
ائٍَٕ.  َع   لعق 

َ الل؟ ل مل ّ  ب ن   َفىُح  ةييب ج
ٕ ُيئ ء لبنئئاس لاَسئاء لمهئَفئاه يئا هل طئاا  ئئن لب ن  ٕ ٕصئيل َع ي  ئئن َعئل  عثمئ   ي  ئئي  ً ل سر  ا 

ٕ مي  ذلك؟ ل  ّ  ب ن  ٍ لاَساء آلاهئً َفىُح  ةييب ج  َع افهَّنً ي وع

                                                 
.٠ ٸ اضرا اٮٳُبٮت االٲـط تؿـطی:     ټ 1382. اٮٳُجٗٻ االؾالٲيٻ ثُٽطاٴ ضثيٕ االٸ٬ 26، ل 1اٮٛسيط: د  .1

بة اٮٳؿٯؿ٭ ثبالؾٳبي ٮٯحبّٞ اثٹٲٹؾي اٮٳسيٷي ٸ ٦تـبة اٮؿـٷي اٮٳُبٮـت    الټٹض ٸ ٦ت 448، 571ل 
 ٲحٳّس اٮزعضی.
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ط  اقل الهنم احّبوا لعيا    1«مودلمه. ابف 
شٌيسم كِ فرهَزًس:  از رسَل ذسا :فرهَزًس حضرت فاطوِ»

رّ سرييس  ٌّگاهي كِ بِ هعراج رفتن ٍارز بْشت شسم زر آًجا قصرر  از ز  
ٍ ياقَت آراستِ شرسُ برَز ٍ برر آى     رّصر بِ ز آى ق ذالي زيسم كِ زرِ هياى
بِ سَ  آسواى بلٌس كرزم زيرسم برر رٍ    سرم را  .آٍيرتِ بَزا  ُ پرز ،زر

 :آى زر چٌيي ًَشتِ شسُ است
 اهلل حمّم 

ّ
 الوقم. ٌد رسول اهلل يلع ولي ال اهل اال
 رسول خداستت   ليتي   دمحمّ ،جز خداي يكتا نيستيي خدا

 رهبر اين امت است. 
   :آى پرزُ ًگاُ كرزم زيسم زر آى چٌيي ًَشتِ شسُ است بِ
   ؟ندا داراي مقامات لالي ليي ي چه كساني همانند شيعه ،به به

 .ذالي زيسم سرخ هياى زر هياى آى قصر  از عقيقِ .ٍارز آى قصر شسم
ا  ُ رجرس سر س برَز ٍ برر آى زر پررز     بَآراسرتِ برِ ز     از ًقرُزارا  زر  

  :تِ شسُكرزم زيسم بر رٍ  آى زر چٌيي ًَشسرم را بلٌس  ،آٍيرتِ
 .است  صي مصطفي خداست   ليي د رسولمحمّ

 زر آى پرزُ زيسم چٌيي ًَشتِ بَز:سپس 
 مژده بده كه پاكزاد است. را ليي ي شيعه

ذرالي   سر س هيراى   زيسم قصر زيگر  از زهرردز  ،زر هياى آى قصر رفتن
  از ياقَت سرخ آراسرتِ برِ   رزارا  زَ ،است كِ زي اتر از آى ًسيسُ بَزم

بر آى آٍيرتِ بَز، سرم را بلٌس كرزم زيرسم رٍ  آى پررزُ   ا  ُ پرز ،رّ بَزز 
 چٌيي ًَشتِ شسُ است:

                                                 
 از شريد  راءٍ هسرٌس فاطورِ السّر    250ٍ  106الوسلسالت: ص ٍ كتاب  66، 68، ص 86بحار: ج  .1

ٍ هسرٌس فاطورِ    256: ص ةٍ يٌابيع الوَز 325، ص 21ج  ٍ عَالن: 515ٍ  516، ص اهلل عطار  عسيس
ٍ  80ٍ فَائس الرضَيِ از هحرسّ  قوري: ص    253، ص 1از سيّس حسيي شيد االسالهي: ج  اءالسّر

 .566ٍ اعالم الٌساء الوؤهٌات: ص  625، ص 1سييٌِ ال حار: ج 
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تاشٌد.هيكساًيّستٌدكِرستگارشيعياىعلي
ايٵ ٢هط اظ آٴ  :٪ٟت ؟حجيجٱ ايٵ ٢هط اظ آٴ ٦يؿت :ثٻ رجطئي٭ ٪ٟتٱ

ٲـطزٰ زض ضٸظ   ی ټٳـٻ  .اؾـت  پؿط ٖٳٹ ٸ ٸني تٹ ٖٯي ثـٵ اثيُبٮـت  
زض آٴ ضٸظ  .قٹٶس رع قيٗيبٴ ٖٯي ٲي ثطټٷٻ ٸ ٖطيبٴ ٲحكٹض ٢يبٲت پب

٦ـٻ ثـٻ    ٖٯـي  ی قٹٶس رع قـيٗٻ  ٲي ټبی ٲبزضاٶكبٴ ذٹاٶسٺ ٲطزٰ ثٻ ٶبٰ
ٲٷٓـٹض   ؛ای حجيـجٱ رجطئيـ٭   :٪ٟـتٱ  .قـٹٶس  ٲـي  سضاٶكبٴ ذٹاٶسٺبی پټ ٶبٰ

 چيؿت؟
ـ    ٖٯـي  ،ظيطا قـيٗيبٴ  :٪ٟت ضٸ پـب٦عاز   ٵضا زٸؾـت زاقـتٷس اظ اي

 «.قسٶس
ثـٻ ٶ٣ـ٭ اظ ٞبَٳـٻ زذتـط      ٰ اظ حًـطت ٲٗهـٹٲٻ  حسيج ؾٹّ .3

اظ ٞبَٳٻ زذتـط   ٲٷ٣ٹ٬ اظ ٞبَٳٻ زذتط حًطت ثب٢ط حًطت نبز٠
اظ حًــطت  ٖجــساهلل اٮحؿــيٵ  اظ ٞبَٳــٻ زذتــط اثــب اٮٗبثــسيٵ ظيــٵ
زذتـط ضؾـٹ٬    اظ حًطت ٞبَٳـٻ  زذتط ٖٯي ثٵ اثيُبٮت ظيٷت
 پسضٰ ٞطٲٹزٶس:٦ٻ حًطتف ٞطٲٹزٺ:  ذسا
هي لٕ نم ٌاج َع  ا  آه هلم  »  1.«  ٌاج شر

ٜ »ٵ زض ط اټ٭ تؿـٷّ ٲركطی ثعض٨ ٲٟؿّظ ټٳيٵ حسيج ضا ثـٻ   «٦كّـب
 :٦ٷس ثسيٵ تطتيت ٲي ش٦طتط  ٭ؾٷس زي٫طی ٸ ٲٟهّ

ئئئئئٖه لهلل» ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئ :اقه رسئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئئا آه هلم  ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئاج َع  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ٕ نم ٌئ ئئئئئا  ل   ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئاج َع  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ٕ نم ٌئ ئئئئئهي ًل ل   ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئاج شر ئ ئ ئ ئ ئ ئ آه    ٌئ
ئ فه هلم  َو ئح  ثليل لجلِئئ  ُيئئ فه لعلئئرٕس ليل ب ن  َو ٕ نم ٌئئاج َع  ئئا  مئئام ُخئئ هئئا ل   ئئ  ٕر    تفئئهل َل يف آه هلم 

ئئئئئ ئ ئ ئ ٍ ليل لجلِئ ّ لالا ئئئئئ  ئ ئ ئ ئ  ّ ئئئئئا   ٕل  ثل ئ ئ ئ ئئئئئاج َع  ئ ئ ئ ئ ئئئئئ نم ٌئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئثآه هلم  ئ ئ ئ ئ ْ لرل ئ ئئئئ ئ ئ ئ ئ ّ  لر ٌالئنئ ئئئئئ  ئ ئ ئ ئ  ّ ئئئئئل لهلل ل ئ ئ ئ لئ ٕ نم    ج  ل  
   ٌاج َع ل سِث ٕ لجلامعث.آه هلم   ٌاج َع  ا  

ض  آه هلم   ٕ نم ٌاج َع بع   
 
ن  ل  ْ آيسد نم ر ث اٌث  وفء يٖي لعق  ن يعين  لهلل.ٌندٖلا بي 

                                                 
ٸ اٮٯئٮـئ اٮخٳيٷـٻ ٞـي االحـبض      354، ل 21ٸ ٖٹاٮٱ اٮٗٯٹٰ: د  9ٸ  8، ل 1آحبض اٮحزٻ ٲحٳّس ضاظی: د  .1

 .217حٳّس ثٵ احٳس اٮچكتي اٮساٚؿتبٶي: ل ٗٷٻ اٮٳطٸيٻ اظ ٲحٳّس ثٵ ٲياٮٳٷ
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ض  آه هلم   ٕ نم ٌاج َع بع     ٌاج اكفرل.ل  
ض  آه هلم   ٕ نم ٌاج َع بع  ً  رلب  ث لجلِثل    1.«    يسر

آ٪بٺ ثبقيس ٸ ثساٶيس ٦ـٻ ټـط ٦ـٻ ثـب زٸؾـتي       ٞطٲٹزٶس: پيبٲجط ا٦طٰ»
ضا  اٮٳـٹت ٸ ٶ٧يـط ٸ ٲٷ٧ـط اٸ    ٸ ٲٯـ٥ ذبٶساٴ ٲٵ اظ زٶيب ثـطٸز قـٽيس اؾـت    

 ثرـت  ی ٪ٹٶـٻ ٦ـٻ ٖـطٸؼ ضا ثـٻ ذبٶـٻ      زټٷس ٸ ټٳـبٴ  ٲي ثكبضت ثٻ ثٽكت
ٰ  ٲي ثطٶـس ٸ اظ ٢جـطـ زٸ زض ثـٻ     ٲـي  ثطٶس اٸ ضا ٶيع ثٻ ثٽكت ثب ت٧طيٱ ٸ ا٦ـطا

٪ـطزز   ٲـي  ضحٳت ی ؾٹی ثٽكت ٪كٹزٺ قسٺ ٸ ٢جطـ ٲح٭ ظيبضت ٲالئ٧ٻ
 ٪طزز. ٲي ٸ زض ذي٭ ٲؿٯٳيٵ ٲحكٹض

آيـس   ٲـي  ز زض ضٸظ ٢يبٲت زض حبٮيب ا٪ط ٦ؿي ثط ثٛى ذبٶساٴ ٲٵ ثٳيطاٲّ
ـ     :ـ ٶٹقتٻ قسٺا ٦ٻ ثط پيكبٶي زٸض ٻ ايٵ قرم اظ ضحٳت ذـسا ٶـب اٲيـس ٸ ث

«٦ٷس. ٶٳي ٪بٺ ثٹی ثٽكت ضا اؾتكٳبٰ اؾت ٸ ٦بٞط ٲحكٹض قسٺ ٸ ټيچ
 ٦ٷس: ٲي ٶ٣٭ .4

ٶ٣٭ اظ حؿٵ ثـٵ  ٻ ٖٯي ثٵ ٖجسٸيٻ ث اثيٻ احٳس ثٵ اٮحؿيٵ ٲٗطٸٜ ث
اظ حؿـٵ   ،بؼ ثٵ ث٧بضاظ ٖجّ ،اٮزٹټطیطيب س ثٵ ظ٦اظ ٲحٳّ ،ٖٯي اٮؿ٧طیّ

اظ  اظ ٖٳـط ثـٵ ٖٯـي ثـٵ اٮحؿـيٵ      اظ حًطت ٲٗهـٹٲٻ  ،ثٵ يعيس
 ،ٻ زذتط ٖجساٮٳُٯتاظ نٟيّ ،اظ اؾٳبي زذتط اثبث٧ط ،ٞبَٳٻ ثٷت اٮحؿيٵ

 ٦ٻ چٷيٵ ٪ٟت:
ئئئئئم  » ئ ئ ئ ئ ُىئ ٓو ئئئئثو  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ و  ئئئئا َعو ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئيب يئ ئ ئ ئ ئ ئئئئا اقه لبنئ ئ ئ ئ ئ ئ ُِتئ يو ٕو ئئئئُح  ئ ئ ئ ئ ئ ٕو مُِئ ْه  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ٌو َه ُل ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ طئ

و ْ ن  ن نمه ئئئئي  ئ ئ ئ ئ ئ ِو لو سئ و ئئئئق  ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئا َسئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ  
و
ئئئئا  مل ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئُح يئ ئ ئ ئ ئ ئ ىئ ُ ئئئئئين َفو ئ ئ ئ ئ و لبئ يلو له

ُْ ن لُ  َفاه طو  ه  رسٖه لهلل لان   ب ُن و ب   
ثو لو و ُْ  يا َعو  ُ ظ  ٕو ب ُن و  ُْ و و ط  ٕو ن ولايل َقو ن  ك  ارو ٍو لهللو ب ون  .؟ له ُّ ر ه   «طو

 «اؾٳبي ثٷت ٖٳيؽ»نحيا زض ؾٷس  :٪ٹيس ٲي ٷييټبزی اٲ سٲحٳّقيد 
اظ  ٰ اٮحؿيٵٲبثٷت اال چطا ٦ٻ ٞبَٳٻ .«اؾٳبي ثٷت اثبث٧ط»ثٹزٺ اؾت ٶٻ 

ثٵ يعيـس  زض ؾٷس حؿيٵ  «اٲبٮي»اظ  «ثحبض»٦ٷس ٸ ټٳچٷيٵ ٶ٣٭  ٶٳي اٸ ٶ٣٭

                                                 
 «٢٭ ال اؾبٮ٧ٱ...»ی  ، زض تٟؿيط آيٻ220، ل 4اٮ٧كّبٜ: د  .1
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 ټٱ آٸضزٺ ٶكسٺ. ٲٗهٹٲٻ تاؾت ٸ ٶبٰ حًط
حؿـيٵ  »ټبی  حؿيٵ ثٵ يعيس ضا ثب ٶبٰ 3707ٸ  3706زض حسيج ض٢ٱ 

ٶ٣ـ٭ ٦ـطزٺ ٦ـٻ اظ انـحبة      «س يعيسحؿيٵ ثٵ ٲحٳّ»ٸ  «ثٵ يعيس ؾٹاضاٶي
حؿـٵ ثـٵ   »اٮؿـٹاضاٶي ضا ثـٻ    ،اهلل ذٹئي تثٹزٺ اؾت ٸ آي اٲبٰ ضيب

 ٦ٻ اظ انحبة ٸ ٲـٹاٮي ٖٯـي ثـٵ اٮحؿـيٵ     ،اضربٔ زازٺ «ؾٗيس حٳبز
ٸ اٶس  اٞطازی ش٦ط قسٺ ،ثسيٵ تطتيت ثبيس پصيطٞت ٦ٻ زض ؾٷس .تاؾ زاٶؿتٻ

ٲـب   ثبقس ثط ثٷت ٲٹؾي ثٵ رٟٗط ايٷ٧ٻ ي٧ي اظ آٶٽب حًطت ٞبَٳٻ
ـ  ی ٦تبثربٶٻ ټٳچٷيٵ زض .ضٸقٵ ٶيؿت ٢ـٱ زٸ   ی ؾـٻ ٲ٣سّ ی ي آؾـتبٶٻ ذُّ

-3ٸ ٠  ٠4/26/5905 ټـبی   ثـٻ قـٳبضٺ   نسٸ٠قيد  «اٲبٮي»ٶؿرٻ اظ 
چـبپي ٶ٣ـ٭    «اٲـبٮي »ٲٹرٹز اؾت ٦ٻ ؾـٷس ضٸايـت ضا ټٳبٶٷـس     85/6141

 اٶس. ٦طزٺ
ثب چٷـس ٸاؾـُٻ اظ حًـطت     حًطت ٲٗهٹٲٻ ،زض حسيج چٽبضٰ

 :٦ٷس ٲي ٶ٣٭ ضؾٹ٬ ذسا ی ٖٳّٻ ،نٟيّٻ
ثٻ  ضؾٹ٬ ذسا ،چكٱ ثٻ رٽبٴ ٪كٹزٶس ٦ٻ اٲبٰ حؿيٵ ٸ٢تي»

ٰ   .ٞطظٶسٰ ضا ثيبٸض ؛ٻای ٖٳّ :ٲٵ ٞطٲٹزٶس ټٷـٹظ اٸ ضا پـب٦يعٺ    :ٖـطو ٦ـطز
ذٹاټي اٸ ضا پب٦يعٺ ٦ٷـي؟   ٲي آيب تٹ ؛ٻای ٖٳّ :حًطتف ٞطٲٹزٶس .اٰ ٺٶ٧طز

3«ټٳبٶب ذساٸٶس ٲتٗب٬ اٸ ضا پب٤ ٸ پب٦يعٺ ثٻ زٶيب آٸضزٺ اؾت.
 س:ٷٞطٲبي ٲي ی پؽ اظ ثيٳبضی زض ؾبٸٺزض حسيج زي٫ط .5
 ٢ٱ ٲط٦ع قيٗيبٴ ٲـب  ٲطا ثٻ ٢ٱ ثجطيس ظيطا اظ پسضٰ قٷيسٰ ٦ٻ ٞطٲٹزٶس:»

4.«ثبقس ٲي

                                                 
 .116ٸ  115، ل 6ٲٗزٱ ضرب٬ اٮحسيج: د  .1
 .359ٸ  353، ل 4ٲٗزٱ ضرب٬ اٮحسيج: د  .2
الٶٹاض: د ٸ ثحبضا 48، ٞطٸٚي اظ ٦ٹحط: ل 61ل  :ٞبَٳٻ ثٷت االٲبٰ اٮ٧بْٱ 117ٸ  78ل  :االٲبٮي .3

 .243، ل 43
نـبز٠   اظ ٲحٳّـس  آ٬ ٲحٳـس  ی ٸ ٸزيٗـٻ  49ی ؾرٵ اظ ؾ٣بظازٺ تجطيعی ٸ ٞطٸٚي اظ ٦ٹحط: ل  زضيب .4

 .12اٶهبضی: ل 
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چــطا ٦ــٻ پــؽ اظ  ،اؾــت «شــْيدُ»ة( زي٫ــط اظ اٮ٣ــبة حًــطتف 
ظټـط ضيرتٷـس    ٸضٸزقبٴ ثٻ ؾبٸٺ ٶ٣٭ قسٺ زض ٚصای حًطت ٲٗهٹٲٻ

س ٸ َٹٮي ٶ٧كـيس ٦ـٻ زض   ٸ آٴ ثبٶٹی ٪طاٲي ٲؿٳٹٰ ٪كتٻ ٸ ثؿتطی قسٶ
ٲؿـٳٹٰ ٶٳـٹزٴ آٴ حًـطت     ،ثًٗي٢ٱ ثٻ قٽبزت ضؾيسٶس ٸ ٲُبث١ ٶ٣٭ 

 ٍ ظٶي زض ؾبٸٺ اٶزبٰ قس.تٹؾّ
اؾت ٦ٻ ايٵ ٮ٣ت ضا حًطت  «هعصَهِ»د( زي٫ط اظ اٮ٣بة حًطتف 

ــ يــبٖٯــي ثــٵ ٲٹؾــي اٮطّ  زض آٴ حــسيج ٦ــٻ ،ايكــبٴ زازٺ اؾــتٻ ث
 س:ٷٞطٲبي ٲي
َ نمو  لرو لملعضٌٖث » ً مومو ق   2.« لرينن 
ضا زض ٢ٱ ظيبضت ٦ٷس ٲخ٭ آٴ اؾـت ٦ـٻ    ٦ؿي ٦ٻ ٞبَٳٻ ٲٗهٹٲٻ»

 .«ٲطا ظيبضت ٦طزٺ ثبقس
 ٰ حًطت آٲسٺ اؾت:ٸ زض ي٧ي اظ ٞطاظټبی ظيبضت زٸّ

الي بيل ليِتا لاطآرت ل م ت» و  ل س   ّ ث.لو قن  ث لبن  ّ للقن   ي   ت لرلسر  « و
قـسٺ ٸ   تقسٺ، ٶي٧ٹ٦بض ٸ ټـساي  ؾالٰ ثط تٹ ای ثبٶٹی پب٤ ٸ ؾتبيف»

3«پطټيع٦بض ٸ آضاؾتٻ.
ع» ز( ي٧ي اظ اٮ٣بة حًطت ٲٗهٹٲٻ ن  ق  اٌْ ثشر ن   اؾت:«يٖي لعق 

 ٞطٲبيٷس: ٲي حًطت نبز٠
ههً» ْموعه  لاه

عو  لجلِثو ي  ِتا سر  ُ ُ ت هسرو اعو
 .«خو
قــيٗيبٶٱ ٸاضز ثٽكــت  ی ( ټٳــٻٲٗهــٹٲٻ ثــٻ قــٟبٖت اٸ )حًــطت»

 «ذٹاټٷس قس.

                                                 
  ،161، ٢يـبٰ ؾـبزات ٖٯـٹی: ل    428تبٮيٝ رٟٗط ٲطتًي ٖبٲٯي: ل  اٮؿيبؾيٻ ٮالٲبٰ اٮطيب ةاٮحيب .1

 .68ٸؾيٯٻ اٮٳٗهٹٲيٵ تبٮيٝ ٲيطظا اثٹَبٮت ثيٹ٤: ل 
 .337، ل 7ٶبؾد اٮتٹاضيد: د  .2
 .211ٖٯي ٢ٳي: ل  اٶٹاض اٮٳكٗكٗيٵ قيد ٲحٳّس .3
 .228، ل60ٸ ثحبضاالٶٹاض: د 376، ل2ٸ ؾٟيٷٻ اٮجحبض: د 83، ل1ٲزبٮؽ اٮٳئٲٷيٵ: د .4
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 :قٹز ٦ٻ ٲي هٹٰ ٪ٟتٻزؾتٹض اٲبٰ ٲٗٻ حًطت ث ٸ زض ظيبضت آٴ
ث»  ِ َع يل يف لجلو و ق  ٍو  يا افطمُث لشر ه

ه  افو
اٍ. كو و ل سر  1«ِعه لهلل شااًن نمه

ثٽكـت قـٟبٖت    ی زضثبضٺثطای ٲٵ ٶعز ذسا  ؛ای ٞبَٳٻ ٲٗهٹٲٻ»
 «.ٶبپصيطی زاضی ٴ ٸ ٲٷعٮت ٸنٝؤٮٽي قچطا ٦ٻ تٹ زض ٲحًط ا ،٦ٵ

زٮيٯـي ثـطای آٴ    ذٹاٶٷس ٸٮي ؾٷس ٸ «تيتاّليكريوِ»( حًطتف ضا   ټ
ثٻ چكٱ ظائطاٴ ٦ـٹيف ضؾـيسٺ   زض زؾت ٶيؿت رع ٦طاٲبتي ٦ٻ اظ حًطتف 

 ذٹاټيٱ آٸضز.اظ آٴ ضا زض آذطيٵ ٞه٭ ای  ٻاؾت ٦ٻ ٲب ٪ٹق

    حضزت هعصّهٍ یجایگاٌ علم |

ــطت     ــي حً ــي ٸ زاٶك ــبٺ ٖٯٳ ــٻ ربي٫ ــبټي ث ــت ٶ٫ ــب الظٰ اؾ زض ايٷز
 ٷساظيٱ.ت ثيط ظٶبٴ نسض اؾالٰ تب ٖهط ٚيجزض ٲيبٴ زي٫ ٲٗهٹٲٻ

ـ     ی پيكيٷٻ ت قـٷبذتٵ  ضؾـٳيّ ٻ ح٣ٹ٢ي ظٶـبٴ زض ٦كـٹضټبی اؾـالٲي ٸ ث
ټـيچ   ،ثـط ٶ٣ـ٭ تـبضيد    ٢ج٭ اظ رٽبٴ ٚطة اؾـت ٸ ثٷـب   ،ت ظٴ زض اؾالٰټٹيّ
ٲ٣ـبٰ ٸ ٲٷعٮـت ح٣ـٹ٢ي ٸ ارتٳـبٖي      ٶي ٲبٶٷس اؾالٰ ثطای ظٴ اٸد اضد ٸستٳ
ٞـطزی   ٭ئ٭ ٶكسٺ اؾت. ثسيٵ تطتيت تؿبٸی ح٣ٹ٢ي ضا زض ٲٹاضزی اظ ٲؿبئ٢ب

 ثساٴ ذٹاټيٱ پطزاذت: ٦ٻ ثٗسا٦ًٷيٱ  ٲي ٭ ظيط ٲكبټسٺيٸ ارتٳبٖي زض زال
ان  » :اٮٝ( ان٭ ت٣ٹی ئاُس له ٔئا لبن  ْ نمه  يئا ليه

ُ
ئامك وْقن  ٕو   و موئٍر  و  ذو ئا ه

ٕو ِئو ئُلٖلًا   شرُ
ُ
لنلئامك ئ  ٕ ج و ُْ ل

مُك ِعه و لهلله  ٌو مرو
ٍو لو ُ ل له عارو و ن ق   له ّ  .ن  لو ٍ  لهللو بميد خة  2«مك ل
ُا  :اقه رسٖه لهلل» ان٭ ٖٳ٭: ة( ىو ث َع لك ُمس ٍم  لعل م فريضثد  طو  3«.ٕو ُمسِله

ـ     ی ٻثسيٵ رٽـت ٪طچـٻ ظٴ زض ربٲٗـ    ت پـيف اظ اؾـالٰ چٷـساٴ ٲٹ٢ٗيّ
ٸٮـي٧ٵ   ،قـس  ٲي ٲٷبؾجي ٶساقت ٸ ايٵ ؾتٱ زض تٳبٲي ٦كٹضټبی رٽبٴ اٖٳب٬

                                                 
 .266، ل 102ثحبضاالٶٹاض: د  .1
 .٢13طآٴ ٦طيٱ: حزطات:  .2
 .177، ل 1ثحبضاالٶٹاض: د  . 3
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ـ  ،ٲطزٰ رٽـبٴ ثـب ح٣ـٹ٠ ظٴ ٲؿـٯٳبٴ    يي ثب ٪ؿتطـ اؾالٰ ٸ آقٷب  ت ظٴټٹيّ
 ټب ثٻ ٲيبٴ آٲس. ح٣ٹ٠ ظٴ ؾرٵ ی ضٞتٻ زضثبضٺ ضٞتٻقٷبذتٻ ٪طزيس ٸ 

زض قـٽطټبی   َبټطيٵ ی ٸ ائٳٻ ٦ٻ ضؾٹ٬ ا٦طٰيي زبٮصا اظ آٶ
ضاٸيـبٴ ٸ   ،اٶـس  ٻ، ٲسيٷٻ، ٦ٹٞٻ، ثٛساز، ؾبٲطاي ٸ َٹؼ ؾـ٧ٹٶت زاقـتٻ  ٲ٧ّ

پػٸټـبٴ   ٶب٢الٴ ٖٯٹٰ ٶيع ثٻ ٖٷٹاٴ قب٪طزاٴ ٲ٧تت ٸحي ٸ ضؾبٮت ٸ زاٶف
ټـب ثـٻ اذـص     بٴ٧ـ زض ايٵ قٽطټب ؾ٧ٹٶت زاقتٻ ٸ زض ايـٵ ٲ  ٲ٧تت ٖٯٹی

 اٶس. حسيج پطزاذتٻ
ٸ  يـبٴ حـسيج اظ ٲيـبٴ ثـبٶٹاٴ ٲؿـٯٳبٴ ثـٹزٺ      اٸتٗساز ٢بث٭ تٹرٽي اظ ض

آٲــٹظی ٸ  ايــٵ ٖٯــٱ .ٲكــٽٹز اؾــتيــي ؾــٷس آٶٽــب زض ٦تــت ضٸا ی ؾٯؿــٯٻ
 پػٸټي زض نسض اؾالٰ ٦ٻ ٖالٸٺ ثط ٲطزاٴ، ظٶبٴ ٲؿـٯٳبٴ ضا ٶيـع قـبٲ٭    زاٶف

ټـبی ضٸٰ ٸ ايـطاٴ ثـٹزٺ     ٲ٣بضٴ ثب ٖهط رٽ٭ زض اضٸپب ٸ اٲپطاَـٹضی  ،قسٺ ٲي
 اؾت.

ټـبی   ٦ٻ ٲزبٲٕ ٖٯٳي قيٗٻ ؾـيط ي٧ؿـبٶي ٶساقـتٻ ٸ زٸضٺ   يي اظ آٶزب
 ی ائٳٻ ی آٲٹظی ٣ٍٞ ثٻ ذبٶٹازٺ ضا پكت ؾط ٶٽبزٺ ٸ ٪بٺ ٖٯٱای  ٺٲربَط پط

 ټط٪ٹٶٻ تالـ ٸ ضقس اظ آٶـبٴ ٪طٞتـٻ   ی اذتهبل يبٞتٻ ٸ ظٲيٷٻ قيٗٻ
ـ   ظٲبٴ ٸ ثٷـب ثبٶٹاٴ زاٶكٳٷس قيٗٻ ٶيع ثٻ ٞطاذٹض  ،قسٺ اؾت ت ثـط اضرحيّ

ثيكتط ثٻ انٹ٬ اٖت٣ـبزی ٸ   ،ٲٗبضٜ اٮٽي ٸ انٹ٬ اٖت٣بزی ثط ٞطٸٔ اح٧بٰ
ٸ ٶؿجت احبزيج ٣ٞٽـي اظ ايـٵ ٪ـطٸٺ    اٶس  ٲجبٶي اذال٢ي ٸ تطثيتي پطزاذتٻ

 ثؿيبض ٦ٳتط اظ احبزيج اٖت٣بزی ٸ اذال٢ي اؾت ٸ قبيس ثـٻ ټٳـيٵ ؾـجت   
ـ زاٶكٳٷساٴ ٖٯٱ ضرب٬ قيٗي اظ ش٦ط ٶبٰ ٲٟبذط قيٗٻ ٸ ثـبٶٹاٴ ٲح  ٻ ثـٻ  سح

ٟٚٯت ٖجٹض ٦طزٺ ٸ تٷٽب ثٻ ش٦ط ٶبٰ چٷس تٵ اظ آٶبٴ ٦ٻ ضٸايت ٣ٞٽـي ٶيـع   
٦ٻ ٲٟـبټيٱ   ټٳچٹٴ حًطت ٞبَٳٻ ٲٗهٹٲٻ اٶس. ثؿٷسٺ ٶٳٹزٺاٶس  زاقتٻ

 اؾتٹاض اؾت.حسيخي ٸ ضٸايبت حًطتف ثط ٲحٹض ٸاليت 
ٸ  ثب ظٶبٴ زاٶكٳٷس ٸ ضاٸيـبٴ احبزيـج پيـبٲجط    ييايٷ٥ ثطای آقٷب
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زضؾـي   ی ثٻ ش٦ط ٶبٰ ټط يـ٥ اظ آٶٽـب ٦ـٻ زض حـٹظٺ     ٹٲيٵٗهٲ ی ائٳٻ
تحهي٭  ،بزتپيكٹايبٴ ٖٯٱ ٸ ت٣ٹا ٸ ضاټٷٳبيبٴ ثٻ ٞالح ٸ ضؾت٫بضی ٸ ؾٗ

زض  ثبقس ثٻ ًٞبی ثؿتطی ٦ٻ حًـطت ٲٗهـٹٲٻ   .پطزاظيٱ ٲي ،اٶس ٦طزٺ
 .ټي يبثيٱاٶس٦ي آ٪ب ،آٴ ضقس ٸ ٶٳٹ ٶٳٹزٺ

منّديد یم کظب دايشکٍ در محضز رطّل اركم باوناین |
ضؾـس ٦ـٻ زض َـٹ٬ تـبضيد حًـٹض       ٲـي  تٗساز آٶٽب ثٻ چٽ٭ ٸ ټٟـت ٶٟـط  

٦ـٻ ضقـس ٖٯـٹٰ اټـ٭      ؾبث٣ٻ ٶساضز. زض ٖهط اٲبٰ نبز٠ ٲٗهٹٲيٵ
ثبٶٹاٴ زض ٲحًط ٖٯٳي حًطت  ،اٸد ذٹز ضؾيسٺ ثٹز ی ثٻ ٶ٣ُٻ ثيت

ذـٹز   ظټـطا ثـب ايٷ٧ـٻ حًـطت ٞبَٳـٻ      ضؾـيس ٸ  ٲي ثٻ ؾي ٸ ؾٻ ٶٟط
اؾت ٸ ثب ٖهط ايكـبٴ   تطيٵ ثبٶٹی اؾالٰ ٸ زذتط ٪طاٲي پيبٲجط ثعض٨

 اٶس. تٷٽب ټٟت قب٪طز اظ ثبٶٹاٴ زاقتٻ ،ٞبنٯٻ چٷساٶي ٶساضز
آٲـٹظی ظٶـبٴ ثـٹزٺ ٸ     اٸد زاٶـف  ی ثسيٵ تطتيت ٖهط ضؾبٮت ٶ٣ُـٻ 

 يٲزبٲٕ ٖٯٳـ ، يبؾٸ ٖجّ یاٲٹ یټب ٱيغت ٞكبضټبی ؾيبؾي ضثٗسټب ثٻ ٖٯّ
 ٹز ثٻ ذٹز ٪طٞتٻ اؾت.٦ظٶبٴ حبٮت ض

 ثبقٷس: ٲي طيثٻ ٢طاض ظ یظٶبٴ ٶب٢٭ ٖٯٹٰ ٶجٹ
ي)هٌدذبٌدتابدسلوهس،امّیفبطوهبٌتاسذ،اسوبءبٌتعو،السهراءفبطوة

سدلوهة،امّيذاالًصدب يدسياسوبءبٌدت،(الرسَلة)هَاليسلو،يیالوؤهٌه(امّیّاه
ر،یدنبٌتالسبكحي،امّیالحصامبٌتهلحبى،امّسح،امّكهبليباًس،امّةصبحبةالحصب

سدٌبىن،امّیسلط،امّیسله،امّيری هلةالقشامّ،الذ داءخب جة،امّه،امّيذاالًصب یحوامّ
غدبًنامّ،ةالخبفضدةیدعطة،امّيةاالًصب یعطه،امّیةاالٍسیعط،امّكيشرة،امّیواالسل

ة،امّيبشراالًصدب امّلخَمبٌتعقبة،كه،امّيسبٌتهحصياالسذیقامّ،ةصبحبالحصب
بٌتٍهب،خَلةبٌتحبهر،خَلةوي(حساهةبٌتياةبٌتحعلبة)امّكة،بريهشبماالًصب 

ٌدبيسدلوة،زيٌببٌتابيز،ابيهسعَد(ةهرأاٌب)يعبٌتهعَّر،زیوة،الربیالسلینكح
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هی،صدفیيحيةبٌتیصف،بٌتزهعةةة،سَدیب ثاالسلوعةبٌتالحیالحَالء،سبةالعطبد
لبببةبٌدتالحدب ث،،طبلبيبيعبذالوطلب،فبختهبٌتابریبه،ضببعةبٌتالسبیبٌتش

عدبٍكبهبٌدتیه،ًسديبهبٌتالحب ثاالًصب یوًَهبٌتالحب ث،ًسیة،هيالغفب يلیل
هٌذبٌتاحبحة.

طالبيبى اب پژٌِ در محضز اهام يلع باوناو دايش |
 ط اؾت:يت ظيآٶبٴ ثٻ تطت يٻ اؾبٲ٦پبٶعزٺ ٶٟطٶس  یتٗساز آٶٽب زض ٖهط ٖٯٹ

يبٌتعللخَمك،امّطبلبیبيابيبٌتعلٌبي،زالسهراءفبطوة
ي،امعبذاهللبيجعفر،زبدراءیالوؤهٌه(امّیّاهيسلوه)هٌذبٌتاب،امّطبلبیبياب
ة،امیبىالخَلینبٌتعورٍبيسفیكه،امحیلخٌع(امالحسيايةاالهبمعلي)جب 

بٌدتةخ،عودریبٌتالطبةببى،عوریه،حلبةهوسرشیٍالب،حبببةيخذاش،امهَس
.ةياالزدةلًضریًف

ث حضزت فاطمٍ سَزایاو احادیِرا |
ـ  ٻ د اظ تٗسازقبٴ ثيٻ زض تبض٦آٶچٻ  ٻ ثـٻ  زؾت آٲسٺ ټٟت ٶٟطٶس ٸ ثـب تٹرّ

 ٻ ٞطقت٫بٴ ثط حًـطتف ٸاضز ٦اٶس  ثٹزٺ حةذَهحٶٹاٴ كبٴ ذٹز اظ ثبيٻ ا٧ٷيا
ثٻ ٖٯت رٹّ  يٸٮ ،اٶس زاٶؿتٻ يٲ يضا ثٻ نٹضت ٮسٶّ قسٺ ٸ ٖٯٹٰ ٲرتٯٟٻ ٲي
ثطذٹضزاضٶـس   یٳتط٦بت ياظ ضٸا ،ٹتبٺ حًطتف پؽ اظ پسض٦ٱ ٸ ٖٳط ٦حب

ـ  ثٻ ٪ٟتبض حًطت ظټـطا  «ٻيٞبَٳ ی ٟٻينح»ٲ٫ط آٶچٻ زض  زؾـت  ٻ ٸ ث
ـ  زؾـت ٶ٫بقتٻ قسٺ ٸ  يحًطت ٖٯ ٰ     ٻث  زؾـت ثـٻ اٲبٲـبٴ ٲٗهـٹ

 ٱ.يا ٲحطٸٰ ٲبٶسٺ يطاٴ اٮٽ٧ياظ آٴ زاٶف ث ٥ٷيٻ ٲب ا٦سٺ اؾت يضؾ
 ٢طاض اؾت: ثٻ ايٵكبٴ يبٴ اياٸض ياؾبٲ

ٰ ٦ ، اُّٰبٮتيثٵ اث يزذتط ٖٯ یجط٦ٷت يظ  يزذتـط ٖٯـ   ٯخـٹ
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ـ  اّٰ ،ُبٮتيثٵ اث ـ اٲ يؾٯٳٻ )ټٷس ثٷت اث ٵ، اؾـٳبي ثٷـت   ياٮٳـئٲٷ  ٻ( اّٰيّ
 ضإٞ. يٷت ثٷت اثيٻ، ظياٮٷٹث ٻًٞ ،اٮطؾٹ٬ ةٹالٲ يؽ، ؾٯٳيٖٳ

شاگزداو اهام حظى مجتیب |
 :تٗسازقبٴ چٽبض ٶٟط ثٹزٺ اؾت

ـ ٸاٮج حجبثـة  ٻ، ٞبَٳـة زذتـط  يحجبثة ٸاٮج  ،يٞبَٳة ثٷت االٲبٰ ٖٯ  ،ٻي
 .ٻياٮٗسٸ ةٶًط

نيشاگزداو اهام حظ |
 ٻ ٸ زذتطـ.يٸاٮج  ٻجبثح  ، ٵيزذتط اٲبٰ حؿ ،یجط٦ٞبَٳٻ 

ىیى العابدیگزداو محضز سشا |
 .اٮجطاي ٻ ٸ اّٰيٸاٮج  ٻحجبث  ، ٵيٲبٰ حؿزذتط ا یجط٦ٞبَٳٻ 

حضزت بالزالعلّمشاگزداو  |
، ٵياٮٗبثـس  ٵيزٻ زذتط ٖٳط پؿط ظيذس ، زٻ زذتط حًطت ثب٢طيذس

 ٻ.ياٮجٸ ةبث، حجيټبٶ اّٰ

تب حضزت صادقكشاگزداو ه |
ٻ ٦ـ اٶس  قب٪طزاٴ ظٴ ضا زاقتٻٵ يكتطيث  پؽ اظ ٖهط ضؾبٮت، اٲبٰ نبز٠

 ضؾس: ٲي ٸ ؾٻ ٶٟط يتٗساز آٶٽب ثٻ ؾ
ط يـ ذ ، اّٰٞطٸٺ ٲبزض اٲبٰ نبز٠ ، اّٰ ٞبَٳٻ زذتط حًطت نبز٠

ؾٯٳٻ زذتط  ، اّٰاٲبٰ ثب٢ط طحؿٵ زذتط ٖجساهلل پؿ ، اّٰاٲبٰ ثب٢طزذتط 
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( اٲبٰ نـبز٠  ة)ٲٹال ٻؾبٮٳ  (،اٲبٰ اٮهبز٠  ة)ٲٹال ةطيٲٛ ،اٲبٰ ثب٢ط
ـ اٮر ط، ا٧ّٰـ ث ثـساي، اّٰ  ، اّٰيجبٶياؾـٹز قـ   ٳبٴ، اّٰياؾح١ زذتط ؾٯ اّٰ  ط، اّٰي

 هلل اّٰزذتط ٖجسا يؿيٖ س ثٵ ٲٽبرط( اّٰؾٯٳٻ )ٲبزض ٲحٳّ ، اّٰيس احؿٳيؾٗ
عٺ زذتـط  ي(، رـٹ يټبقـٳ  يثٵ ٲٹؾ يؿي)ټٳؿط ٖ ةعي٣٭، رٹياٮحؿٵ ن

، ضثـبة  حصّاي( ةسيٖج يٻ، حٳّبزٺ ثٷت اٮحؿٵ )ذٹاټط اثيٸاٮج ٻحبضث، حجبث
ـ يخ٦)ټٳؿط زاٸز پؿط  ـ  يؾـط  ،(يط ض٢ َـبټط احٳـس ثـٵ     يٻ )ٲـبزضثعض٨ اث

ـ    ةسي(، ؾٗاالٲبٰ اٮهبز٠ ة)ٲٹال ةسي( ؾٗيؿيٖ  ي)ذٹاټط ٲحٳـس ثـٵ اث
ـ يثٵ ظ سٲحٳّ ی ٻحؿٵ ثٵ ٲؿٯٱ، ٖٳّ ی ط( ٖٳّٻيٖٳ ثـٵ   ٲحٳـس  ی ٻبز، ٖٳّ

س يٱ، ٢ٷٹاي زذتط ضقـ يزذتط ٖجساهلل ثٵ اثطاټ ٻ٭، ٞبَٳيزذتط ٶٟ ةٲبضز، ٖٳط
ـ  ٻ ذٹاټط ٲحٳّٹؾٝ، ٲٷّيٯخٱ زذتط ٦ ،یاٮٽزط ـ اٮر ط، اّٰيـ ٖٳ يس ثـٵ اث ط ي

 ٻ.يٻ اٮجبزټيټطٶ

بى جعفز شاگزداو حضزت هّیس |
ـ  بْٱ٦ـ  حًـطت ٵ زذتط ياٮحؿ ، اّٰ ٲٗهٹٲٻ ٞبَٳٻ ـ ٸاٮج ٻ، حجبث  ،ٻي

 . بْٱ٦احٳس زذتط حًطت  اّٰ  ةسيؾٗ

شاگزداو اهام رضا |
خـطاً اظ اټـ٭   ٦ٻ ا٦اٶس  ټكت ٶٟط ثٹزٺ یتت ضيٹ٧تٗساز ظٶبٴ زاٶكٳٷس زض ٲ

 :ثبقٷس ٲي تيث
، ٞبَٳـٻ زذتـط    ، ٞبَٳٻ زذتط اٲبٰ ضيب بْٱ٦زذتط اٲبٰ  ٳٻي٧ح

ٗ يٯخٹٰ زذتط ؾـٯ ٦،  ذبتٹٴ ٲبزض اٲبٰ ضيب ، ٶزٳٻ بْٱ٦اٲبٰ  ، سٺيٱ، ؾـ
 ٖصضاي.
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شاگزداو محضز حضزت جّاد االئمٍ |
ّ  يٳـٻ زذتـط ٲٹؾـ   ي٧، حييحيٷت زذتط ٲحٳس ثٵ يٵ، ظياحٳس ثٷت اٮحؿ ظټطاي ٰا
 . ٳٻ زذتط اٲبٰ رٹازي٧، ح ٳٻ زذتط اٲبٰ ضيبي٧، ح ثٵ رٟٗط

یاهام َاد شاگزداو |
 تٗسازقبٴ ؾٻ ٶٟطٶس:

ٞبَٳٻ زذتـط ٲحٳـس     (،االٲبٰ اٮطيب ةس )ٲٹالٲحٳّ ٻ، اّٰيطذ٧ٯخٱ اٮ٦
 خٱ.يٽثٵ اٮ

یشاگزد اهام حظى عظگز |
آٴ حًـطت   ی ٖٳّـٻ  «ٳـٻ ي٧ح»رـع   يؿ٦ ،ج حًطتف اظ ثبٶٹاٴيحس یضاٸ

 ؿت.يٶ
 ٪ٹٶٻ ٦ٻ ٪صقت تٗـساز ضاٸيـبٴ ظٴ ٲؿـٯٳبٴ زض ٖهـط ٶجـٹی      ټٳبٴ

ي ايٵ انحبة ٪ـٹی ؾـج٣ت ضا اظ ٖهـط اٲـبٰ     حتّ ،اؾتای  ٺثيف اظ ټط زٸض
٦ٻ ثٻ ٖهط ضٸاد ت٧ٟـط قـيٗي ٸ آظازی اٶسيكـٻ قـٽطت     اٶس  ضثٹزٺ نبز٠

آيـس، ٖهـط ذ٣ٟـبٴ     ٦ٻ اظ ايٵ زٸ زٸضٺ ثٻ زؾت ٲـي ای  ٻٲ٣بيؿثب  .يبٞتٻ اؾت
 ٪طزز. ٲي ضٸقٵ بؾي زض ظٲبٴ زي٫ط ٲٗهٹٲيٵاٲٹی ٸ ٖجّ ی ٺزٸض

ٖٯٳـي ٸ  ټـبی   حـسيج ٸ حـٹظٺ   ی اظ ايٵ ٲطحٯٻ ٦ٻ ث٫صضيٱ، ٪ؿتطٺ
 زي٫ط اؾت. ی ٖهط ضؾبٮت، ثؿي ٞطاتط اظ ټط زٸضٺ ٲطا٦ع ٞطټٷ٫ي زض
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ـ سثسيٵ ٲٗٷـي ٦ـٻ زض ٖهـط ضؾـبٮت ظٶـبٴ ٲح      ٦ـٻ ٲؿـت٣يٳبً اظ   ای  ٻح
اظ زٸ َطي١ ظٶبٴ ٸ ٲـطزاٴ  اٶس  ضٸايت اذص ٦طزٺ حًطت ضؾٹ٬ ا٦طٰ

٦ـٻ  ای  ٺحـب٬ آٶ٧ـٻ زض زٸض   اٶس، ٪ٹی ثٻ ٶكط ٲٗبضٜ ٶجٹی پطزاذتٻ حسيج
ٶـبٴ  س ثب تٹرٻ ثٻ ٞكبض ؾيبؾـي حـب٦ٱ، ظ  حيبت زاضٶ حًطت ٲٗهٹٲٻ

 اٶس. حٻ ثٻ ٶ٣٭ ضٸايت پطزاذتٻسحٻ ٣ٍٞ اظ َطي١ ظٶبٴ ٲحسٲح
    اظ انــحبة  «ٖٳــيؽاؾــٳبي ثٷــت »ثــطای ٶٳٹٶــٻ ثــٻ َــط٠ ضٸايتــي 

 .پطزاظيٱ ٲي ٹ٬ ا٦طٰضؾ
ٶرؿـت ثـب    .زٸ ټزـطت ٶٳـٹز   ،ٸی ٦ٻ اظ ٶرؿتيٵ ظٶبٴ ٲؿٯٳبٴ ثٹز

ٸ ؾـپؽ ثـٻ ٲسيٷـٻ ٲٽـبرطت      ضٞت ثٵ اثيُبٮت ثٻ حجكٻ قٹټطـ رٟٗط
اٶـس   احبزيج ٶجٹی ضا ضٸايـت ٦ـطزٺ  اٸ ٦طز. ٪طٸټي اظ نحبثٻ ٸ تبثٗيٵ اظ 

 :٦ٻ ثطذي اظ آٶبٴ ٖجبضتٷس اظ
ٖـٹٴ ثـٵ رٟٗـط ثـٵ      .2ثٵ رٟٗط ثٵ اثيُبٮـت )پؿـطـ(    ساهللٖج .1

ٖـٹٴ   اّٰ .4( اـ ٶـٹازٺ ث٧ـط )  س ثٵ اثـي بؾٱ ثٵ ٲحٳ٢ّ  .3 اثيُبٮت )پؿطـ(
ٖجـساهلل ثـٵ    .6 تؾٗيس ثـٵ ٲؿـيّ   .5 (اـ ٶٹازٺس ثٵ اثي رٟٗط )ثٷت ٲحٳّ

اثٹظيـس ٲـسٶي    .8 ٖجساهلل ثٵ قساز ثـٵ اٮٽـبز )پؿـط ذـٹاټطـ(     .7 بؼٖجّ
 اثـٵ ٲٹؾـي  ثـطزٺ   اثـٹ  .11 ٖجيـساهلل ثـٵ ضٞبٖـٻ    .10 ثٵ اٮرُـبة  ٳطٖ .9

اثٹٲٹؾـي   .14 ثـٵ ظثيـط   ٺٖـطٸ  . 13ٞبَٳٻ زذتط ٖٯي ثٵ اثيُبٮت .12
 اقٗطی.

اظ چٽـبضزٺ ضاٸی احبزيـج اؾـٳبي ثٷـت     قـٹز   ٲـي  ٦ٻ ٲالحٓـٻ  چٷبٴ
ٸ ايٵ ٶٹٔ ٶ٣ـ٭ ضٸايـت، ٲٷبؾـت ثـب      تٷٽب زٸ ٶٟط اظ ثبٶٹاٴ ټؿتٷس ،ٖٳيؽ

پػٸټـبٴ ظٴ زض ټٳـيٵ    ٳٷساٴ ٲطز، زاٶفٖهط ٶجٹی ثٹزٺ ٸ ثٻ ٶؿجت زاٶك
    ٖٯٳـي   ی حـسيج اظ حـٹظٺ   صحسٸز ثٹزٺ اؾـت. ٮـصا ٸی ٖـالٸٺ ثـط اذـ     
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ذٹز ٶبقط احبزيج آٴ حًطت ثيٵ انـحبة ٸ تـبثٗيٵ    ،ضؾٹ٬ ا٦طٰ
تٷٽـب پـٷذ ٶٟـط ثـب اٸ ذٹيكـي       ،ثٹزٺ اؾت. اظ چٽبضزٺ ضاٸی حـسيج ٸی 

حسيخي ٸ ٖٯٳـي  ٸ زض ح٣ي٣ت اؾٳبي ثٷت ٖٳيؽ تٹاٶؿتٻ ٲ٧تت اٶس  زاقتٻ
ذبٶٹازٺ ثـٻ ربٲٗـٻ اؾـالٲي ٪ؿـتطـ زټـس ٸ ايـٵ        ی ذٹز ضا اظ ٲحسٸزٺ

ـ    ،حًٹض زض ارتٳبٔ ٸ ٶكط حـسيج  ی ظٲيٷٻ ط تٷٽـب اظ ضاٺ آظازی ثيـبٴ ٲيؿّ
 ثٹزٺ اؾت.

 ظٲـبٶي ٦ٹتـبټي ثـب ضٸايـبت حًـطت ٞبَٳـٻ ظټـطا        ی زض ٞبنٯٻ
ؾـٷري   ټـٱ ٻ ثـٻ  ٸ ثب تٹرّ ضٸ ټؿتيٱ ٦ٻ تٷٽب ثيؿت ٸ ٶٻ ضاٸی زاضٶس ٻث ضٸ

٦ٻ اٶس  زضؾي ايكبٴ ثٽطٺ ثطزٺ ی ٻ، تٷٽب ټٟت ضاٸی اظ حٹظٺسحثب ثبٶٹاٴ ٲح
ضٸ، ٸ٢تي ثـٻ ٖهـط    اظ ايٵ اٶس. ثٹزٺ ايكبٴذٹز  ی زٸ تٵ اظ آٶبٴ اظ ذبٶٹازٺ

اظ ثـبٶٹاٴ   تٗساز ضاٸيبٴ احبزيج اٲبٰ ضيب ،٦ٷيٱ ٲي ضرٹٔ اٲبٰ ٦بْٱ
ؿـٹثيٵ ثـٻ حًـطت    ٦ٻ پٷذ تـٵ اظ آٶـبٴ اظ ٲٷ   تثٻ ټكت ٶٟط ضؾيسٺ اؾ

ايٵ تٗساز ثٻ پـٷذ، ؾـٻ ٸ يـ٥     ،تب ثٻ ثٗس اٲبٰ رٹاز ی زض زٸضٺ .ټؿتٷس
ټـب ثـٹزٺ    حب٦ٱ آٴ ظٲبٴ رٹّ ،ٶٟط ت٣ٯي٭ يبٞتٻ اؾت ٦ٻ ٖٯت ؾيط ٶعٸٮي آٴ

ـ تـٹرّ  ثـي  ٶٓط ثٻ پؽ اظ ضحٯت ٶجي ا٦طٰ .اؾت ت اؾـالٲي زض  ٽي اٲّ
يج حـس »ٸ ٞطٸ ٶٽبزٴ ي٧ي اظ زٸ ٖٷهط  ت ضؾٹ٬ ذساٖٳ٭ ثٻ ٸنيّ

٦ٷـبض ٲبٶـسٴ اٲـبٰ     ذالٞـت ٸ  ی ٻپيف آٲـسٴ ٢ًـيّ   ،ٸ ثٻ زٶجب٬ آٴ «ح٣ٯيٵ
ض٦ٹز ٞطټٷ٫ي ضٸی ٶٳٹز ٸ ٲزـبٲٕ   ،ْبټطی ؾيبؾت ی اظ نحٷٻ ٖٯي

ٳي ضٸٶ١ ٖهط ٶجٹی ضا اظ زؾت زاز. حب٬ ؾطی ثعٶيٱ ثٻ ًٞبی ٖٯٳـي  ٖٯ
 .حب٦ٱ ثط ذبٶٻ ٲٹؾي ثٵ رٟٗط

 اٴ اٲـبٰ ٦ـبْٱ  زذتـط  ،ٸ ٦تت اٶؿبة، ثبٶٹاٴ ظيـط  ثٻ ضٸايت تبضيد
 اٶس: قٷبذتٻ قسٺ

                                                 
 ، ُٖبضزی.ٲؿٷس ٞبَٳٻ اٮعټطا .1
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ٞبَٳـٻ   .28 (ٲٗهٹٲٻ حًطت)یجط٦ٞبَٳٻ  .27 2ٻيٖٯ .26 1ُٖٟٻ     .25
 6.ٳٹٶٻيٲ .33 ٲحٳٹزٺ .32ٮجبثٻ  .31 ٯخٱ٦ .30 5ؿيٳٻ٢ .29 4ینٛط
ت يـ ٽـب پـٷذ تـٵ ثـٻ ٶ٣ـ٭ ضٸا     تٷ ،قسٺ  قٷبذتٻ یٸ ؾٻ ثبٶٹ يٻ اظ ؾ٦

 :آٴ پٷذ تٵ ٖجبضتٷس اظ ،سٺ اؾتيج آٶٽب ثٻ زؾت ٲب ضؾيٸ احبزپطزاذتٻ 
ٻ ٦ـ ٳٻ ي٧ٸ ح ٷتيظ ،ٯخٹ٦ٰ اّٰ ،احٳس، حًطت ٲٗهٹٲٻ اّٰ
 ت قسٺ اؾت.يضٸا یج ٲحسٸزيساٰ احبز٦اظ ټط 
ٍ ٸ يٵ قـطا يزض حـبزتط  ت حًـطت ٞبَٳـٻ ٲٗهـٹٲٻ   يٵ تطتيثس

ٮـصا ٲـب رـع چٷـس      .اٶـس  ثـطزٺ  ٲي اٲبٲت ثٻ ؾط ٵ زٸضٺ اظ ازٸاضيتط پطذ٣ٟبٴ
ٻ ٦ـ ای  ٻٲـ ط٧ّٲ یٱ. ثبٶٹيحًطتف ٲحطٸٲ يبت ٖٯٳ٦ج ٲٗسٸز اظ ثطيحس

ټـبی   ؿت ٸ اظ رٳٯٻ ٶـبزضٺ يسٺ ٶيپٹق يؿ٦كبٴ ثط يا یٸ ٲٗٷٹ يٲ٣بٰ ٖٯٳ
 قٹٶس. ٲي ٖبٮٱ ٲحؿٹة

 زديدك اسدِاج ي  یلیبٍ دال حضزت هعصّهٍ |

ٸرـٹٺ   یساٰ زاضا٦ـ  ٻ ټـط ٦ـ قسٺ ٲرتٯٝ ٲُطح  یټب س٪بٺي٭ اظ زيٵ زاليا
 ،ظٲـبٴ  الٔ ثط ٞطټٷ٩ آٴٸ اَّ يقٷبؾ ثط ٲطزٰ يٵ ٲجتٷ٧يٸٮ ،اؾت يٽٲٹرّ

ساٰ ضا ثـٻ  ٦ـ ٻ ٲـب ټـط   ٦ـ ت ٢بث٭ ٢جٹ٬ ضا زاضا اؾـت  يٰ ربٲٗ٭ ؾٹّيتٷٽب زٮ
 ٱ.يٶٳبي ٲي ي٭ ٲُٯٹة ثطضؾيتٟه

قـبٴ   ٶبٲـٻ  تيّٻ اظ ٸن٦ثبقس  ثٵ رٟٗط يٲٹؾ ی ٻيس ثٻ تٹنيقب .1
ٔ ز ثٹزٴ ٸٮٹ ٻ ٲزط٦ّچطا  .ؿتيٵ ذالٜ قطٔ ٶياٲؿتٟبز اؾت ٸ   ٶعز قـط

                                                 
 ټٳبٴ ٲسض٤ .1
 .312اٖالٰ اٮٹضی: ل ، 324، ل 4، ٲٷب٢ت آ٬ اثيُبٮت: د 303، اضقبز: ل 196اٮُبٮت: ل  ةٖٳس .2
الٰ اٮٹضی: د 199، تبضيد ٢ٱ: ل 303، اضقبز: ل 196: ل اٮُبٮت ةٖٳس .3  .312، ل 2، ٖا
 376؛ ل 2، ؾٟيٷٻ اٮجحبض: د 196، ٖٳسٺ اٮُبٮت: ل 302اضقبز: ل  .4
 196اٮُبٮت: ل  ةٖٳس .5
 ټٳبٴ ٲسض٤ .6
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 ٷس.٦ ٲي سايا پيتطر ټب زض ثطذي ظٲبٴي ٸٮ ،طٸٺ اؾت٧ٲ ؼٲ٣سّ
 ٞطٲٹزٶس: ط٦ٰبٲجط ايٻ پ٦سٺ يضؾ «اثٵ ٲؿٗٹز»اظ 
ئئئئئ» ئ ئئئئئاس  و  نو َعي  اخيو ئ ٍد  لبنئ ئئئئا ئ ئئئئئ مو ذليٌئ ئ ئئئئئ  يسئ ئ ْ لٍَ يئ ئئ ئ ئ ئ ئ ُ  نم  ين 

 
ئئئئئ  ئ ئئئئئآٍق ليليئ ه نم شئ ئئئئئْح  رفه ئ ٕ نم ُجئ ئئئئئآٍق  ئ شئ

ئئئئئْح  ليل اَل اقَلاكُجئ ئئئئي  ئ ئ ئ ئئئئئئا لاسر ئئئئئئ  لثللىئ ئئئئئئاٍ.  ذك ٕ ٌئ ئئئئئلي اقه: لذل   لزلٌئ ئ ئ ئئئئئئثيلملع ن  ئئئئئئاص شئ ئئئئئ   ل  مبعئ ئ لِئ لهلل ف 
وح لعلَٕبْ ذك  1.«َحو

 ٷكـبٴ ؾـبٮٱ  يٷـساضاٴ ز يز یٻ ثـطا ٦ـ ٪ـصضز   ٲـي  يثط ٲطزٰ ظٲبٶ یظٸزٻ ث»
ثـٻ ؾـٹضاخ    ي٫ط ٸ اظ ؾٹضاذيٹٺ ز٦ثٻ  يٹټ٦ ی ٻٻ اظ ٢ٯ٦ّ يؿ٦ٲبٶس ٲ٫ط  ٶٳي

 «ثطز. ٲي طز ٸي٪ ٲي ف ضا ثٻ زٶساٴيټب ٻٻ ثچ٦ّضٸثبٺ ٲبٶٷس  ،ٷس٫٦ط ٞطاض يز
 «اؾت؟ يآٴ ظٲبٴ چٻ ٲٹ٢ٗ»انحبة ٪ٟتٷس: 

ٵ ٶجبقـس ٲ٫ـط ثـٻ    ٧ـ كـت ٲٳ يؿت ٲ٦ٗٻ ٦آٶ٫بٺ »حًطت ٞطٲٹزٶس: 
 «قٹز. ٲي طزٴ حال٧٬د ٶٸااظز یٵ ضٸظيپؽ زض چٷ ،ياٮٽ يٲٗبن

ؽ ٦ـ ټٳـٻ   یٻ اظزٸاد زض ټٳٻ حب٬ ثطا٦تٹاٴ ٶٓط زاز  ٲي پؽ ارٳبالً
ثرـبَط اظزٸاد   يزض ظٲـبٶ  يؿـ ٦ٻ ا٪ط ٧ثٯ ،ؿتيٶ ط٦ٰٛٳجط ايت پؾٷّ

طزٴ ٧ـ اظزٸاد ٶ ،ذٹز ضا اٶزبٰ زټـس  يٝ اٮٽيبٮ٧ت ٸ يٝ قطٖيٶتٹاٶس ٸْب
 قٹز. ٲي اٸ قطٖبً ٸ ٣ٖالً حال٬ یثطا

ذبَط ٻ ث ،ط ٶسازٶسضا قٹټ بٴزذتطاٶك ثٵ رٟٗط يٲٹؾحًطت  .2
 ضؾـٹ٬ ذـسا   یټـب  ٶساقتٷس ٸ چٹٴ آٶٽب اٲبٶت یٟٹ ٸ ټٳبٶٷس٦ٻ ٧ٷيا

ثب ٲطز ٲئٲٵ ٸ  ٲ٫ط ،ٷٷس٧ٻ اظزٸاد ٶ٦پؽ ؾعاٸاض ثٹز  ،ثٹزٶس ٸ اظ ٶؿ٭ اٸ
 بٲجطيـ ٻ پ٦ـ چـطا   .ثبقـس  ی٫ـبٺ ذـٹة ٲٗٷـٹ   يرب یٻ زاضا٦ ثب ت٣ٹايي
 ٞطٲٹزٶس:
«ُ ٕ لب  مُحل ل نلو ٕ لاتارٕهيٖل فن اء  ط  ً   2.«مكوت 
 «طٞت.يپص ٲي ٟٹ نٹضت٦ ط ټٱيا ٶجٹز ا٪ط ثب ٚيٵ اظزٸاد نحيا ٸ»

                                                 
 .351، ل 14ثحبضاالٶٹاض: د  .1
 .5، ل 2ٞطٸٔ اٮ٧بٞي: د  .2
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اثتـسا زض  س يقـ اٮطّ ثٻ اٲط ټـبضٸٴ  .٠   ټ 179زض ؾب٬  بْٱ٦چٹٴ اٲبٰ 
 زــٻيٵ ٶتيچٷــ ،قــسٶس يط ٸ ظٶــساٶيزؾــت٫ثهــطٺ ٸ پــؽ اظ آٴ زض ثٛــساز 

  (يزض قـف ؾـبٮ٫   يٗٷي) يزض ذطزؾبٮ ٻ حًطت ٲٗهٹٲٻ٦ٱ يطي٪ ٲي
ٷـبض  ٦ٷـٻ زض  يزض ٲس يحًطت تب قف ؾـبٮ٫  آٴ. ثٻ ٞطا٠ پسض ٲجتال قسٶس

ثـٻ   ،ٲٷس قـسٶس  تت پسض ثٽطٺ٧اظ ٲ ي٦ٹز٦ یټب ٵ ؾب٬يپسض ثٹزٶس ٸ زض ټٳ
ٸ ٶؿـجت ثـٻ    كـتٻ ٪ يٖـبٮ  یا  ٳـبالت، ٶٳٹٶـٻ  ٦ٸ  يٻ اظ ٶٓط ٖٯٳ٦ َٹضی

 زاض قسٶس.ضثطذٹيي بظ ذبل ٸ ثباليټٳؿبالٴ ذٹز اظ اٲت
ـ يضٸا يٶٷٹقتٻ ٸٮ یعيٵ ثبضٺ چيد زض ايتبض ج ٶ٣ـ٭  يتـت حـس  ٦زض  يت
ٸ ضقــس  ٳــبالت حًــطت ٲٗهــٹٲٻ٦اٸد  ی زټٷــسٺ ٻ ٶكــبٴ٦ــقــسٺ 
زض  ثـٵ رٟٗـط   يٻ حًطت ٲٹؾ٦ثبقس  ٲي ٷبض پسض٦ع اٸ زض ياٶ٫ ق٫ٟت

 «دفلٓا ل ٓا»زض ح١ زذتطقبٴ ٞطٲٹزٶس: ای  ٻٸا٢ٗ يَ
سٶـس تـب آٴ   ي٫ـط پـسض ضا ٶس  يز ٵ ٞطا٠ حًطت ٲٗهـٹٲٻ يپؽ اظ ا

زض  .سيس ثٻ حًطت ضؾـ يقاٮطّ ٻ ذجط قٽبزت پسض زض ظٶساٴ ټبضٸٴ٦ټٷ٫بٰ 
ت يـ ٲٓٯٹٲ یسٸز زٺ ؾب٬ زاقتٷس ٸ ثطاح ٵ ټٷ٫بٰ حًطت ٲٗهٹٲٻيا

پـسض   یطيزؾـت٫  یحًـطت اظ اثتـسا   .رتٷسيټب ض ٥ٸ اق ٺطز٦ټب  ٻيپسض ٪ط
ٸ ٢ـطاض ٪طٞتٷـس    يباٮطّ  يثٵ ٲٹؾ يٟبٮت ثطازضقبٴ حًطت ٖٯ٦تحت 

ٷـبض ثـطازض   ٦زض  (ؾـب٬  ٥يـ ؿـت ٸ  يث يٗٷي) .٠   ټ 200اظ آٴ پؽ تب ؾب٬ 
 يٸ اذال٢ـ  يٸ ٖطٞبٶ يٖٯٳٳبالت ٦اظ  يبض ٖبٮيثٻ ٲ٣بٲبت ثؿ ،ثعض٨ قسٺ

 بٞتٷس.يزؾت 
اظ حًـــطت  حًـــطت ضيـــب يٟبٮـــت ٸ ؾطپطؾـــت٦ ی ٮٻؤٲؿــ 
ـ يٸ ز ٲٗهٹٲٻ بض ٲٹ٢ٹٞـبت ٸ  يـ ٵ اذتي٫ط ذٹاټطاٴ ٸ ثطازضاٴ ٸ ټٳچٷ

ثـٵ   يٻ حًـطت ٲٹؾـ  ٦ـ ثـٹز   يتيّثطاؾـبؼ ٸنـ   ټٳؿطاٴ اٲبٰ ټٟـتٱ 
 :ٵ آٲسٺياظ آٴ چٷ یزض ٞطاظ .ٶٳٹزٺ ثٹزٶس رٟٗط
ُ د » رل و رو ٍْ لو ٍ  ٕو له ً لو ئئ ئ ُ ْ جيئئئهنمه  ٕ ئئ  َو ئ ُْ فولو ئئ ئ ُ ُلاْتو ٍ سو َلو ف مبِئئئايل ْعئئئرو ْ لو ئئئ  ُ ّه اف وْفه

ٕو لو  ْ ئ ئ ئ ُه ْذ هئئئا ل  لاه
ر و  ٕ هل مَو
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.ٌْ »1 
ثـب   يؿـت يثب ،ساٰ اظ پؿطاٶٱ ٢هس ټٳؿط زازٴ ذٹاټطـ ضا ٶٳٹز٦ټط »

ټـبی   تيـ ٻ اٸ ٢بثٯ٦ـ چـطا   .ثبقـس  يـب اٮطّ  يثٵ ٲٹؾـ  ياشٴ ٸ ٞطٲبٴ ٖٯ
 «س.قٷبؾ ٲي ٢ٹٲف ضا ثٽتط ياظزٸار

ــاظ ا ٻ حًــطت ٲٗهــٹٲٻ٦ــضٸقــٵ اؾــت  ت يــٵ ٞطنــت ٶٽبي
 يٖٯـ  ذـٹز،  پطتٹ اٶٹاض ٸرٹز اٲبٰ ٲٗهٹٰ ظٲبٴطزٺ ٸ زض ٦ضا  یثطزاض ثٽطٺ

ٸ  ٻبٞتـ يٵ زضرـبت زؾـت   تطي يثعض٨ قسٶس ٸ ثٻ ٖبٮ ،يباٮطّ يثٵ ٲٹؾ
اضتجـبٌ   ،ٵ زٸ ثعض٪ـٹاض يـ ٵ ايث یٸ ثطازض یٖٳالً ٪صقتٻ اظ اضتجبٌ ذٹاټط

 ثط٢طاض ثٹز. یٸ ٲطاز یسيط، ٲیٸ قب٪طز یاؾتبز
ـ  ،ثـٹز  «ٞبَٳٻ»ٻ ٶبٰ حًطتف ٧ٷيٮصا ثب ا  «ٲٗهـٹٲٻ »ثـطازض اٸ ضا   يٸٮ

بض ٧ٸ َٽبضت ٶٟؽ اٸ ضا آق يٵ ٲ٣بٰ ٖٯٳتطي يٵ ٮ٣ت، ٖبٮيذٹاٶسٶس ٸ ثب ا
ٷـٻ ثـٹزٺ ٸ ثـٻ ذطاؾـبٴ     يزض ٲس ٻ حًطت ضيب٦ټٷ٫بٰ  تب آٴ .ؾبذتٷس

ت ؾـب٬  ؿـت ٸ ټٟـ  يحـسٸز ث  حًطت ٲٗهٹٲٻ ،طزٺ ثٹزٶس٧ټزطت ٶ
 حًـطت ٲٗهـٹٲٻ   یف ٶساقتٷس. ٪طچٻ ٞطا٠ ربٶؿٹظ پسض ثطايٖٳط ث

 ضيـب ټٳچٹٴ حًـطت   یثطازضاؾتبز ٸ ٸرٹز  يٸٮ ،بض ؾرت ثٹزيثؿ
ـ  .طز٦ـ  ٲـي  جطاٴٻ چبٮف پطزضز آٴ ٞطا٠ ضا ر٦ثٹز  يذبَط ثعض٪ يتؿٯّ ب اٲّ
 ،ع ٲجتال ٪كتٷسيثٻ ٞطا٠ ثطازضقبٴ ٶ ًطت ٲٗهٹٲٻٻ ح٦س يك٧ٶ يَٹٮ

ـ ي ،ٵ ٞطا٠ تب آذط ٖٳط حًطتفيٻ ا٦تب آٶزب  ازاٲـٻ   ،ؿـب٬ ٧يسٸز حـ  يٗٷ
 .سيآٞطثسي٭  ثي يبٶبت اظ حًطتف ظٶيٵ رطيا يبٞت ٸ تٳبٲي

ـ ؤاظ ت یٵ ثطذـٹضزاض يكـتط يثب ث ،اؾت ربٲٕ یٰ ٶٓطٶٓط ؾٹّ .3 سات يي
 :ٻ٦ت ٵ اؾيٸ آٴ ا يٸ ٶ٣ٯ ي٭ ٸ قٹاټس ٣ٖٯيزال

 :ٶسزض آٴ ظٲبٴ ثط زٸ ٢ؿٱ ثٹز ثٵ رٟٗط يبٴ ٲٹؾياَطاٞ
 ٶجٹزٶس. اٲبٰ ټٟتٱ ٟٹ زذتطاٴ حًطت٦ .1
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 ثٹزٶس. ٴبٟٹ آٶ٦ .2
زذتـطاٴ   یٸ ٖجبز ي١ ٲٗطٞتيٕ ٸ ٖٳيذبَط ؾُا ٸؾٻ ٬ ثزض ٲٹضز اٸّ

 1 «.ا لمل نمثململ نم »ٻ ٦چطا  ،ت ٶساقتٻياظزٸاد ٲكطٸٖ ،حًطتف
ٻ ٦ـ اٶـس   ټبقٱ ثـٹزٺ  يٻ اظ انحبة ٸ ثٷ٦ يٻ ٲطزاٶ٦ٰ ب زض ٲٹضز زٸّاٲّ

 اٶس: اٴ حًطت ثبقٷس ثبظ ذٹز ثط زٸ ٢ؿٱزذتط يٳبٶيٴ اؤق ټٱ
ـ  ،زذتـطاٴ حًـطت ثٹزٶـس    «يٳـبٶ يٴ اؤقـ  ټـٱ »ٻ ٧ـ ٷيثب ا. 1.2 ٵ ٧يٸٮ

ـ ٵ رٽت تٟيثس .ٶجٹزٶس ثٵ رٟٗط يٲٹؾ «يٴ ارتٳبٖؤق ټٱ» ط ذـبل  ٧ّ
 زبةيضا ا یذٹاؾت٫بضو رٽت ٖسٰ تٗطّ ،ٴ اٲبٰؤحّٟ ق یثطا يٗيق

ـ ٸ ا .طزٺ اؾت٦ ٲي ٖ ؤٵ قـ ي بٴ يكـٹا يپ ٫ـط ي٪طچـٻ زض ظٲـبٴ ز   يٴ ارتٳـب
تجٯٹض  يٸٮ ،ټٱ ثٹزٺ اؾت (ثٻ ثٗس ط٦ٰاظ ضؾٹ٬ ا)٪صقتٻ  ٲٗهٹٰ

ـ ٸ ا .ثٻ ثٗس ضا ٶساقـتٻ  ظٲبٴ حًطت ثب٢ط ـ  يٵ تجٯـٹض ظٲـبٶ  ي ذـبَط  ٻ ث
ـ ا یط٧ٞثب ثعض٪بٴ  ياؾالٲ يٖٯٳٲزبٲٕ  يٸ ٞطټٷ٫ یط٧ٲٗبضيبت ٞ طاٴ ي

 حًطات ائٳٻ اَٽبض یٲٗٷٹ يقسٴ ٲ٣بٰ ٖٯٳتط  ضٸقٵ ٸ ثبٮتجٕ ،ٸ ضٸٰ
ضا اظ َـطٜ انـحبة حًـطت ثـب      یكـتط يٻ ثتٹرّ ی زٻيٻ ٶت٦اؾت  ثٹزٺ
سٺ يـ َٯج ٲـي  ٶؿجت ثٻ ٢جـ٭  يٗيآٴ ضٸظ ق ی ربٲٗٻ یط٧بٲالت ٧ٞٻ ثٻ تتٹرّ
ٵ ياٖت٣بز ٲـب آذـط   ثط ٻ ثٷب٧ٷيثب ا، ط٦ٰظٲبٴ ضؾٹ٬ اٻ ٶؿجت ث يحتّ ؛اؾت

 یٻ ٪ـصاض يپب ط٦ٰٕ اٖهبض ٸ اٲهبض ضا ضؾٹ٬ ايرٳ یبٲ٭ ثطا٦ٵ يٸ تٷٽب ز
بٲف زض ظٲـبٴ حًـطت   ٧ـ ٭ احيثؿتطټب رٽـت تٟهـ   يٵ تٳبٲ٧يٸٮ ،ٶٳٹزٶس
ر وف» ی٢تًبٻ ابٲس ٸ ثيٞطاټٱ ٶ ضؾٹ٬ ْ ل ٌٖئ ـ يظٲ 2«ٕاق ئالاُهُئ ٲٷبؾـت  ای  ٻٷ

ٵ آٴ، ظٲـبٴ پـؽ اظ   يٻ ثٽتـط ٦ـ بظ ثـٹزٺ اؾـت   يبٰ ٶ٧٭ احيط ٸ تٟهيتٟؿ یثطا
 ثٹزٺ اؾت. حًطت ثب٢ط

ـ بٰ حـسٸز ٸ ز ٧احټٳچٹٴ  ثـٵ   يطٲئٲٷـبٴ ٖٯـ  يٻ زض ظٲـبٴ اٲ ٦ـ بت ي
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ټـب   تيزبز ٲزطٸحيا ټب ٸ ثبٮتجٕ خطت رٷ٩ ٸ رسا٦٬ذبَط ٻ ث ُبٮتياث
ائٳـٻ   ی ٻيبٴ ٶؿجت ثٻ ث٣يٵ ا٢تًبي ضا رٽت َطح ٸ ثيكتطيث ،ټب تيٸ ٲٗٯٹٮ

 ثٻ ذٹز اذتهبل زاز. اَٽبض
اظ  يثطذـ  يٻ حت٦ّقس  ٲي ٲبٶٕ ثٵ رٟٗط يٲٹؾ يٴ ارتٳبٖؤٮصا ق

و ثـٻ  تٗـطّ  زذتـطاٴ حًـطت   یثعض٪بٴ انحبة ټٱ رٽـت ذٹاؾـت٫بض  
ٖ يٵ ربيٷـس ٸ ټٳــ يٟف ٶٳبيٲحًـط قــط   ،س٪بٺ ٲــطزٰيـ زض ز ي٫ـبٺ ارتٳــب

ـ اٲ ياٖـٱ اظ ثٷـ   يٹٲت٧ـ ح یټـب  ٵ ٖبٲ٭ تطؼ ٸ ذٹٜ زؾـت٫بٺ يتط ٲٽٱ ٻ، يّ
 ،ٻ ٲٷزط ثـٻ حـجؽ  ٦ثٹز  ٲطٸاٴ اظ حًطات ائٳٻ اَٽبض يبؼ ٸ ثٷٖجّ يثٷ

 قس. ٲي ټزطت ٸ قٽبزت حًطات
 ،زذتـطاٴ حًـطت ثـٹزٴ    یِٴ ٲٗٷٹؤق ٻ ٖالٸٺ ثط ټٱ٦يي ب آٶٽباٲّ .2.2

 ضٶس:ثبظ ذٹز ثط زٸ زؾتٻ ٲتهٹّ ،ټٱ ثٹزٶس يٲٷبؾج يت ارتٳبٖيّٶؤق یزاضا
ٻ ثٷـبثط حٟـّ رـبٴ زذتـطاٴ     ٦ـ اٶس  ظٲبٴ ثٹزٺ يبؾيذٹز اظ ٲجبضظاٴ ؾ

 يظٶـس٪  یكتطيت ثيّثبقس تب زض اٲٷ ،زازٶس ٶٳي ٸنٯت ی ثٻ ذٹز اربظٺ اٲبٰ
ـ  يٵ ٢ًيضا ثٻ ؾط ثطٶس ٸ ا ز ٲبٶـسٴ ٲـطزاٴ ٸ ظٶـبٴ    زـطّ ٲ یثـطا  يٻ ٖبٲـ٭ ٲٽٳّ

 «یٵ اؾـسآثبز ياٮـس  س رٳـب٬ يّؾ»ازٸاض ټٳچٹٴ ٲطحٹٰ  يبض زض تٳبٲ٦ يبؾيؾ
 ثٹزٺ ٸ ټؿت.

ـ ٍ ٲٽقـطاي  يٲٹرـٹز، تٳـبٲ   يٲ٣تً ،ب زض نٹضت آذطاٲّ ـ ب ٸ رٳيّ ٕ ي
ټـٱ   ٸ زذتطاٴ حًطت ثٹزٶـس  «يٴ شاتؤق ټٱ»ټٱ  يٗٷي ؛ٲ٣ٟٹز ثٹز ٕٲٹاٶ

ع ٲـبٶٕ اظزٸاد  يـ بؾـت ٶ يؾٸ ټٱ  ذٹز حًطت ثٹزٶس «يارتٳبٖٴ ؤق ټٱ»
ٹٲت ٧ٻ تحت ٶٓبضت ح٧ٷياٵ ذٹٜ ثط ربٴ ذٹز ٸ ٧يٸٮ، آٶٽب ٶكسٺ ثٹز
ٵ اظزٸاد يــاظ ا ،قــس ٲــي كــبٴ ؾــٯتيآظاز يتٳــبٲ ٸ طٞتــٻٸ٢ــت ٢ــطاض ٪

 قسٶس. ي٪طزاٴ ٲ یضٸ





 

 حضزت هعصّهٍ زادراو ِ خّاَزاوب

 ّالــال |
ظٶـس  ؾـي ٸ ټٟـت ٞط   ٲٹؾي ثٵ رٟٗـط  :سيٞطٲب ٲي سيد ٲٟياٮٝ( ق
 زاقتٷس:

، اثطاټيٱ، ٖجـبؼ، ٢بؾـٱ، اؾـٳبٖي٭، رٟٗـط، ټـبضٸٴ،      اٲبٰ ضيب :پسراى
ظيـس، حؿـٵ، ًٞـ٭ ٸ     ،س، حٳعٺ، ٖجساهلل، اؾـح١، ٖجيـساهلل  حؿيٵ، احٳس، ٲحٳّ

 ؾٯيٳبٴ.
 ٞبَٳٻ اٮ٧جطی ٸ ٞبَٳٻ اٮهٛطی ٸ ض٢يٻ ٸ ض٢يٻ اٮهٛطی ٸ اّٰ دختراى:

ٸ ذسيزٻ ٸ ٖٯيّٻ ٸ آٲٷـٻ   ظيٷت رٟٗط ٸ ٮجبثٻ ٸ اثيٽب ٸ ح٧يٳٻ ٸ ٦ٯخٱ، اّٰ
 ٦ٯخٹٰ. اّٰ ؾٯٳٻ ٸ ٲيٳٹٶٻ ٸ بؾٻ( ٸ اّٰٸ حؿٷٻ ٸ ثطيٽٻ ٸ ٖبئكٻ )ٖجّ

 زذتط. 15پؿط ٸ  18 ،ؾي ٸ ؾٻ ٞطظٶس زاقتٷس :٪ٹيس ٲي ة( ٶٹثرتي
                                                 

 .244، ل 2اضقبز: د  .1
ي ٲـٹضّخ ٦ـٻ   ٲحٳّس ټبزی ثٵ ٲيطٮـٹح  ای اظ اٶؿبة ٲزسی ٲ٧تٹة اؾت قٷيسٰ اظ اٲيط ظيٷت: زض ٶؿرٻ .2

 اؾت. ٻ زض ضٸؾتبی اضظٶبٴ اظ ضٸؾتبټبی انٟٽبٴ زذتط ثالٞه٭ ٲٹؾي ثٵ رٟٗطٲسٞٹٶ ايٵ ظيٷت
 .87ل  :ٞط٠ اٮكيٗٻ .3
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 زذتط. 23پؿط ٸ  18 ،زاقتٷسچٽ٭ ٸ ي٥ ٞطظٶس  :د( ي٣ٗٹثي ٪ٹيس
ط ٸ پؿـ  23 ،حًطتف قهت ٞطظٶس زاقتٷس ز( نبحت ٖٳسٺ ٪ٹيس:

 زذتط. 37
 ( ٸ اثٵ قٽط آقٹة ٪ٟتٻ ٦ٻ اٸالز آٴ حًطت ٣ٍٞ ؾي ٶٟط اؾت.  ټ

ٶ٣ـ٭   اؾت ٦ـٻ قـيد نـسٸ٠    ثٽتطيٵ ٢ٹ٬ ٲطٸی اظ اٲبٰ ٦بْٱ
 ٦طزٺ ٸ ٲٹا١ٞ ٢ٹ٬ اٸ٬ اؾت.

ط تي ټـط ٞـطز ٲـئحّ   ٯٷس ؾٻ ٖبٲـ٭ زض ؾـبذتبض قرهـيّ   ئقٷبؾبٴ ٢ب ضٸاٴ
 اؾت:
 ٲحيٍ .3. غٶتي٥؛ 2؛ اضازٺ .1

 ٪يطی ټط قرم اؾت. تطيٵ انٹ٬ تؤحيط٪صاض زض ق٧٭ ٲحيٍ ي٧ي اظ ٲٽٱ
ٸٮي ٪طيعی ٪ـصضا ثـط ًٞـبی احؿبؾـي،      ،ٮصا الظٰ اؾت ٪طچٻ اٶس٤

ٷـساظيٱ ٸ  ثي اذال٢ي ٸ ٧ٞطی حب٦ٱ ثط ٲحيٍ تطثيتي حًطت ٲٗهٹٲٻ
 ثبقس. ٲي ثٽتطيٵ ضاٺ ثطضؾي احٹاالت ذٹاټطاٴ ٸ ثطازضاٴ حًطتف

 بى جعفز اس شزح حال فزسيداو هّیس یمختصز |

بى هّیس ابزاَمي |
زض  ٸ َجطؾـي  «اضقبز»زض  قيد ٲٟيس. اٶس ٮ٣ت زازٺ «ٲطتًي»ضا  اٸ

زض ٖٽـس   .اٶـس  اٸ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ؾري ٸ قزبٔ ٸ ٦طيٱ ؾـتٹزٺ  «اٮٹضی اٖالٰ»
 ،بؾـي ٖجّ ی ٞطٲـبٴ ذٯيٟـٻ  ٻ ب ٶٻ ثاٲّ .بؾي اٲيط ٸ ٸاٮي يٳٵ ٪طزيسٲٹٴ ٖجّؤٲ

ثٵ اٮحؿـيٵ ثـٵ ٖٯـي ثـٵ     س ثٵ ظيس ثٵ ٖٯي ٲحٳّ»ف ثٯ٧ٻ اٸ ضا پؿط ٖٳّ
                                                 

 .415، ل 2تبضيد ي٣ٗٹثي: د  .1
 .226اٮُبٮت ٞي اٶؿبة آ٬ اثي َبٮت: ل  ةزض ٖٳس .2
 .89، ل 22، اٮحسيج 7، ثبة 1د  :ٖيٹٴ االذجبض .3
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زض آٴ ؾـبٲبٴ ح٧ٹٲـت    ،ثب اٸ ثيٗت ٦طزٺ ثٹز «اثٹاٮؿطايب»٦ٻ  «اثيُبٮت
٠ ٸ ٲتـٹاضی  ٲتٟـطّ ٵ يّظٲبٶي ٦ٻ اثٹاٮؿطايب ٦كتٻ قس ٸ َـبٮجي  زازٺ ثٹز ٸ زض

٦ٻ ٲـطزٰ ضا ثـٻ اٲبٲـت    اٶس  ٲٹٴ اثطاټيٱ ضا اٲبٴ زاز ٸ ثًٗي ٪ٟتٻؤٲ ،قسٶس
س ؾـيّ »ٸ  «س ٲطتًـي ؾـيّ » ذٹاٶـس. ٶؿـت   ٲي ٞطا ثطازضـ حًطت ضيب

يٵ ثعض٪ـٹاض  ٻ اضٸٶس ث ٲي قيٗٻ ثٻ قٳبض ی٦ٻ زٸ تٵ اظ ٲٟبذط ٖٯٳب «ضيي
 .قٹز ٲي ٲٷتٽي
اٶـس:   زٸ اثـطاټيٱ ٶٹقـتٻ   ،«نـبحت ٖٳـسٺ  »ذيٵ ٲبٶٷـس  طذي اظ ٲـٹضّ ث

س ضيـي ټٳـبٴ اثـطاټيٱ انـٛط     ؾيّ ٸ رسّ ،«اثطاټيٱ انٛط»ٸ  «اثطاټيٱ ا٦جط»
ٲسٞٹٴ ٸ ٢جـطـ ٲكـٽٹض    ،پكتزض َطٜ  حؿيٷي ی اؾت، ٦ٻ زض ث٣ٗٻ
ٲٹٴ ؤ٦ـٻ زض يٳـٵ ثـط ٲـ     ا٦جط ټٳـبٴ اؾـت   ٸ اٲب اثطاټيٱ .ٸ ٲٗطٸٜ اؾت

ٰ زاز ٸ ٖب ٶپصيطٞتٷس، ٞطٲبٴ ٢ت٭ ٹت اٸ ضاذطٸد ٦طز ٸ چٹٴ ٲطزٰ يٳٵ زٖ
ٲٗطٸٜ ٪كت. ثب زض ٶٓـط ٪ـطٞتٵ ايٷ٧ـٻ     «اضاثطاټيٱ رطّ»ثسيٵ ٲٷبؾجت ثٻ 

 «٦َكـٷسٺ »ٷي ٞطټٷ٫ي ذٹز ايٵ ٮٛت زض ٲٗ ،زټس ٶٳي رطّاض ٲٗٷي ؾّٟب٤ ضا
ضٸز آٴ ٦ؽ ٦ٻ ثـٻ   ٲي . احتٳب٬«٦كتٵ»اظ  «٦ُكٷسٺ»ٶٻ  ،اؾت «٦كيسٴ»اظ 

٣ٖـطة  »، ٪ٳـبٴ ٶٳـٹزٺ ٦ـٻ    ٺضا رـطّاض ٮ٣ـت زاز   ثبَ٭ اثطاټيٱ ثٵ اٲبٰ
ثـعض٨ زٰ  ټـبی   زاٶؿتٻ ٦ٻ چـٹٴ ٣ٖـطة   ٶٳي ، ٣ٖطة ٢بت٭ اؾت ٸ«رطّاض

 اٶس. يبٞتٻ ٦كٷس، رطّاض ٮ٣ت ٲي ٵذٹز ضا ټٷ٫بٰ ضاٺ ضٞتٵ ثط ظٲي
يـبثيٱ، ٸ آيـب ٢جـط     ٲـي  ٶي حبثـت ؤټط رٽت ٲب ثطای آٴ ثعض٪ٹاض قـ ٻ ث

ـ »اؾت ٦ٻ « ٮت آة» ی ٲحٯٻ ،ٲجبض٦ف زض قيطاظ   ذـبٴ ٶـٹضی   ظ٦ـي  سٲحٳّ
ثٷب ٦طزٺ ٸ ٲٗطٸٜ اؾت يب ايٷ٧ٻ زض ٦ٷـبض ٢جـط    .٠   ټ 1240زض ؾب٬  ،«ٸظيط

ٖلا.پسض ثعض٪ٹاضـ ٲسٞٹٴ ٪طزيسٺ اؾت؟  ً لااض  لهلل لب
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هعزِف بٍ شاٌ چزاغبى هّیس امحد |
اظ چ٫ـٹٶ٫ي ٶكـٹ ٸ ٶٳـبيف     .طـ زض زاذ٭ قـٽط قـيطاظ اؾـت   ٢جط ٲُٽّ

حيٵ ذيٵ ٸ تٳـبٰ ٲحـسّ  ٲـٹضّ  ی ٟب٠ ٦ٯيٻٸٮي ثٻ اتّ ،الٖي زض زؾت ٶيؿتاَّ
ذـٹض ٲ٣ـبٰ ٸاليـت ٸ     ٭ ٸ ٦طاٲبت ثؿيبضی اؾـت ٦ـٻ زض  يٸی زاضای ًٞب

 اٲبٲت ثٹزٺ اؾت.
ٸ ٲٹضز ٖٷبيـت ذـبل ټٟتٳـيٵ     ٯٻٲبزض ٸی اظ ثبٶٹاٴ ٲحتطٲٻ ٸ ٲزٯّ

آٴ  ی ثٹزٺ. ثبٶٹيي ثٹز ٦ٻ زض ظټس ٸ ت٣ٹی ٸ ٖجبزت ٞطيسٺ ٸ ي٫بٶٻ اٲبٰ
ثـٻ اٸ اَٳيٷـبٴ ٸ    ضٞت. ثسيٽي اؾت ٦ٻ اٲـبٰ ٦ـبْٱ   ٲي ٖهط ثٻ قٳبض

بؾي ثـٻ ثٛـساز   ثٻ زؾتٹض ټبضٸٴ ٖجّ ٦ٻ اٲبٰ اٖتٳبز تٳبٰ زاقت. ټٷ٫بٲي
زي٫ـط ثـٻ ٲسيٷـٻ ثـبظ     آذـطيٵ ؾـٟط اؾـت ٸ     ٷسزاٶؿت چٹٴ ٲي ،رٯت قس

چـطا٘ ضا   ٲـبزض قـبٺ   «احٳـس  اّٰ» ،ثـبٶٹاٴ  ی اظ ٲيـبٴ ټٳـٻ   ،س ٪كتٷٶرٹاټ
ٸ ٸزايٕ اٲبٲت ضا ٦ٻ ٖجبضت ثٹز اظ اقـيبي ٲـٹضٸحي ثٗـس اظ     ٺاٶتربة ٦طز

لـييّرگاُيكيازفرزًداىهيتـراياٍّ»: ٶسٞطٲٹزٸ  ٺثٻ اٸ ؾپطز پيٛٳجط
كـِاٍجاًيـييهـيتـداى،كـردآًْاراهطالثِ(يعٌيقثلازّوِكس)هرتثِ

 «راتِاٍتدُ.خَاّدتَدٍاشياء
 ،٦ٷـس  ٲي احٳس ضا احجبت قٳبض اّٰ ٭ ثيي٪صقتٻ اظ ايٷ٧ٻ ًٞبايٵ ٲُٯت 

 ضا ٶيـع ٲت٣ّـي ٸ ٲتٗجّـس رٯـٹٺ     (يٗٷي قـبټعازٺ احٳـس  ) چطا٘ قبٺٞطظٶسـ 
ٲـبزضی   ٲٽـط  ؾـت ٦ـٻ ا٪ـط ٞطظٶـسی زض زاٲـبٴ پـط      ٱ ازټس. چٹٴ ٲؿٯّ ٲي

 پـسضی ٲخـ٭ اٲـبٰ ٲٹؾـي ثـٵ رٟٗـط       ی ظيط ؾـبيٻ  احٳس ٸ ټٳچٹٴ اّٰ
٢بثـ٭   ،پطٸضـ يبثس ٸ ضقس ٸ ٶٳٹـ زض ذبٶساٴ ٖهٳت ٸ َٽبضت ثبقـس 

پـسض  »ٶ٫بضز:  ٲي زض ٦تبة اضقبز ٸيػٺ چٷبٶ٧ٻ قيد ٲٟيسٻ ث .تٗٓيٱ اؾت
زاقـتٷس ٸ ٢ُٗـٻ    ٲـي  ذبل زاقتٻ ٸ اٸ ضا ٲ٣سّٰای  ٻثعض٪ٹاضـ ثٻ اٸ ٖال٢
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اؾٳبٖي٭ ثطازض اٲزـسـ ٶ٣ـ٭    «.ٶسثٻ اٸ ثركيسٺ ثٹز «ٺئؿٓيٕط»ظٲيٷي ثٻ ٶبٰ 
ضٸظی ثب پسضٰ ٸ ثطازضٰ احٳس ثٻ ثًٗي اظ اٲال٤ اذتهبني ضٞتٻ » :ٶٳٹزٺ

ٰ   عثطازضٰ ثب ثيؿت ٶٟط اظ ذسٲت٫ ،ثٹزيٱ. احٳس  اضاٴ پسضٰ ثـٹز، ا٪ـط ثـطازض
ٶكؿتٷس. ٖـالٸٺ ثـط    ٲي ٶكؿت ثب اٸ ٲي ايؿتبز آٶٽب ايؿتبزٺ ثٹزٶس ٸ ا٪ط ٲي

آٶـي اظ اٸ   ٸ زاقـتٷس  ٲي ٰ پيٹؾتٻ ٶ٫بټكبٴ ثٻ اٸ ثٹز ٸ پبؼ اٸ ضاايٵ پسض
ٚبٞ٭ ٶجٹزٶس. ٲب ٲطارٗـت ٶ٧ـطزيٱ اظ آٴ ٲ٧ـبٴ تـب آٶ٧ـٻ احٳـس ثـطازضٰ        

عو »زض ٲيبٴ ٲب  ثط٪كت ٸ ثيبثبٴ ضا پيٳٹز يو وسرو ُلِا    ت  ن ٌٖي  َفا لن ق  ننال   ي    1«.ب ن 
اض ثٷـسٺ  احٳس ثـٵ ٲٹؾـي ټـع   »ٶٹيؿس:  ٲي «ٲٷترت»ٸ  «ٮت االٶؿبة»

قـبيس ټـٱ ضٸی    «آظاز ٞطٲٹز ٸ ټعاض رٯس ٢طآٴ ثٻ ذٍ ذٹز تحطيط ٶٳٹز.
حٳـس  ضٞـت ا  ٲي اٶتٓبض ،ٸ ثعض٪ٹاضی زي٫طټٳيٵ رٽبت ٸ نسټب ًٞيٯت 

   «لهلل لبً يحر يجعل رسالْ»ز. ٸٮي٧ٵ ٭ ٪طزئثٻ ٲ٣بٰ قبٲد اٲبٲت ٶب
     ٰ ٲٹؾـي ثـٵ    حًـطت  ،چٻ ايٷ٧ٻ ټٷـٹظ ذجـط قـٽبزت ټٟتٳـيٵ اٲـب

 ،احٳـس  ٶـعز اّٰ  سيٷٻ ٲٷتكط ٶكسٺ ثٹز ٦ٻ حًـطت ضيـب  زض ٲ رٟٗط
احٳـس   . اّٰٶـس ٸ اقيبي ٲعثٹض ضا اظ اٸ زضذٹاؾـت ٶٳٹز  ٺچطا٘ آٲس ٲبزض قبٺ

ٰ  «آيب پسض ثعض٪ٹاضت قٽيس قـسٶس؟ » :٪ٟت  ؛آضی»ٞطٲٹزٶـس:   ضيـب  اٲـب
اٲبٶتي ضا ٦ٻ پسضٰ زض ټٷ٫بٰ ذـطٸد اظ ٲسيٷـٻ    .ٞبض٘ قسٰ كبٴا٦ٷٹٴ اظ زٞٷ

ربٶكيٵ ٸ پيكٹای ثط ح١ ثط تٳبٰ رٵ ٦ٻ ٲٵ ثسٺ ٸ ثساٴ ؾپطزٺ ثٹزٶس ثٻ 
 «پؽ اظ پسضٰ ٲٷٱ. ،ٸ اٶؽ

٪طيجبٴ ذٹز ضا چـب٤   ٸ تبة قسٺ ثي احٳس زض ؾٹ٨ اٲبٰ ايٷزب اّٰ
ذطٺ اٲبٶت ضا ٲؿتطز زاقتٻ ٸ ثب آٴ حًطت ثٻ اٲبٲت ثيٗت ٶٳـٹز.  ثبأل .ظز

 اّٰ ی ٻٲطزٰ زضة ذبٶ ،زض ٲسيٷٻ قبيٕ قس ټٷ٫بٲي ٦ٻ ذجط قٽبزت اٲبٰ
اظ رٽت ثعض٪ٹاضی ٸ ظيـبزی ٖجـبزت ٸ ثٷـس٪ي ٸ     ٸ احٳس ارتٳبٔ ٶٳٹزٺ 
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٪ٳبٴ ٦طزٶس اٲبٰ پـؽ اظ ٲٹؾـي    ،٭ احٳس ثٵ ٲٹؾييثطٸظ ٦طاٲبت ٸ ًٞب
 اٸؾت. ثٵ رٟٗط

احٳس ثٵ ٲٹؾي  ٲطزٰ ثب اٸ ثيٗت ٦طزٶس ٸ زض ٲؿزس ضؾٹ٬ ذسا
ـ       .ايٵ ثيٗت ضا پصيطٞت زض ای  ٻؾپؽ ثـط ٞـطاظ ٲٷجـط ٢ـطاض ٪طٞـت ٸ ذُج

 ٶٽبيت ٞهبحت ٸ ثالٚت اٶكبي ٶٳٹز. ثٗس چٷيٵ ٞطٲٹز:
« ْ ئئئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ٖل لُئ ئئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ٕ لبمئ ئئئئا  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئٖي لرلضئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئن ٌئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئث ل  َع ي  ئ ئ ئ ئ ئ ئ عئ ئئئئئ  افين يف ب ن  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ عئ ئئئئًا يف ب ن  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئئمك ميعئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئام لُئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئاس مئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئا لبنئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ لئئ

ئئئئا  ئ ئ ئ ئ ئئئئئل ٌئ ئ ئ ئ ْ بنئ ئئئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئَٖل طاعدئ ئ ئ ئ ٕ رسئ ئئئئئيمك نم لهلل  ئ ئ ٕ بئ ئئئئئئرض َع  ئ ئ ئ ٕ لعق  ٕ ُه ٕيل لهلل  ئئئئئ  ليب  ئ ئ لئ ْ نم ن  ئئئئ ئ ئ ئ ئ ٕ لخلل ئ ئئئئئاي  ئ ئ ل ٌئ
 .«ياوفان
ٲـٵ ذـٹز زض    ،ٰ قٳبټب زض ثيٗـت ٲـٵ ټؿـتيس   ٦ٻ تٳب ټٳچٷبٴ ؛ٲطزٰ»

ثساٶيـس پيكـٹا ٸ ربٶكـيٵ     .ثبقٱ ٲي يباٮطّ  ثيٗت ثطازضٰ ٖٯي ثٵ ٲٹؾي
ٸارت اؾت ثط ٲـٵ ٸ قـٳب اظ    .ذساؾت ثٗس اظ پسضٰ اٸؾت. آضی اٸ ٸٮيّ

اظ اٸ اَبٖت ٸ ٞطٲبٶجطزاضی ٦ٷيٱ ثٻ ټط چٻ ٞطٲـبٴ   ،َطٜ ذسا ٸ ضؾٹٮف
  «زټس.

ضا قـٷيسٺ ٸ   ٲٹؾـي ثـٵ رٟٗـط    ٞطظٶـس  ،تٳبٰ ٲطزٰ ؾـرٵ احٳـس  
٦ـٻ احٳـس ثـٵ ٲٹؾـي      زضحـبٮي  ،اظ ٲؿـزس ذـبضد ٪طزيسٶـس    ٸ پصيطٞتٷس

اٲبٲـت ٸ ٸاليـت ضا    ی ٦ـطز. آٲسٶـس زضة ذبٶـٻ    ٲي پيكبپيف آٶٽب حط٦ت
احٳس ٶيع ثيٗت  ثيٗت ٶٳٹزٶس ٸ يباٮطّ  ټٳٻ ثب ٖٯي ثٵ ٲٹؾي ٸ ٦ٹثيسٺ

حًطت  ،ضـٸ٢ت زض ذسٲت ثطازض ثعض٪ٹا ذٹيف ضا تزسيس ٶٳٹز ٸ ټٳٻ
 ثطز. ٲي ؾطٻ ث ضيب

لاطن بى هّیس |
تـب آٶزـب ٦ـٻ اٸ ضا زض     ،قـسيسی ثـٻ اٸ زاقـتٷس    ی ٖال٢ـٻ پسض ثعض٪ـٹاضـ  
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االسدممةحقد»ؾـت زض ٦تـبة ٦ـبٞي    ا ذجطی .ٶٳٹزٺ اؾتزاذ٭ تف ٸنيّ
   ٻ ٞطٲٹزٶس:زض ضاٺ ٲ٧ّ اظ يعيس ثٵ ؾٯيٍ اظ ٲٹؾي ثٵ رٟٗط «كلیٌي

ٰ      ټٷ٫ـبٲي  ذجط زټٱ تٹ ضا اظ ؛ای اثب ٖٳبضٺ  ،٦ـٻ اظ ٲٷـعٮٱ ذـبضد قـس
ضا ٸ زض ْبټط حـب٬   يباٮطّ ذٹز ٢طاض زازٰ ٞطظٶسٰ ٖٯي ثٵ ٲٹؾي ٸنيّ

 ، ثب اٸ ثٹز٣ٍٞ ت ب زض ثبَٵ ٸنيّاٲّ ،ٞطظٶساٶٱ ضا قطي٥ اٸ ٢طاض زازٰ ی ث٣يٻ
ٲٵ ٢بؾـٱ ضا اظ ٲيـبٴ    ،ٲٵ ثٹز ی ٺچٻ ايٷ٧ٻ ا٪ط ايٵ اٲط ثٻ ذٹاؾت ٸ اضاز

ثٻ رٽت ٖال٢ٻ ٸ ٲحجتي ٦ٻ ٶؿـجت ثـٻ اٸ زاضٰ.    ،٦ٰطز ٲي ٞطظٶساٶٱ اذتيبض
زټس زض ټط ٦ـؽ ٦ـٻ    ٲي ٸٮي٧ٵ اٲبٲت ثؿت٫ي ثٻ تٗييٵ اٮٽي زاضز ٦ٻ ٢طاض

ٸ ثـٻ ٲـٵ   اٶـس   ثٻ ٲٵ ٪عاضـ ٶٳـٹزٺ  ضؾٹ٬ ذساايٵ ذجط ضا  .ثرٹاټس
 .پيكـٹايبٴ  ی اؾت زض ث٣يٻ سٶس ٦ؿبٶي ضا ٦ٻ ٞطظٶسٰ ټؿتٷس، ټٳچٷيٵٶٳبيبٶ
ٸ ٖٯـي   ضؾـٹ٬ ذـسا  ط ايٷ٧ـٻ اظ َـطٜ   ٦ٷس اٲـبٲي ٲ٫ـ   ت ٶٳيٸنيّ

اٶ٫كتط ٸ قٳكيط  زض ٖبٮٱ ضإيب ثب ضؾٹ٬ ذسا .ٞطٲبٴ يبثس ٲطتًي
بٲـٻ  ٖٳّ»ٞطٲٹزٶـس:   «ايٷٽب چيؿت؟»٪ٟتٱ:  ،ثٹزای  ٻبٲٸ ٖهب ٸ ٦تبة ٸ ٖٳّ

ت پطٸضز٪ـبض ٲتٗـب٬ ٸ ٦تـبة    ؾٯُٷت ذسايي اؾت ٸ قٳكيط ٖعّ ی ٶكبٶٻ
تٹاٶبيي ٸ اٶ٫كـتط تٳـبٰ ايـٵ    ٢سضت ٸ  ی ٶٹض ذساٸٶس٪بض ٸ ٖهب ٶيع ٶكبٶٻ

اٲط اٲبٲـت ثـٻ ؾـٹی    »ٞطٲٹزٶس:  ثطزاضز. ؾپؽ ضؾٹ٬ ذسا اٲٹض ضا زض
 « .ٚيط تٹ ٲٷت٣٭ ٪طزيس

ٲٵ ٲكبټسٺ ٶ٧ـطزٰ  »ٞطٲٹزٶس:  «ي٥ اظ ٞطظٶساٶٱ؟ ثٻ ؾٹی ٦ساٰ»٪ٟتٱ: 
ټٳبٶٷس تٹ ٦ٻ زض ٞـطا٢ف رـعٔ ٸ ٞـعٔ ٦ٷـس زض      ،زض ٲيبٴ پيكٹايبٴ ٸ ائٳٻ

يٗٷي ايٵ ټٳٻ ٖال٢ٻ ثٻ اٲبٲت زاقتٻ ثبقس ٦ـٻ  )ٚيط. اٶت٣ب٬ اٲبٲت اظ اٸ ثٻ 
اؾـٳبٖي٭ ثـطازضت    ،ت ثٹزا٪ط اٲبٲت ثٻ ٲحجّ ؛ثبضی .(زض ٞطا٢ف رعٔ ٦ٷس

ٰ ثٹز. چٻ ايٷ٧ٻ پسضت، اٲـبٰ قكـٱ، اؾـٳبٖي٭ ضا اظ تـٹ ثيكـتط      اظ تٹ ٲ٣سّ
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 «ٸٮي اٲبٲت اظ َطٜ ذساؾت. ،زاقت زٸؾت ٲي
زض حـب٬ احتًـبض    رٟٗـط  ثـٵ ٦ٻ ي٧ي اظ ٞطظٶساٴ ٲٹؾي  ټٷ٫بٲي 

ثـٻ ثـبٮيٵ   »ٞطٲٹزٶـس:   ٸ ضٸ ثٻ ٞطظٶسـ ٢بؾـٱ ٶٳـٹزٺ   اٲبٰ ،٢طاض زاقت
ئا » ی ٦ٻ ثٻ آيٻ ظٲبٶي .ضا ٢طائت ٦ٵ« ٸاٮهبٞبت» ی ٺثطازضت ؾٹض ل  لشئ   قن 
ا ثطازضـ اظ ؾ٧طات ٲٹت ضاحت قس ٸ ربٴ ؾپطز. ايـٵ   ،ضؾيس «لي نم  قن 

اٸ ثط٪عيـسٺ قـس ٸ    ًٞيٯتي زي٫ط ٦ٻ زض ٲيبٴ ٞطظٶساٴ ٲٹؾي ثٵ رٟٗط
  ٰ ـ     ٲكٳٹ٬ ٖٷبيبت ذـبل اٲـب طـ زض ټكـت  ٢ـطاض ٪طٞـت. ٢جـط ٲُٽّ

ـ ٸ تطثت قطيٟف ٲُبٜ ٸ ظيبضت٫بٺ ذبنّ حٯّٻ ٢طاض زاضزٞطؾٷ٫ي  ٻ ٻ ٸ ٖبٲّ
ثعض٪ٹاض ضا ٢طيٵ ظيـبضت  ظيبضت آٴ  «س ثٵ َبٸٸؼؾيّ»تب آٶزب ٦ٻ  ،اؾت

اؾـت.   ٢طاض زازٺ ٸ ٞط٢ي زض ثـيٵ ٶ٫ـصاضزٺ   ٢ٳط ثٷي ټبقٱ ،بؼ ثٵ ٖٯيٖجّ
ٮصا ٖٯٳب ٸ اذيبض ضا ثٻ ظيبضت ايٵ قبټعازٺ ٖٷـبيتي ذـبل اؾـت. ٸ نـبحت     

 ٪ٟتٻ ٦ٻ ٢بؾٱ ٞطظٶس ٶساقتٻ اؾت. «اٮهبحت ةٖٳس»

بى هّیس اصعّب  |
اظ اٸ ٢سح قسٺ ٸ چٷبٶ٧ٻ زض ٦تبة  ٲٹؾي ثٵ رٟٗط ی ٶبٲٻ تَج١ ٸنيّ

ٶـعز ٢بيـي    اٸ اظ ثطازض ثعض٪ٹاضـ حًـطت ضيـب   :اؾت «اذتهبل»
ثطآقـٟت ٸ  رٟٗط زض ايٵ ٲبرطا حًٹض زاقـت،  طز. اؾحب٠ ثٵ ق٧بيت ٦

ئلي  ل ئ» :ٸ ٪ٟتبؼ ضا ٪طٞت اـ ٖجّ ٪طيجبٴ ثطازضظازٺ ْ ع  ئل  سئ ن   ُ ٸ اٸ  «قل
زٖٹی ثٻ ٢بيي ثطزٺ ثٹز ثٻ ؾٟبټت ٸ يٗٝ  ضا ٦ٻ اظ زؾت اٲبٰ ضيب

ٸ حٳب٢ت ٶؿجت زاز. ٢بيي ٲسيٷٻ ثـٻ ؾـرٷبٴ اٸ ٪ـٹـ ٶـساز تـب ايٷ٧ـٻ       
 زضآٲس.ٻ قطٲؿبض اظ زاز٪بٺ ٲسيٷٻ ثای  ٺٸ چٽطبؼ ثب زؾت تٽي ٖجّ

ذٹز ثـطزٺ، ٶـٹاظـ ٶٳـٹزٺ ٸ     ی ٸی ضا زض ذبٶٻ زض ايٵ ټٷ٫بٰ اٲبٰ
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تًبی ثعض٪ي ٸ ٖٷبيت ثٹز زض ح٣ـف  ٣ٸ آٶچٻ ٲ ٲٹضز ت٣ّٟسـ ٢طاض زازٶس.
زاٶٱ ٢طو قٳب ظيبز قسٺ ٸ يب ظٶـس٪ي ثـط    ٲي ٲٵ»: ٶسٞطٲٹز ٸ ٺ٦بض ثطزٻ ث

ظٶس٪ي اؾت ٦ـٻ قـٳب ضا   ټبی  ٳيٵ زقٹاضیآٸضز. ٸ ټ ٲي زٸـ قٳب ٞكبض
ٰ  «زاضز. ٪ٹٶٻ ٪يطٸزاض ٸاٲي ثٻ ايٵ ثـٻ پيكـ٧بض ذـٹز )ؾـٗس(      ؾپؽ اٲـب

زض آٸضز. ٻ ټبيف ضا ثپطزاظز ٸ پكتف ضا اظ ظيط زيٵ ث زؾتٹض زازٶس تب ٢طو
ضا تـط٤   يـب اٮطّ بؼ ثـٵ ٲٹؾـي حًـٹض ثـطازضـ ٖٯـي     ٻ ٖج٦ّ ټٷ٫بٲي

 ٶزب ٦ٻ ٲ٣سٸض اؾت ثٻ قٳب ٦ٳ٥ٲٵ تب آ»ثٻ اٸ ٞطٲٹزٶس:  ٪ٟت اٲبٰ ٲي
 زاضٰ. قٳب آظازيـس ټـط ٦ـبض    ٶٳي ٦ٷٱ ٸ زؾت اظ احؿبٴ ٸ ا٦طاٰ ذٹز ثط ٲي
 «چٻ ثٻ ظثبٶتبٴ آٲس ث٫ٹييس.ټطذٹاټيس اٶزبٰ زټيس ٸ  ٲي

« ةٲعاض ٞٯـ٥ اٮٷزـب  »زض  «٢عٸيٷيس ٲٽسی ؾيّ» ،ساٮٗٯٳبي ٸ اٮ٣ٟٽبيؾيّ
ٲكــٽس اٲــبٰ زٸ ٢جــطی اؾــت ٲكــٽٹض زض  اظ اٸالز ائٳــٻ» :٦ــٻ ٞطٲــٹز
٦ـٻ  اٶس  ٮ٧ٵ ٲٗطٸٜ ٶيؿتٷس. ٸ ثًٗي ٪ٟتٻ ،اظ اٸالز آٴ حًطت ٲٹؾي

بؼ ٞطظٶساٴ ٖجّ .اؾت بؼ ٞطظٶس ٲٹؾي ثٵ رٟٗط٢جط ٖجّ ،ي٧ي اظ آٴ زٸ
اٮُبٮت ٶ٣٭ ٦طزٺ ٦ـٻ   ةنبحت ٖٳس .٣ٍٞ اظ پؿطـ ٢بؾٱ ثٵ ٖجبؼ اؾت

 ٢جطـ ثٻ قٹـ زض ؾٹاز ٦ٹٞٻ ٲكٽٹض اؾت.بؼ ثٵ ٲٹؾي ٢بؾٱ ثٵ ٖجّ

د بى هّیسمحّم  |
زاضای ًٞ٭ ٸ نالح ثـٹز.   .احٳس ثٵ ٲٹؾي اظ ي٥ ٲبزضٶس ،چطا٘ اٸ ثب قبٺ

ثـطز. ثيكـتط قـت ضا ثـٻ ٖجـبزت       ٲـي  پيٹؾتٻ ثب ٸيٹ ٸ َٽـبضت ثـٻ ؾـط   
 :٪ٟـت  ٲـي  زذتـط ٲٹؾـي ثـٵ رٟٗـط     ،٪صضاٶيس. ټبقٳيٻ ٦ٷيع ض٢يـٻ  ٲي

بَط س ضا ٶسيسٰ ٲ٫ط ايٷ٧ٻ ايٵ آيٻ اظ آيبت ٢طآٴ ضا ثٻ ذـ ٪بٺ ٲٵ ٲحٳّ ټيچ»
 «س ٖبثسٲحٳّ»اظ ٦خطت ٖجبزت اٸ ضا  ٸ «.اكُنل للئاًل نم للئل ٌئائجعٍٖ» :آٸضزٰ

چـطا٘ ثـٹز. اظ ارـطت ٦تبثـت      ٶبٲيسٶس. اٸ ټٳبٶٷس ثطازض اضرٳٷسـ قبٺ ٲي
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ـ  رـٹض ثٷـي   یبٰ ذٯٟب٢طآٴ ټعاض ثٷسٺ آظاز ٶٳٹز. اٸ زض ايّ بؼ ثـٻ ؾـٹی   ٖجّ
ٵ ظٶ٫ي ٲرٟي ثـٹز.  طـ تب ظٲبٴ اتبث٥ ثٵ ؾٗس ثقيطاظ ضٞت ٸ ٲط٢س ٲُٽّ

ـ  .چطا٘ ٦كٝ قـس  زض ٶعزي٧ي ثطازضـ قبٺ «ثب٘ ٢تٯٙ» ی حٯّٻتب زض ٲ ای  ٻ٢جّ
زؾت ؾٯُبٴ ٶبزضذبٴ ٸ ثٗـس  ٻ ث .٠   ټ 1296 ی تب زض ؾٷٻ ،ثطای اٸ ؾبذت

ت٧ٳي٭ ٪طزيـس ٸ   اٸيؽ ٲيطظا ٸ قبټعازٺ ٞطټبز ٲيطظای ٢بربض تزسيس ثٷب ٸ
ـ  ضـ ٲيا٦ٷٹٴ ظيبضت٫بٺ قيٗيبٴ ٸ پيطٸاٴ پسض ثعض٪ٹا س ثبقس. ٞطظٶساٴ ٲحٳّ

 «اثـطاټيٱ ٲزـبة  »اؾـت ٦ـٻ اٸ ضا    «س اثـطاټيٱ ؾـيّ »ثٵ ٲٹؾي اظ پؿـطـ  
 «اٮسيٵ ثـٵ ظټـطٺ   تبد سؾيّ»چٷبٶچٻ  ،٪ٟتٷس ٸ ؾجت تؿٳيٻ اٸ ثٻ ٲزبة ٲي

  :٪ٟتٻ ايٵ اؾت ٦ٻ
  «!الي بيل يا للال س  »ٖطو ٦طز:  زاذ٭ قس ٸ ساٮكٽسايزض حطٰ ؾيّ

 «!یالي بيل يا ٕلل س  » :زض رٹاة نٹتي قٷيسٺ قس ٦ٻ
ؼ اؾـت ٸ ا٣ٖـبة اثـطاټيٱ اظ ؾـٻ ٞطظٶـس      ط ٲ٣سّي٢جط قطيٟف زض حب

 س حبيطی، احٳس زض ٢هط اثٵ ټجيطٺ ٸ ٖٯي زض ؾيطربٴ.ٲحٳّ ؛اؾت

حظني بى هّیس |
ـ    ،«اٮسيٵ ٖالي»ٲٗطٸٜ اؾت ثٻ  طـ زض زاضای ٦طاٲبت ٞـطاٸاٴ ٸ ٢جـط ٲُٽّ

٦ٻ ؾطثبظاٴ  ٦طز. ضٸظی ٲي ٪ياٸ ثٻ َٹض پٷٽبٶي زض ثبٚي ظٶس اؾت. قيطاظ
ټبقٱ اؾت زض آٴ ثبٚؿـتبٴ اٸ ضا   بؾي اٸ ضا قٷبذتٷس ٦ٻ اظ ثٷيٖجّ ی ذٯيٟٻ

 ،ذبٴ تب ايٷ٧ٻ زض ظٲبٴ ٢تٯٙ .رب ٲسٞٹٴ ؾبذتٷس ثٻ ٢ت٭ ضؾبٶيسٶس ٸ زض ټٳبٴ
ٶٹضی ٲكبټسٺ ٶٳٹزٺ ثٹز ٸ رطيبٴ ضا ثـٻ  زض ثب٘ ٲعثٹض ی اظ ٶي٧ٹ٦بضاٴ ٲطز
ب٬ زؾـتٹض حٟـط ٸ ٦ٷـسٴ زازٺ    حـ  ی ظ ٲكبټسٺذبٴ ٪عاضـ زاز. پؽ ا ٢تٯٙ

رال٬ ٸ َطاٸت ٸ رٳـب٬ ثـسٸٴ    قس. ثسٶي ضا يبٞتٷس زض ٶٽبيت ٖٓٳت ٸ
ثـٻ يـ٥ زؾـت ٸ زض زؾـت زي٫ـطـ      ايٷ٧ٻ ٦بؾت٫ي زض اٸ يبثٷس. ٢طآٶـي  

، حؿـيٵ ثـٵ   اٸ ٞطظٶس ٲٹؾي ثـٵ رٟٗـط  ثٻ ٖالٲبتي يبٞتٷس  .قٳكيطی
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ٹيٻ، ٲيطظا ٖٯي ٶـبٲي آٴ ثٷـب   ؾبذتٷس تب زٸضاٴ نٟای  ٻثطای اٸ ٢جّٲٹؾي اؾت. 
ذـٹز زض ټٳـبٴ    ضا تزسيس ٶٳٹز ٸ اٲال٤ ٸ ثبٚبت ٞطاٸاٶـي ضا ٸ٢ـٝ ٦ـطز ٸ   

تف تٹٮيت آٴ زض اٸالز ٸ ٞطظٶساٶف ٢طاض ٪طٞـت ٸ  ٲٹيٕ زٞٵ قس. َج١ ٸنيّ
حيـسض نـٟٹی ثـٻ قـ٧ٹٺ آٴ ثبض٪ـبٺ      قبٺ اؾٳبٖي٭ اثـٵ   .٠   ټ 810 ی زض ؾٷٻ

اٮـسيٵ   س ٖـالي ؾيّ»يع ٲٗطٸٜ اؾت ثٻ ٸ تٗٳيطاتي اؾبؾي ٶٳٹز. ا٦ٷٹٴ ٶ ٺاٞعٸز
پيطٸاٴ ٲٹؾي ثـٵ  رٳيٕ اظ ذٹال ٸ ای  ٺٸ تطثت پب٦ف ظيبضت٫بٺ ٖسّ «حؿيٵ
 ثبقس. ٲي رٟٗط

امساعيل بى هّیس |
٦تــبة ٲٗــطٸٜ  .تطثــت پــب٦ف زض ٲهــط، ٸ ٲحــ٭ ا٢ــبٲتف ٲهــط ثــٹزٺ

٭ ئٹاض اؾت ٦ـٻ ٲكـتٳ٭ ثـط ٲؿـب    ٪آٴ ثعض ی ٶٹقتٻ (اقٗخيبت) «رٟٗطيبٴ»
٦تـبة   :٦ٷس ٲي ٸ ٦تبثٽبی زي٫ط ٦ٻ اظ پسض ثعض٪ٹاضـ ضٸايتظيبزی اؾت. 

، ٦تـبة اٮزٷـبئع، ٦تـبة    اٮُٽبضٺ، ٦تبة اٮع٦ٹٺ، ٦تبة اٮهٹٰ، ٦تبة اٮحـذ 
 ٦تبة اٮؿٷٵ ٸ االزاة، ٦تبة اٮطإيب. ،٠، ٦تبة اٮحسٸز، ٦تبة اٮسٖبيالاٮُ

ث ثهـيط،  چٹٴ زاٶكٳٷس قيٗي ٸ ٲحـسّ » :٦ٷس ٦ٻ ٲي ٶ٣٭ «يك٦َّ»قيد 
زٸيؿـت ٸ زٺ زض ٲسيٷـٻ اظ زٶيـب ضٞـت، اٲـبٰ       ی ي زض ؾٷٻنٟٹاٴ ثٵ يحي

 ٦ٟٵ ٸ حٷٹٌ ثطای اٸ ٞطؾتبزٶس ٸ ٞطٲبٴ زازٶس اؾٳبٖي٭ ثٵ ت٣ي سٲحٳّ
ٴ ٸ ثعض٪ـٹاضی زض  ؤثطای آٴ ثعض٪ٹاض رالٮت ق «اضز.صٲٹؾي ثط اٸ ٶٳبظ ث٫

زض ٞيطٸظ٦ٹٺ ٶيـع  ٦تت ضربٮي ش٦ط ٪طزيسٺ ٦ٻ ٲ٣بٰ ضا ٪ٷزبيف آٴ ٶيؿت. 
 اؾٳبٖي٭ ثٵ ٲٹؾي اؾت. عاضی ٲٷؿٹة ثٻٲ

س ثٵ اقٗج ٝ اؾت ٸ ٲحٳّٲئٮّ ی اظ ٖٯٳب «اثٹاٮحؿٵ ٲٹؾي»پؿطـ 
ـ  اظ اؾـٳبٖي٭  ثـٻ ٶ٣ـ٭   رٟٗطيـبت ضا اظ اٸ ٦تـبة   ،٦ٹٞي زض ٲهـط   پـسض

ٖٯي ثٵ ٲٹؾي ثٵ اؾٳبٖي٭ ټٳبٴ اؾت ٦ـٻ   ،٦ٷس ٸ پؿط ٲٹؾي ٲي ضٸايت
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ـ س اٸ ضا ثب ٲحٳّ ،ٖبٲ٭ َبټطٖجساهلل ثٵ ٖعيع  ،بٰ ٲٽتسیزض ايّ  ٵثٵ حؿيٵ ث
ثٵ حؿٵ ثٵ ظيس ثٵ حؿٵ ثٵ ٖٯـي ثـٵ   حٳٵ ثٵ ٢بؾٱ س ثٵ ٖجساٮطّٲحٳّ

ثٻ ؾبٲطاي حٳ٭ ٦طز ٸ زض آٶزب ٲحجٹؾكبٴ ٶٳـٹز ٸ ثٹزٶـس تـب     اثيُبٮت
 ټط زٸ ثٻ قٽبزت ضؾيسٶس.

٦ٻ َـٹ٬ ٖٳـط    ،ٶبٰ «سٲحٳّ»اؾٳبٖي٭ ثٵ ٲٹؾي ضا پؿطی زي٫ط اؾت 
 نٝ اٸ ٞطٲٹز:زض ٸ ٚيجت قيد َٹؾيی ٦ٻ زض ٦تبة زاقتٻ ثٻ حسّ

سٖه لهلل» ْ رو له ُٕ  ْ ٍخ نمه ي  َو سرو َس
ٍو لو  1«ٕو اك

٦ؿي ثٻ ؾٵ ٸ ؾب٬ اٸ ٶطؾـيس تـب ايٷ٧ـٻ     زض ٞطظٶساٴ ضؾٹ٬ ذسا
 ضا زض ٲبثيٵ ٲؿزسيٵ ٲال٢بت ٦طز. اٲبٰ ظٲبٴ

محشٌ بى هّیس |
ــط ٲُٽّــ    آٴ ــعاض ٸ ٢ج ــٻ ٲ ــ٧ٹٺ    ٦ ــط ثبق ــ٥ ٢ج ــبٺ ٸ ٶعزي         طـ زض آضاٲ٫

٦ـٻ   ٶٹيؿـس: ظٲـبٶي   ٲـي  ٶزبقـي  .ی ٢طاض زاضززض ض حًطت ٖجساٮٗٓيٱ
ټـب   ٪طٞت ٸ قت ٲي زض ضی ٲرٟي ثٹز، ضٸظټب ضٸظٺ قبټعازٺ ٖجساٮٗٓيٱ

٦ٻ زض ثطاثط ٢جط اٸؾـت ضا   آٲس ٸ ٢جطی ٲي ايؿتبز ٸ پٷٽبٴ ثيطٸٴ ٲي ثٻ ٶٳبظ
ايـٵ  »٪ٟـت:   ٲي بٴ ٸ يبضاٴ ؾطپٹـ ٸ ضاظزاضـذبنّٻ ٦طز ٸ ث ٲي ظيبضت
زض  بٲـٻ ٲزٯؿـي  ٸ ٖٯّ «ثـٵ رٟٗـط   ؾـت اظ ٞطظٶـساٴ ٲٹؾـي   ا ٢جطی

زض ضی، ٸ  ٢جط حٳعٺ ٞطظٶس ٲٹؾـي ثـٵ رٟٗـط   » :ٶٹيؿس ٲي ثحبضاالٶٹاض
 «٦طزٺ اؾت. ٲي ٦ٻ حًطت ٖجساٮٗٓيٱ ظيبضتؾت ا ْبټطاً ټٳبٴ ٢جطی

ـ   ی ا٦ٷٹٴ تطثت پب٦ف ظيبضت٫بٺ ټٳٻ ٸيـػٺ اټـبٮي ضی ٸ   ٻ قـيٗيبٴ ٸ ث
اٲـب ا٢ـٹا٬    .ؾـت اظ ٲـعاضـ ٶٳبيـبٴ ا  تٽطاٴ اؾت ٸ آحبض ٖٓٳت ٸ ثعض٪ي 

 :زي٫طی زض ٲسٞٵ قطيٟف آٲسٺ
 ٶ٣٭ قسٺ ٦ٻ ٪ٟتٻ اؾت: «نبحت ٲزسی»اٮٝ: اظ 
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اثٹاٮ٣بؾٱ اؾت ٸ ٢جطـ زض انُرط قيطاظ ٻ حٳعٺ ثٵ ٲٹؾي ٲ٧ٷي ث»
 «ٲٗطٸٜ ٸ ٲكٽٹض ٸ ٲح٭ ظيبضت ٶعزي٥ ٸ زٸض اؾت.

 :ٶ٣٭ اؾت ٦ٻ «تبضيد ٖبٮٱ آضا»ة: اظ 
قٹز ٸ  ٲي ؾي ٲٷتٽيحًطت حٳعٺ ثٵ ٲٹٻ ٻ ثنٟٹيّ ی ٶؿت ؾٯؿٯٻ»

اظ ضٸؾـتبټبی قـيطاظ اؾـت ٸ ؾـالَيٵ     يي ٲسٞٵ آٴ اٲـبٲعازٺ زض ضٸؾـتب  
 «اٶس. ٖبٮي ثٷب ٶٳٹزٺ ٸ ٲٹ٢ٹٞبت ظيبز ٢طاض زازٺای  ٻٻ ثطای ٸی ث٣ٗنٟٹيّ

اظ اٲـبٲعازٺ  ای  ٺټـٱ رٳٗـي اٖت٣ـبز زاضٶـس ٲ٣جـط      «تطقيع»قٽط د: زض 
 .ٸرٹز زاضز حٳعٺ ثٵ ٲٹؾي ثٵ رٟٗط
 ٪ٹيس: «اآلٲب٬ ٲٷتٽي»ٳي زض ز: حبد قيد ٖجبؼ ٢

زض قٽط ٢ٱ ٲعاضی اؾت ٲٗطٸٜ ثٻ قبټعازٺ حٳعٺ ٸ ثٻ رالٮت ٢سض »
ٰ  ياظ ٦الٰ نبحت تـبض  ٸ «.اؾتٲٗطٸٜ  قـٹز ٦ـٻ ايـٵ     ٲـي  د ٢ـٱ ٲٗٯـٹ

چٷبٶ٧ـٻ زض ذـال٬ تـبضيد ؾـبزات      ،اؾت ٳعٺ ثٵ ٲٹؾيثعض٪ٹاض ټٳبٴ ح
ي نـٹٞي  يحي» :٪ٟتٻ ٦ٻ ،ضيبئيٻ ٦ٻ زض ٢ٱ ثٹزٶس ٸ زض آٶزب ٲسٞٹٴ قسٶس

 ٰ ٶعزيـ٥ ٲكـٽس حٳـعٺ ثـٵ      ثٻ ٢ٱ ا٢بٲت ٦طز ٸ ثٻ ٲيساٴ ظ٦طيب ثـٵ آز
٦ـٻ ٞطظٶـساٴ    ٸَٵ ٸ ٲ٣بٰ ٪طٞتٻ ٸ ؾب٦ٵ ثٹز ٸ ثساٴ ٲٹؾي ثٵ رٟٗط
 «زض ثالز ٖزٱ ثؿيبض اؾت.حٳعٺ ثٵ ٲٹؾي 

 ِ عبيدالّل عبدالّل  |
ؿـبة رٳـبٖتي اظ   ثبقٷس ٦ٻ ثٷبثط ٶ٣٭ ٦تـت اٶ  ٲي ټط زٸ نبحت ٞطظٶساٶي

اؾـسآثبز ٲـسٞٹٴ    ی ثبقٷس. اٲبٲعازٺ ٖجساهلل زض ٶبحيٻ ٲي ضیكبٴ زض ٞطظٶساٶ
 ٸ اٲبٲعازٺ ٖجيساهلل ٲسٞٷف زض زٲبٸٶس ٸا٢ٕ اؾت. اؾت
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اسحك بى هّیس |
زٸيؿت ٸ چٽ٭ زض ٲسيٷٻ ٸٞبت ٦طز ٸ  ی اؾت ٸ زض ؾٷٻ «اٲيٵ»ت ثٻ ٲٯ٣ّ

ؾيهس ٸ قـبٶعزٺ ٸٞـبت    ی ض٢يٻ زذتط اٸ ٖٳطـ َٹالٶي ٪كت تب زض ؾٷٻ
ـ ذب٤ ؾپطزٺ قس ٸ پؿطاٶف ٖجّٻ ٸ زض ثٛساز ث ٦طز س ٸ حؿـيٵ  بؼ ٸ ٲحٳّ

 اٶس. ٸ ٖٯي ثٹزٺ
ٮ٧ٵ اظ ضٸايتي  ،ثٹزٺ ٸٮس اّٰ ،زض اؾح١آٲسٺ ٦ٻ ٲب «اٶؿبة ٲزسی»زض 

 اؾت. احٳس ثٹزٺ قٹز ٦ٻ ٲبزض اؾح١ ٶيع اّٰ ٲي ٲٗٯٹٰ «االئٳٻ َت»زض 

سید بى هّیس |
ٵ ذـطٸد  يّٰ اثٹاٮؿّطايب ٦ـٻ َـبٮجي  ثٻ رٽت آٶ٧ٻ زض ايب .«بضاٮٷّ ظيس»ٲٯ٣ت ثٻ 

ـ  ثٷـي ټـبی   ظيس ثٻ ثهطٺ ضٞت ٸ ذبٶٻ ،٦طزٶس بؼ ضا زض ثهـطٺ ؾـٹظاٶيس   ٖجّ
ظيـس ضا   ،چـٹٴ اثٹاٮؿّـطايب ٦كـتٻ قـس     ٸ :آٲـسٺ  «اٮٳٷتٽـي  تتٳٻ»چٷبٶچٻ زض 

ٲٹٴ اٸ ضا ثـٻ حًـطت   ؤٲـ  .ٲٹٴ ثـٻ ٲـطٸ ٞطؾـتبزٶس   ؤثطای ٲ ،زؾت٫يط ٦طزٺ
ثٯ٧ـٻ ظٲـبٴ ٲٷتهـط ضا     ،٭ٲتٹ٦ّثركيس ٸ اٸ ظٶسٺ ثٹز تب آذط ٖٳط  ضيب

 .ضای ٸٞبت ٦ـطز  «ٲٵ ضایؾط »ٹز ٸ اٸ ضا ٲٷبزٲت ٶٳٹز تب زض ٶيع زض٤ ٶٳ
ٲٹٴ اٸ ضا ظټط زاز ٸ ټال٤ قس ٸ اٞٗب٬ ؤٲ :اٮُبٮت ة٢ٹ٬ نبحت ٖٳسٻ ٸ ث

ٸ زض  .ؾرت آٲس اٸ ضا تٹثيد ٸ تٗٷيـٝ ٶٳٹزٶـس   ظيس ثط حًطت ضيب
ٸ اظ  .ثب ظيس ت٧ٯٱ ٶ٧ٷٷسٶس ا حًطت ٢ؿٱ ذٹضزٶس تب ظٶسٺ :ضٸايتي آٲسٺ ٦ٻ

 ٞطٲبيكبت آٴ رٷبة اؾت ٦ٻ ثٻ ظيس ٞطٲٹزٶس:
٪ٹيٷـس   ٲي آيب ٦الٰ ؾٟٯ٫بٴ اټ٭ ٦ٹٞٻ تٹ ضا ٲٛطٸض ٦طزٺ ٦ٻ ؛ای ظيس»

اٸ  ی پؽ ح١ تٗبٮي آتـف ضا ثـط شضيـٻ    ،ت ٸضظيسٶسّٖٟ حًطت ظټطا
ا٪ط اٖت٣بز  ؛ای ظيس .ثٻ اٸالز ثُٷي حًطت اؾت ايٵ ٲرتمّ ؟حطاٰ ٶٳٹز

٦ٻ تٹ ٲٗهيت ذسا ٦ٷي ٸ زاذ٭ ثٽكت قٹی ٸ پسضت ٲٹؾـي ثـٵ   زاضی 
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ټب ٢ـبئٱ ٸ ضٸظټـب نـبئٱ ثبقـس ٸ زاذـ٭       قت ،اَبٖت ذسا ٦ٷس رٟٗط
ظيـطا چٷـيٵ    ،ثبقـي  ٲـي تـط   پؽ تٹ ٶعز ذسا اظ پسضت ٪طاٲي ،ثٽكت قٹز

آٴ ٻ ضؾــس احــسی ثــ ٶٳــي ؛ذــسا ٢ؿــٱٻ ثــ .ٶيؿــت ٦ــٻ تــٹ اٖت٣ــبز زاضی
 «َبٖت ٸ ٞطٲبٶجطزاضی ح١ تٗبٮي.٦ٻ ٶعز ذسا اؾت ٲ٫ط ثب ټبيي  ٦طاٲت

 «ٲٵ ثطازض تٹ ٸ پؿط پسض تٹ ټؿتٱ.»ظيس ٪ٟت: 
 ی ٸ آيٻ «تٹ ثطازض ٲٷي ٲبزاٲي ٦ٻ اَبٖت ذسا ٦ٷي»حًطت ٞطٲٹزٶس: 

٢طائـت   ضا ٸ پؿطـ ٶبظ٬ قـسٺ  ٶٹححًطت  ح٢١طآٴ ٲزيس ضا ٦ٻ زض 
 «.اظ ٲب ٶيؿـت  ،ذسا ٶ٧ٷس ٲب ٦ٻ اَبٖت یټط ي٥ اظ ا٢طثب» :٦طز ٸ ٞطٲٹزٶس

ٸ تٹ ا٪ط اَبٖت ذـسا  » :٦ٻ ضاٸی حسيج ثٹز ٞطٲٹزٶس «يقّآحؿٵ ٸ»ٸ ثٻ 
 «اټ٭ ثيت ذٹاټي ثٹز. ٦ٷي اظ ٲب



 



 

                                                                                           اس اعاظن  یدر احّاالت بزخ
                                              هّیسبى جعفز ِ يلع بى  هّیس  اصحاب

 حضزت فاطمٍ هعصّهٍ در سهاو حيات

ـ   ـ ًٞبی ؾيبؾي زٶيـب آٲـسٺ ٸ   ٻ ارتٳبٖي ٲحيُي ٦ٻ ي٥ ٦ـٹز٤ زض آٴ ث
قٹز زض ايزبز ضٸحيبت، ا٧ٞبض ٸ ؾج٥ ظٶـس٪ي اٸ ثؿـيبض ٶ٣ـف     ٲي ثعض٨

   ؟ٶسزض چٻ ثؿتطی ضقس ٸ ٶٳٹ ٶٳٹز آٞطيٵ اؾت. حًطت ٲٗهٹٲٻ
يبضاٴ، قب٪طزاٴ ٸ زٸؾـتبٴ پـسض ٸ ثـطازض ثعض٪ٹاضقـبٴ چـٻ      اَطاٞيبٴ، 

 ٦ؿبٶي ثٹزٶس؟ ايٵ ٲٽٱ ٲُٯجي اؾت ٦ـٻ زض ايـٵ ثرـف اظ ثحـج ثـٻ آٴ     
    :پطزاظيٱ ٲي

اد   . 6 ّ  1یبصز کّیف عيیسبى   محم

زٸيؿـت ٸ   ؾب٬ رٹاز بٰ حًطتايّزض  ظٲبٴ چٽبض اٲبٰ ضا زض٤ ٦طزٺ ٸ
 :٪ٟـت ٦ـٻ   ٲـي  حتبٌ ثـٹزٺ ٸ ضحٯت ٦طزٺ، ٸ زض حسيج ٲتحطّظ ٸ ٲ .٠ ټ ٶٻ
قـٷيسٰ ٸ پيٹؾـتٻ زض ظيـبزٺ ٸ     اظ حًـطت نـبز٠  ٲٵ ټٟتبز حسيج »
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قـس تـب ا٢تهـبض     ٲي ٶ٣هبٴ ٖجبضات ثًٗي اظ آٴ احبزيج ق٥ ثط ٲٵ ٸاضز
 ټٳـبٴ اؾـت ٦ـٻ اظ حًـطت    ٸ حٳّـبز ٲـص٦ٹض    «.٦طزٰ ثط ثيؿت حـسيج 

تٗبٮي اٸ ضا ضٸظی ٞطٲبيس ذبٶـٻ   س ح١ٷزضذٹاؾت ٦طز ٦ٻ زٖب ٦ٷ ٦بْٱ
 حًطت ٞطٲٹزٶس: حذ. ظٸرٻ ٸ اٸالز ٸ ذبزٰ ٸ ٸ

ًث » نو َسي و ْسي  وجو َخو
ْ
ٕو ل  ًٌا  اخ ه ٕو ًل 

لو ٕو ٕو  ًث  جو ْٕ ٕ  و ُْ  لرًل  ٕو لْرُ ل   ٍ مو ٍ  ٕ آهه هُلو مو
ل  َعو هُلو ًو صو ُه ول      «.لو

ظٸرـٻ ٸ اٸالز ٸ   تٗبٮي اٸ ضا ضٸظی ٞطٲبيس ذبٶٻ ٸ زٖب ٦طزٶس ٦ٻ ح١
ٰ ضٸظی اٸ قس ٸ پٷزبٺ ٲطتجٻ حـذّ ٦ـطز ٸ چـٹٴ    ٸ تٳب ذبزٰ ٸ پٷزبٺ حذ

ـ   ټٳـيٵ  ،ذٹاؾت ٦ٻ حذّ پٷزبٺ ٸ ي٧ـٱ ٦ٷـس    ،ضؾـيس  «ة٢ٷـب »ٸازی ٻ ٦ـٻ ث
اؾت  «ٟٻرحٚطي١ »ٻ آة ؾي٭ ٚط٠ قس ٸ اٸ ث ،ٷسذٹاؾت ٚؿ٭ احطاٰ ٦

 .اؾتٸ ٢جطـ زض ؾيبٮٻ 

جم الّل اوبعبد .2 َم اج ال ّیف لیي عبدالّزمحى بى احججّ ّي  الك   یاع  الّظابزبم
ٸ ضرٹٔ ثـٻ حـ١    بز نٟٹاٴ ثٵ يحيي ٸ اظ انحبة نبز٠ ٸ ٦بْٱاؾت

قسٺ  ضا ٸ ٸ٦ي٭ حًطت نبز٠ ٦طزٺ ٸ ٲال٢بت ٦طزٺ حًطت ضيب
 قٽبزت ثٽكت ثطای اٸ زازٺ، ٸ حًـطت نـبز٠   ٦ٻ حًطت اثٹاٮحؿٵ

 زاضٰ ٦ـٻ زض  ٲـي  ټٳبٶـب ٲـٵ زٸؾـت    ،ت٧ٯّٱ ٦ٵ ثب اټ٭ ٲسيٷٻ» :ٸی ٞطٲٹزٺ ٦ٻ ٻث
ټـط ٦ـٻ ٲٔـطز    » :ؾت ٦ٻا ٸ ټٱ اظ آٴ رٷبة ٲطٸی «جيٷٱ.ضا ثٹ ضرب٬ قيٗٻ ٲبٶٷس ت

 ی ٸ اظ رٳٯـٻ  .جٗٹث ٞطٲبيـس زض آٲٷـيٵ ضٸظ ٢يبٲـت   ٲ تٗبٮي اٸ ضا ح١ ،زض ٲسيٷٻ
   «.اؾت حٳٵ ثٵ حزّبديحيي ثٵ حجيت ٸ اثٹٖجيسٺ حصّاٺ ٸ ٖجساٮطّ ايكبٴ

ٲــطٸی اؾــت ٦ــٻ ش٦ــط ٞطٲــٹز  ٦ــٻ اظ اثٹاٮحؿــٵ اٲــب آٴ ذجــطی
ئ ل ه »ٸ ٞطٲٹز ٖجساٮطّحٳٵ ثٵ حزّبد ضا  ُ و لعْق  ئلد َعو ن  ق  و

ُْ ثلو ئ ُو ز اظ ح٣بٮـت  قبيس ٲطا ،«له
ؾت ٦ٻ اظ ثطای اٸ ٲٹ٢ٗي اؾـت  ا يب آٶ٧ٻ ٲطاز آٴ ،ٲربٮٟيٵ ثبقساٸ ثط ز٬ 

اؾـٱ اٸ ثبقـس چـٻ آٶ٧ـٻ      ی رٽت ٲالحٓـٻ ٻ زض ٶٟؽ، يب آٶ٧ٻ ح٣بٮت اٸ ث
حٳٵ اؾٱ اثٵ ٲٯزٱ اؾت ٸ حزّبد اؾٱ حزّبد ثٵ يٹؾـٝ ح٣ٟـي،   ٖجساٮطّ
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ثيـت آٴ   ٶـعز اټـ٭   ئٲٷيٵٱ اؾت ٦ـٻ اؾـبٲي ٲجًٛـيٵ اٲيطاٮٳـ    ٸ ٲؿٯّ
 ح٣ي٭ ٸ ٲ٧طٸٺ اؾت. ،بٴثٯ٧ٻ ٶعز قيٗيبٴ ٸ زٸؾتبٶك ،حًطت

زض ش٦ـط اٸالز ٖجـساهلل ثـٵ رٟٗـط ثـٵ       «تـص٦طٺ »ؾجٍ اثٵ رـٹظی زض  
ټبقٱ ٞطظٶس ذٹز ضا ٲٗبٸيـٻ ٶـبٰ ٶٷٽـبز     ٦ؽ اظ ثٷي ټيچ» :٦ٻاثيُبٮت ٪ٟتٻ 

ټبقـٱ   ٵ ٶبٰ ضا ثط اٸالز ذٹز ٪صاقت ثٷـي ٸ چٹٴ ايٲ٫ط ٖجساهلل ثٵ رٟٗط 
 «ٸ ثب اٸ ت٧ٯّٱ ٶ٧طزٶس تب ٸٞبت ٦طز. ٺتط٤ اٸ ٶٳٹز

ٮ٧ٵ ٲرٟي ٶٳبٶس: چٷبٶ٧ٻ ٪ٟتـٻ قـس ٶـبٰ ٖجـساٮطّحٳٵ ٶـعز قـيٗيبٴ       
ح٣يــ٭ اؾــت ٸ اٲــب زقــٳٷبٴ آٴ حًــطت اظ ايــٵ اؾــٱ   اٲيطاٮٳــئٲٷيٵ

 ٸ٢تـي زض ٶـعز   :قسٺ اظ ٲؿطٸ٠ ٦ـٻ ٪ٟـت  آيس. ټٳبٶب ضٸايت  ٲي ذٹقكبٴ
٦ٻ ٶب٪بٺ ٚالٲي ضا ٶسا ٦ـطز ٦ـٻ    ،٦طز ٲطا ٲي حسيج حٳيطاي ٶكؿتٻ ثٹزٰ ٸ

٪ٟت چٹٴ ٚالٰ حبيط قس حٳيـطاي ضٸ   ٲي اٸ ٖجساٮطحٳٵٻ ٸ ث ،ؾيبٺ ثٹز
حٳٵ ٶـبٰ  زاٶـي ثـطای چـٻ ايـٵ ٚـالٰ ضا ٖجـساٮطّ       ٲي» :ٲٵ ٸ ٪ٟتٻ ٦طز ث
حٳٵ اظ رٽت ٲحجّت ٸ زٸؾتي ٲٵ ثـب ٖجـساٮطّ  » :٪ٟت «ٶٻ» :٪ٟتٱ «؟ٶٽبزٰ

 «ٲٯزٱ. اثٵ

بعبدالّل  .8 ًدم  کّیف یبجل  9 بى ج 

ـ ؾت. قـيد ٦َ ا ٸ ٸ٦ي٭ ايكبٴ اظ انحبة حًطت ٦بْٱ ٸ ضيب  يكّ
اؾـت   اٶس ٦ٻ ضايي اٶس ٢ؿٱ ذٹضزٺ ضٸايت ٦طزٺ ٦ٻ حًطت اثٹاٮحؿٵ

ٖجساهلل ثٵ رٷـسة اظ ٲرجتـيٵ   » :٦ٻ ٶسٞطٲٹز اظ اٸ ٸ ټٳچٷيٵ پيٛٳجط
 :ايكبٴ ٞطٲٹزٺ تٗبٮي زض ح١ّ ٦ٻ ح١ يٗٷي اظ ٦ؿبٶي .«اؾت
«.ً وْح ُلبُوُِبُ ٕو ِجه رلهلُل  ذل ُذمه  له

َو ي نو لذلو دي  لمُل ةه
 2«ٕو  و 

ا ٦ـٻ زض زض٪ـبٺ ٲـب آضٲيـسٺ ٸ     ٸ ثكبضت ثسٺ ٞطٸتٷـبٴ ٸ ٲتٹايـٗبٴ ض  
                                                 

 .431، ل22، ٖٹاٮٱ اٮٗٯٹٰ: د ثٻ يٱ ريٱ ٸ ؾ٧ٹٴ ٶٹٴ ٸ ٞتا زا٬ ٲٽٳٯٻ .1
 .٢34طآٴ ٦طيٱ: حذ:  .2
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ټبی ايكـبٴ   ثتطؾس ز٬ ،آٶبٶ٧ٻ چٹٴ ش٦ط ذسای قٹز ٶعز ايكبٴ ،اٶس ٲُٳئٵ
يب ټط٪ـبٺ ترٹيـٝ    اظ ټيجت رال٬ ضثّبٶي ٸ َٯٹٔ اٶٹاض ٖٓٳت ؾجحبٶي ٸ

 ټبی ايكبٴ ذبئٝ ٸ ټطاؾبٴ قٹز. ز٬ ،ٸ ٣ٖبة اٮٽيٖصاة ٻ ٦طزٺ قٹٶس ث
ٲـٵ ٖجـساهلل ثـٵ رٔٷْـسٓة ضا     » :ٸ ضٸايت قسٺ اظ اثطاټيٱ ثٵ ټبقٱ ٦ٻ ٪ٟت

ٰ    زيسٰ زض ٲٹ٢ٝ ٖطٞبت ٸ حـب٬ ټـيچ   پيٹؾـتٻ   .٦ـؽ ضا ثٽتـط اظ اٸ ٶسيـس
اـ ثـط ضٸی   ؾٹی آؾٳبٴ ثٯٷس ٦طزٺ ثٹز ٸ آة زيسٺٻ ټبی ذٹز ضا ث زؾت

ٸ٢ـٹٜ  » :٪ٟتٱ ،چٹٴ ٲطزٰ ٞبض٘ قسٶس .«ضؾيس ظٲيٵ ٲيٻ اٸ ربضی ثٹز تب ث
ـ » :، ٪ٟـت «٦ؽ ضا ثٽتط اظ ٸ٢ٹٜ تٹ ٶسيسٰ ټيچ ذـسا ؾـٹ٪ٷس ٦ـٻ زٖـب     ٻ ث

 ظيـطا ٦ـٻ اظ حًـطت اٲـبٰ ٲٹؾـي      ،ٲئٲٵ ذٹز ضا ٶ٧طزٰ ٲ٫ط ثطازضاٴ
ظ ا ،ز زض ٚيجـت آٶـبٴ  قٷيسٰ ٦ٻ ټط ٦ٻ زٖب ٦ٷس اظ ثطای ثطازضاٴ ٲئٲٵ ذـٹ 

پـؽ ٲـٵ    .آٶٽـب ثـبز  اظ ثطای تـٹ نـسټعاض ثطاثـط     :ٶسا ضؾس ٦ٻ اٸٻ ثٖطـ 
 ٶرٹاؾتٱ ٦ٻ زؾت ثطزاضٰ اظ نسټعاض ثطاثط زٖبی ٲٯ٥ ٦ٻ اٮجتٻ ٲؿـتزبة 

ٸ اٸ  «ٶـٻ.  زاٶٱ ٲؿتزبة ذٹاټس قس يب ٶٳي ذٹز ٦ٻ یؾت ثطای ي٥ زٖبا
ثـطای اٸ ٶٹقـتٻ زٖـبی     ټٳبٴ اؾت ٦ـٻ حًـطت ٲٹؾـي ثـٵ رٟٗـط     

ينو ُل »ق٧ط ٲٗطٸٜ  ی ٺؾزس ًو له لُهئ و 
ُ كو لو ئهه

 قيد َٹؾـي  «ٲهجبح»ضا ٦ٻ زض  «شرْ
ای  ٻٸ ٚيطٺ اؾت. ٸ ضٸايت قـسٺ ٦ـٻ ٸ٢تـي ٖجـساهلل ثـٵ رٷـسة ٖطيًـ       

ٞـسايت  » :ٶٹقت ٸ زض آٴ ٖطو ٦ـطز ٦ـٻ   ذسٲت حًطت اثٹاٮحؿٵ
ت ٖزع پيسا ٦طزٰ اظ ثؿيبضی اظ آٶچٻ ٦ٻ ٢ٹّٸ ٲٵ پيط قسٰ ٸ يٗٝ  ،قٹٰ

ـ ٸ زٸؾت زاضٰ  ،زاقتٱ ثط آٴ ذساٸٶـس  ٻ ٦ٻ تٗٯيٱ ٦ٷي ٲطا ٦الٲي ٦ٻ ٲطا ث
حًـطت زض رـٹاة اٸ ضا اٲـط     .«ٶعزي٥ ٦ٷس ٸ ٞٽٱ ٸ ٖٯٱ ٲطا ظيـبز ٦ٷـس  

 :ثؿيبض ثرٹاٶس ايٵ ش٦ط قطيٝ ضا :٦ٻ ٶسٞطٲٹز
هو » ْٖ َه لرلو ميه   و  ْ ًه لهلله لرلو مي. ت هس ط  ه لْوعو یه

هلله لعْلو  لاه
 
تو له   «ٕو  ُ و



 56    |  ...  در احّاالت بزخی اس اعاظن اصحاب 

 

ٶ٣ـ٭ ٦ـطزٺ    َٹالٶي اظ حًطت نـبز٠  ٸنيتي «اٮ٣ٗٹ٬ تحٝ»زض 
رٯيٯٻ  ی ٻٶبٞٗ یٖجساهلل ثٵ رٷسة ٞطٲٹزٺ ٸ ٲكتٳ٭ اؾت ثط ٸنبيبٻ ٦ٻ ث

ؾت ٦ٻ ش٦ط قٹز. ا اظ آٴٴ ٖجساهلل ثٵ رٷسة ظيبزتط ؤرالٮت قٸ ثبٮزٳٯٻ 
زض ٲ٣ـبٰ اٸ ثط٢ـطاض    ٸ ضٸايت قسٺ ٦ٻ ثٗس اظ ٞٹت اٸ ٖٯـي ثـٵ ٲٽعيـبض   

 قس.

 کّیف یبجل 3ريٌ بى امغاوبمحّمد عبدالّل  .4

قٹز اظ رٽت رالٮت ٸ  ٶٳي اٸ ٦ؿي ٲبٶٷساظ ٣ٞٽبی انحبة اؾت ٸ 
 :٪ٟتٻ ٦ٻ قيد ٦َكّي ٸ ضٸايت ٦طزٺ اظ اثٹاٮحؿٵ ٲٹؾي .زيٵ ٸ ٸضٔ

ٲـٵ   :ٸ ضٸايت ٦طزٺ اظ اٸ ٦ٻ ٪ٟت «ٻ ح١.اٸ ٸا٢ٟي ثٹزٺ ٸ ضرٹٔ ٦طزٺ ث»
ٯزـبٴ  ٲ٧ّـٻ ضٞـتٱ ذ  ٻ پؽ چٹٴ ث ،٪صاقتٱ ثط ايٵ حب٬ ٸا٢ٟي ثٹزٰ ٸ حذ

ذـسايب  » :ٲٯتعٰ ٸ زٖب ٦طزٰ ٸ ٪ٟتٱٻ پؽ چؿجيسٰ ث ،چيعی اٰ ٻ٦طز زض ؾيٷ
پـؽ   «.ټب ثٽتطيٵ زيٵثٻ پؽ اضقبز ٦ٵ ٲطا  ،ٲطا ی ٺ زاٶي َٯت ٸ اضاز ٲي تٹ

ٲسيٷـٻ ٸ ايؿـتبزٰ   ٻ پؽ ضٞتٱ ث .حًطت ضيب زض زٮٱ اٞتبز ٦ٻ ثطٸٰ ٶعز
ث٫ـٹ  يـت  ثـٻ ٲٹال » :ٚالٰ آٴ حًطتٻ آٴ حًطت ٸ ٪ٟتٱ ث ی ثط زضِ ذبٶٻ

پؽ قٷيسٰ ٶسای آٴ حًطت ضا ٦ـٻ   .«ٲطزی اظ اټ٭ ٖطا٠ ثط زضِ ؾطا اؾت
ٰ    «زاذ٭ قٹ ای ٖجساهلل ثٵ ٲٛيطٺ.» س:ٶٞطٲٹز ٦ـٻ   ټٳـيٵ  .پـؽ زاذـ٭ قـس

ټسايت  ضا ٲؿتزبة ٦طز ٸٹ ذساٸٶس زٖبی ت» :ٶسٲٵ اٞتبز ٞطٲٹزٻ ٶٓطـ ث
ي زټٱ ٦ٻ تٹ حزّت ذـساي  ٲي قٽبزت» :ٲٵ ٪ٟتٱ .«زيٵ ذٹزٻ ضا ثٹ ٦طز ت

ٸ ٖجساهلل ثٵ ٲٛيطٺ اظ انحبة ارٳبٔ اؾت، ٸ  «اهلل ثط ذٯ٣ي. ثط ٲٵ ٸ اٲيٵ
٦تـبة  »ٸ  «يٸيـٹ   ٦تبة»٪ٟتٻ قسٺ ٦ٻ ؾي ٦تبة تهٷيٝ ٦طزٺ اظ رٳٯٻ 

چـٹٴ   :ٸ اظ ٦تبة اذتهبل ٶ٣٭ قسٺ ٦ٻ ضٸايـت قـسٺ ٦ـٻ    .ثٹزٺ «ةنٯٹ
                                                 

 .444تحٝ اٮ٣ٗٹ٬: ل  .1
 .206، ل 4: دٲ٧بتيت االئٳٻ .2
 ٲٗزٳٻثٻ يٱ ٲيٱ ٸ ٦ؿط ٚيٵ  .3
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تهٷيٝ ٦طز ٦تبة ذٹز ضا ٸٖسٺ ٦طز ثب انـحبة ذـٹز ٦ـٻ آٴ ٦تـبة ضا     
ٲؿزس ٦ٹٞٻ، ٸ ثطازضی زاقـت ٦ـٻ   ټبی  اظ ظاٸيٻايكبٴ زض ي٧ي ثرٹاٶس ثط

ٲصټت اٸ ثٹز، پؽ چٹٴ انحبة رٳٕ قـسٶس ثـطای قـٷيسٴ آٴ     ٲربٮٝ
ـ ٦تبة، ثـطازضـ آٲـس ٸ زض آٶزـب ٶكؿـت، ٖجـس      ثـطازض   ی ٻٲالحٓـ ٻ اهلل ث

٦زـب  » :ثطازضـ ٪ٟت .«اٲطٸظ ثطٸيس» :انحبة ذٹز ٦ٻ ٲربٮٟف ٪ٟت ثٻ
 .«سٰ ثـطای ټٳـبٴ رٽـت ٦ـٻ آٶٽـب آٲسٶـس      ٦ٻ ٲٵ ٶيع آٲـ  زضؾتيٻ ث ؟ثطٸٶس

زض ذـٹاة زيـسٰ    ؛ای ثـطازض » :٪ٟت «؟ٲ٫ط ثطای چٻ آٲسٶس» :ٖجساهلل ٪ٟت
 ٪ٟـتٱ ثـطای چـٻ ايـٵ ٲالئ٧ـٻ ٞـطٸز       ،آٲسٶس ٲي ٦ٻ ٲالئ٧ٻ اظ آؾٳبٴ ٞطٸ

ٞطٸز آٲسٶس ٦ـٻ ثكـٷٹٶس آٴ ٦تـبثي ضا     :٪ٟتای  ٺقٷيسٰ ٦ٻ ٪ٹيٷس ؟آيٷس ٲي
ؽ ٲٵ ٶيع ثيطٸٴ آٲسٰ ثطای ايٵ ٸ ٲـٵ  ٖجساهلل ثٵ ٲٛيطٺ، پٶٹقتٻ اؾت ٦ٻ 
 پؽ ٖجساهلل ٲؿطٸض قس. .«ؾٹی ذسا اظ ٲربٮٟت ذٹزٻ ٦ٷٱ ث ٲي تٹثٻ

 حكبزادر اس  الكّیف یالكاَل  بى یحیيعبدالّل  .;
ثبقٷس ٸ ٖجـساهلل ٸربټـت    ٲي ټط زٸ اظ ضٸات حًطت نبز٠ ٸ ٦بْٱ

ٸ آٴ حًطت ؾـٟبضـ اٸ ضا ثـٻ ٖٯـيّ ثـٵ      زاقت ٶعز حًطت ٦بْٱ
يـٳبٶت ٦ـٵ ثـطای ٲـٵ ٦ٟبٮـت      » :ٞطٲٹزٺ ثٹزٶس ٦ـٻ  اٸٻ ث ٵ ٦طزٺ ٸي٣ُي

ٖٯي ٢جٹ٬ ٦ـطز ٸ   .«تب يبٲٵ قٹٰ ثطای تٹ ثٽكت ضا ،٦بټٯي ٸ ٖيب٬ اٸ ضا
ٸ چٷساٴ ثـط  زاز  ٲي پٹ٬ ٸ ؾبيط ٶ٣ٟبت قٽطيٻ ثطای ايكبٴپيٹؾتٻ َٗبٰ ٸ 

٪طٞـت ٸ   ٲـي  ٦طز ٦ٻ ٖيـبالت ٸ ٢طاثـبت اٸ ضا ٞـطٸ    ٲي ٦بټٯي ٶٗٳت ُٖب
ـ ايكبٴ ٲؿ ٻ تٛٷي ثٹزٶس تب ٦بټٯي ٸٞبت ٦طز. ٸ ٦بټٯي ٢ج٭ اظ ٸٞبت ذٹز ث

ـ ٸاضز قـس، حًـطت    حذ ضٞت ٸ ذسٲت اٲبٰ ٲٹؾـي   :ٶـس ٞطٲٹز اٸٻ ث
زض ٖٳـ٭ ذيـط ظيـبزتط     يٗٷي اټتٳبٲـت ) ،ؾب٬ ٖٳ٭ ذيط ثزب آٸض زض ايٵ»

 :ٶـس ٦بټٯي ٪طيؿـت، حًـطت ٞطٲٹز   .«ټٳبٶب ار٭ تٹ ٶعزي٥ قسٺ (.ثبقس
                                                 

 .505، ل 4ٲٵ اليحًطٺ اٮ٣ٟيٻ: د .1
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: ٶسٞطٲٹز .«ٲٵ زازیٻ ثطای آٶ٧ٻ ذجط ٲط٨ ث» :٪ٟت «٪طيي؟ ٲي ثطای چٻ»
ضاٸی ٪ٟـت   .«ذيط اؾتٻ ٸ اٲط تٹ ثيي تٹ اظ قيٗيبٴ ٲب ؛ضاٹ ثكبضت ثبز ت»

 ٦طز. ٦ٱ، پؽ ٸٞبت يٲ٫ط ظٲبٶ ،٦ٻ ثٗس اظ ايٵ ظٶسٺ ٶٳبٶس ٖجساهلل

 يلع بى يقطني .>

ٻ حًطت ٲٹؾي ثـٵ  تٹرّ اٮ٣سض اظ ارٯّبي انحبة ٸ ٲح٭ّ رٯي٭ ی ح٣ٻ
بؾـييٵ ثـٹز، ٸ زض   ٖجّٶـبٰ  ٻ ثټبی  چٽطٺپسضـ ي٣ُيٵ اظ  اؾت ٸ رٟٗط

چٻ آٶ٧ٻ ٲطٸاٴ زض َٯت اٸ ثٹز ٸ  .ظٲبٴ ٲطٸاٴ حٳبض زض ٲحٷت ٖٓيٱ ثٹز
٠ . ټ نس ٸ ثيؿت ٸ چٽـبض  ی ٻاٸ اظ ٸَٵ ٞطاض ٦طزٺ ٸ ٲرٟي ثٹز ٸ زض ؾٷ

ٖٯـي   ،ي٣ُيٵ ثب زٸ پؿطاٴ ذٹز ی ٻظٸر .س قسٲتٹٮّٖٯي زض ٦ٹٞٻ پؿطـ 
ربٶت ٲسيٷٻ ٞطاض ٦طزٶـس ٸ پيٹؾـتٻ ٲرتٟـي    ٻ طؼ ٲطٸاٴ ثٶيع اظ ت ٖجيسٸ 

آٶ٫ـبٺ ي٣ُـيٵ    .بؾييٵ ْٽٹض ٦ـطز ٢ت٭ ضؾيس ٸ زٸٮت ٖجّٻ ثٹزٶس تب ٲطٸاٴ ث
ـ     ذٹز ضا ْبټط ٦طز ٸ ظٸرـٻ  ٦ٹٞـٻ   ،ٸَـٵ ذـٹز  ٻ اـ ٶيـع ثـب پؿـطاٶف ث

حـب٬   ٶٳٹزٶس ٸ ي٣ُيٵ زض ذسٲت ؾّٟبح ٸ ٲٷهٹض ثـٹز، ثـب ايـٵ    ٲطارٗت
ٻ ٪بټي اٲٹا٬ ث ٸ ٪بٺ .پؿطاٶف ټٳچٷيٵ ،ثٹز اٲبٲت ٲصټت ٸ ٢بئ٭ ثٻ قيٗي

 ٦ـطز ٸ ٶـعز ٲٷهـٹض ٸ    ٲـي  حٳـ٭  ذسٲت حًطت اٲبٰ رٟٗط نـبز٠ 
ايكـبٴ   ٸ قطّتٗبٮي اٸ ضا اظ ٦يس  ٲٽسی اظ ثطای ي٣ُيٵ ؾٗبيت ٦طزٶس، ح١

ی نـس ٸ   حّٟ ٦طز ٸ ي٣ُيٵ ثٗس اظ ٖٯي ٶـٻ ؾـب٬ ظٶـسٺ ثـٹز ٸ زض ؾـٷٻ     
زض ذـسٲت  اٸ  اظ پؿـطـ پـؽ  ب ٖٯـي  ٸ اٲّ .ٞبت ٶٳٹزٸ .٠ ټټكتبز ٸ پٷذ 

ـ  ٸ زاقـت  ٲٷعٮتـي ٖٓـيٱ ٸ ٲطتجتـي ضٞيـٕ      رٟٗـط  ٵحًطت ٲٹؾي ث
ؾـت  ا حًطت ثٽكت ضا اظ ثطای اٸ يبٲٵ قسٺ ثٹزٶس، ٸ زض چٷس ضٸايت

 :٦ٻ آٴ حًطت ٞطٲٹزٺ
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ی  » لو ُح عه ن  ضو ه بو ًل ي  اُر لو ُْ لبن  سَّ و ٍ  َتو ن لو طي  ق   «.يو
ذـسٲت   (ٷي ٖيس ٢طثبٴيٗ)ٲٵ ضٸظ ٶحط  :اظ زاٸز ض٢يّ ضٸايت قسٺ ٦ٻ

 :٦ٻ ٶسآٴ حًطت اثتسا ٞطٲٹز .قطٞيبة قسٰ حًطت ٲٹؾي ثٵ رٟٗط
ٲ٫ط ٖٯي  ،ٶ٫صقت زض ز٬ ٲٵ احسی زض ٸ٢تي ٦ٻ زض ٲٹ٢ٝ ٖطٞبت ثٹزٰ»

ٸ اظ  (يٗٷي زض ٶٓط ٸ زض ٢ٯت ٲـٵ ثـٹز  .)ثٵ ي٣ُيٵ ٸ پيٹؾتٻ اٸ ثب ٲٵ ثٹز
ي٥ ؾـب٬ زض  زض  :ٸ ٶيع ضٸايت قسٺ ٦ٻ «ٲٵ ٲٟبض٢ت ٶ٧طز تب اٞبيٻ ٦طزٰ.
ثٵ ي٣ُيٵ  زبٺ ٶٟط ضا ٦ٻ اظ ثطای ٖٯيٸ پٷ ٲٹ٢ٝ ٖطٞبت احهب ٦طزٶس نس

ـ ٻ ٪ٟتٷس، ٸ ايكبٴ ٦ؿبٶي ثٹزٶس ٦ٻ ٖٯي ث ٲي تٯجيٻ ٻ ايكبٴ پٹ٬ زازٺ ثٹز ٸ ث
 ٲ٧ّٻ ضٸاٶٻ ٦طزٺ ثٹز.

ٸ ضٸايت قسٺ ٦ٻ ٖٯـي زض ظٲـبٴ َٟٹٮيـت ذـٹز ثـب ثـطازضـ ٖجيـس        
يؿـٹاٶي ثـط ؾـط    ٸ٢ـت ٪  ضؾيس ٸ ٖٯـي زض آٴ  ذسٲت حًطت نبز٠

پـؽ   .«نبحت ٪يؿٹاٴ ضا ٶعز ٲـٵ آٸضيـس  » :٦ٻ ٶسحًطت ٞطٲٹز .زاقت
اٸ ٶعزي٥ آٴ حًطت آٲس؛ آٴ رٷبة اٸ ضا زض ثط٪طٞت ٸ زٖب ٦ـطز ثـطای   

 ثٵ ي٣ُيٵ ثؿيبض ٸاضز قسٺ. ٸ احبزيج زض ًٞيٯت ٖٯي .ذيط ٸ ذٹثيٻ ث
ـ      ٸ ٸ٢تي ثٻ حًطت اٲبٰ ٲٹؾـي  ٻ قـ٧بيت ٦ـطز اظ حـب٬ ذـٹز ث

حًـطت   ،اٮطّقـيس  ٲزبٮؿت ٸ ٲهبحجت ٸ ٸظاضت ټـبضٸٴ  ٻرٽت اثتالي ث
 :ٶسٞطٲٹز
ه » ً يا َعو ُ ب   و هنمه

ٕو لو ْه  ٕيائه
َ لو ً عو ه عو ِبه

و فو ثه يه و
ِلو و  ٕياء لاط  و لو ٕياء عمو ٍو هلل ن ولايل لو ه له ه

 «.يا َعو
تـب   ،ؾـتٳ٫ط  یاؾت ثب اٸٮيـب يي اظ ثطای ذساٸٶس تٗبٮي اٸٮيبای ٖٯي؛ »

تـٹ اظ ايكـبٶي    ،ذٹز یايكبٴ ْٯٱ ٸ اشيّت ضا اظ اٸٮيب ی ٸاؾُٻٻ زٕٞ ٦ٷس ث
 «ای ٖٯي.
ْٖ يو » ئئئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ٌو نو  ئئئئي  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ طئ ْ ق  ئئئئُن يو ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ْ ه ي  ه

ٍو َعو ْاذو ئئئئي و ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ سئ ٍر اقهو له ٓه ئئئئا ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ يب طئ
و
نو  ه ي  ئئئئئ نمه ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ْه لمُلئ ئئئئوُق ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئاا ُ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ دئ َْ مه ئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ

ئئئئئاحره عو ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ يفه لبْله
ٕو

ئئئئئله  ئ ئ ئ ئ
و ئئئئئرك َعو ئ ئ ئ ئئئئئالُي يف خو ئ ئ ئ ئ ْه ل َس  ئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ْيئ

و ًو بو ئئئئئاظه ئ ئ ئئئ لْونئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئ مو ل سه ئ ئ ئ ٍه فو ئئئئئلطا ئ ئ ئ و يئ ٕو اقه بو  ُ ٍ َلو ئئئئاذو ئ ئ ئ ئ ئ ْه يئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ابه
ٍ بنو ه
ئئئئئل افو ئ ئ ئ ئ عو ق  ئئئئئالُي  ن و ئ ئ ئ  لل َس 
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ئ ئ ئ ُه ٖل خ ٕو  ه ئئ لُلت سئئًا  ٕ عو ئئئ لبه ل  َو ئئئ ٍ  عه ئئئيلو  لهلُل به
ئئ و ّ ه ٕو م لج ئئئنيَسئئًل  ئئ به ئ و ئئئ تانئئئرو  لَسه ق  ئئي  لمُلاخعه ٕينو عو ْه َ لو ئ ئ ئ ا يئئئائه

ه 
َعئئئئاوه م َعو

ئئئارُت لو يللو  مك   ٍُ له خسئئئا ُه   ه ٖل ئئئ خئ َ يلمكله و   لضئئئمه َُ كو  ًت ٕلحه ضئئئئمه
َ يل ٕو لو ضئئئئمه

ٍ   زئئئالًا لو  ُخىئئئئيقه لو
ٕي ًل نمه لو حو

ئ لو و ض   ف و
 
ئا له  ٕو لو ياب ن   ُْ ئ دو َُ كو محو  جو ضئمه

ٕو لو  ُْ ئ ئ تمو ٍ   رو ّو يلو ئ ٕو   ظه ئ ًل  بو ٍَ لو ُ  ِسئج
ئئاكو ي َشئئق   ن 

ه َس  ٕو  ي  حو بو ًل  و يٍ  لو رُق ب  و بو ًل  لدو ن   ُ و لعق 
ًا  ا َعو يلو ٖنمه ٌُ و يبه نمو  و

بنو  ٕو لاه  
لو اهلله بو و ةه

ازوىو  زوين   فو هن  .ٕو ب   1رو
ئئئئئرلٕٓو  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ بئ َ له ئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئن لويبميعو ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئٖ  اقهو هل  ي  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ه مئ

ئئئئنو  ، اقهو َعو ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئ ي ي  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ طئ يبه ي  ق 
و
ئئئئئُح  ه ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئوُقُه يف نو ُلىئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئا خو ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ َه ٌئ ئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ َسئ

ئئئئئاهه  لو و ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ َعئ
لو

و  ؟ اقهو بو ئئئئئ  ءه ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئٓئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ٍ يئ ئئئئئالي له ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئقه مْه ل َس  ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ
خو ئئئئاًل افو ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئ و افعه ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئحو  ُبئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئ  ِئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ و ٖلهو ل سر ئئئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ٌئ ئئئئ عالب ه  ثعيلو ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ر    ًث ن  ئئئئٕو ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ و ئئئئا بو ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ  ً يفه هيه ٓئ

. ه
 2«لوَس 

طزٺ ٦ـ ت يـ ضٸا «اٮٳٗزعات ٹٴيٖ»تبة ٦ زض ثحبض اظ يبٲٻ ٲزٯؿٸ ٖٯّ
 يٖٯـ  ذٹاؾت ذـسٲت  (بٴ ثٹزٺيٗياظ ق ي٧يٻ ٦)ٱ رٳب٬ ياثطاټ يٸ٢ت :ٻ٦

ـ  يـ ٵ ٸظي٣ُيثٵ  يٱ ؾبضثبٴ ثٹز ٸ ٖٯيچٹٴ اثطاټ .ٵ ثطؾسي٣ُيثٵ  ٻ ط ثـٹز ٸ ث
ٸاضز قـٹز، ٮٽـصا اٸ ضا ضاٺ ٶـساز، ٸ     يٻ ثط ٖٯـ ٦ٱ ٶجٹز يٴ اثطاټؤحؿت ْبټط ق

ٷـٻ ذٹاؾـت   يزض ٲس .ٲكـطٜ قـس   حذٻ ٵ ثي٣ُيٵ ث يؾب٬ ٖٯ ٟب٢بً زض ټٳبٴاتّ
 حًطت اٸ ضا ضاٺ ٶسازٶس. ،بة قٹزيقطٞ ثٵ رٟٗط يذسٲت ٲٹؾ
آٴ حًــطت ضا ٲال٢ــبت ٶٳــٹز ٸ ٖطيــٻ  ، طٸٴ ذبٶــٻيــٰ زض ثضٸظ زٸّ

 :ٞطٲٹزٶـس  «؟سيٻ ٲطا ضاٺ ٶساز٦ط ٲٵ چٻ ثٹز يت٣ه ؛س ٲٵيّؾای » : ٻ٦زاقت 
اثب ٞطٲٹز  يتٗبٮ ٬ ضا ٸ ح١ٱ رٳبيثطازضت اثطاټ یٻ ضاٺ ٶساز٧رٽت آٶٻ ث»

ـ ضا ٢جٹ٬ ٞطٲبٹ ت يٻ ؾ٧ٗاظ آٶ ـ يٻ اثـطاټ ٧ـ س ٲ٫ـط ثٗـس اظ آٶ  ي ضا ٖٟـٹ  ٹ ٱ ت
ٵ ٸ٢ـت  يـ ٱ ضا ٲـٵ زض ا ياثـطاټ  ؛ٲٵ یالٹس ٸ ٲيّؾ یا» :٪ٟت يٖٯ .«سيٶٳب

ټط٪بٺ قـت  » :ٞطٲٹز .«ٹٞٻ اؾت٦اٸ زض  اٰ ٻٷيٲٵ زض ٲس ؟ٷٱ٦زب ٲال٢بت ٦
اظ انـحبة ٸ ٚالٲـبٴ تـٹ     يؿ٦ٻ ٧ثسٸٴ آٶ ،ٕيث٣ٻ تٷٽب ثطٸ ث ،زاذ٭ قٹز

ٸ  یقـٹ  ٲي آٴ قتط ضا ؾٹاض ،سيز يطزٺ ذٹاټ٦ ٵيظ یزض آٶزب قتط .ثٟٽٳس
ـ  .ٕ ضٞت ٸ ټٳبٴ قـتط ضا ؾـٹاض قـس   يقت ثٻ ث٣ يٖٯ .یضٸ ٲي ٹٞٻ٦ٻ ث ٻ ث
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ـ  ثٻ يظٲبٶ ٤اٶس س ٸ زض ضا يـ قـتط ضا ذٹاثبٶ  .سيٱ رٳـب٬ ضؾـ  ياثـطاټ  ی ٻذبٶ
 «ؿت؟ي٦» :ٱ ٪ٟتيس، اثطاټيٹث٦

ٵ زض ي٣ُـ يثـٵ   يٖٯـ » :ٱ ٪ٟـت ياثـطاټ  .«ٵي٣ُـ يثٵ  يٯٖ» :رٹاة زاز
٢ؿـٱ   .«ٱ اؾـت يٻ اٲط ٲٵ ٦ٖٓب يطٸٴ ثيث» :زٞطٲٹ «ٷس؟٦ ٲي ٲٵ چٻ ی ٻذبٶ

آ٢ـب ٸ   ؛ٱياثـطاټ  یا» :زاذ٭ قس ٪ٟـت چٹٴ  .ٻ اشٴ زذٹ٬ زټس٦زاز اٸ ضا 
 .«یٻ تـٹ اظ ٲـٵ ث٫ـصض   ٧ـ س ٲ٫ـط آٶ يٖٳ٭ ٲطا ٢جٹ٬ ٞطٲب ٻ٦ٞطٲٹز  اثب ٲٹال

ئرو لهلُل كو » :٪ٟت و ق  ٪صاقت ٸ  ٤ٵ نٹضت ذٹز ضا ثط ذبي٣ُيثٵ  يپؽ ٖٯ «ة و
 یط پـب يـ ت ٲـطا ظ ضٹنٹضت ٲٵ ٪صاض ٸ ن یٻ پب ضٸ٦زاز  ٱ ضا ٢ؿٱياثطاټ

ٷـس، پـؽ   ٦ٵ يٻ چٷ٦اٸ ضا ٢ؿٱ زاز  يٱ اٲتٷبٔ ٶٳٹز ٸ ٖٯيذٹز ثٳب٬، اثطاټ
 يس ٸ ٖٯيذٹز ثٳبٮ یط پبي٪صاقت ٸ ضخ اٸ ضا ظ يپب ثٻ نٹضت ٖٯٱ ياثطاټ
ًو »٪ٟت  ٲي ئ ُه  ول  ئهو لو طٸٴ آٲس ٸ ؾٹاض قـس ٸ  يپؽ ث .ب تٹ قبټس ثبـيذسا «لشر

ثـٵ   يحًطت ٲٹؾـ  ی ٷٻ ثط٪كت ٸ قتط ضا ثط زض ذبٶٻيٲسٻ قت ث ټٳبٴ
 آٴ ٸ٢ت حًـطت اٸ ضا اشٴ زاز ٸ ثـط آٴ رٷـبة ٸاضز    .سيذٹاثبٶ رٟٗط
ـ ا ی اظ ٲالحٓـٻ  .ٶـس حًطت اظ اٸ ٢جٹ٬ ٞطٲٹز قس ٸ ج ٲٗٯـٹٰ  يٵ حـس ي

 ساظٺ اؾت.ٻ ح٣ٹ٠ اذٹاٴ ثٻ چٻ اٶ٦قٹز  يٲ
ٲٵ ٶعز حًطت اٲـبٰ   :ٻ٦ؾت ا تيضٸا يبټٯ٧اٮ ييحيٸ اظ ٖجساهلل ثٵ 

ـ  ٺپؽ حًطت اٮتٟـبت ٞطٲـٹز   .ٖٯي ثٵ ي٣ُيٵ آٲسٻ ٦ثٹزٰ  يٲٹؾ ٻ ث
اظ  یٷس ٲطزيٻ ثج٧ٷيقٹز اظ ا يؽ ٲؿطٸض ٲ٦ ټط» :ٶسانحبة ذٹز ٸ ٞطٲٹز

پـؽ   .«آيـس  ٲـي  ٻ٦ـ  قرمٵ يٷس ثٻ ا٦پؽ ٶٓط  ،ضا ٛٳجطيانحبة پ
ٵ حـب٬ اظ اټـ٭   يـ ٵ زض اي٣ُـ يثـٵ   يپؽ ٖٯـ » :رٳبٖت ٪ٟتاظ آٴ  ي٧ي

ٻ اٸ اظ اټـ٭  ٦ـ زټـٱ   ٲي ٲٵ قٽبزت ،يثٯ» :حًطت ٞطٲٹز .«ثٽكت اؾت
ـ ٟب٦٪صقـت   يبټٯ٧اٮ ييحيٸ زض ٖجساهلل ثٵ  «ثٽكت اؾت. ـ ي ثـٵ   يت ٖٯ

ثـٵ   يطز ٖٯـ ٦ـ ٸ ٸٞـبت   .بْٱ٦اٲط حًطت ٻ ب٬ اٸ ثيٵ اظ اٸ ٸ ٖي٣ُي
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ثـب   ..٢ ټ س ٸ ټكـتبز ٬ نـ زض ؾـب  ياٲـبٰ ٲٹؾـ   ٵ زض ظٲبٴ حًطتي٣ُي
ٸ ټكتبز   نس ی ٻ ٸٞبتف زض ؾٷٻ٦اٶس  ٪ٟتٻ يٸ ثًٗ حًطت ٲحجٹؼ ثٹز

سٰ اظ يقـٷ  :ٻ ٪ٟـت ٦ـ ت اؾت يٵ ضٸاي٣ُي٣ٗٹة ثٵ يٸ اظ  ثٹز. .٠ ټ ٸ زٸ
ٵ ٪صقت ٸ ضٞـت  ي٣ُيثٵ  يټٳبٶب ٖٯ» :ٻ ٞطٲٹز٦ ياثٹاٮحؿٵ ذطاؾبٶ

 «ثٹز. ياظ اٸ ضاي (ياٲبٰ ٲٹؾ)ب ٸ نبحجف ياظ زٶ

 جعیف ّیفکل بى عمز هفّض  .7

اٶـس   ٶ٫بقتٻ «ٻياٮطّٸا ٲًُطة»ٸ  «اٮٳصټت ٞبؾس»بٲٻ اٸ ضا ٸ ٖٯّ يد ٶزبقيق
س يـ ط ٞطٲـٹزٺ ٸ زض اضقـبز ٲٟ  ٦ـ زض ٲسح ٸ ٢سح اٸ ش يخياحبز يك٦َّد يٸ ق

ٰ يجـت قـ  يتبة ١٦ٚ اٸ زاضز، ٸ اظ يٻ زالٮت ثط تٹح٦اؾت  يٖجبضت  د ٲٗٯـٹ
كبٴ ثـٹزٺ ٸ ثـط ٲٷٽـبد    يٶعز ا ی سٺيٸ پؿٷس ٢ُٹّاٰ ائٳّٻ ٻ اٸ اظ٦قٹز  ٲي

ثـٹزٴ اٸ  ٸ ب ٪صقتٻ ٸ ټٱ زالٮت زاضز ثط رالٮت ٸ ٸحب٢ـت اٸ  يكبٴ اظ زٶيا
 ائٳـٻ  ٵيثٹّاثاٸ ضا اظ  ي٦ٟٗٸ  بْٱ٦ٸ  حًطت نبز٠ یال٦اظ ٸ

 اؾت. قٳطزٺ
ٟٻ ؾـبئ١ اٮحـبد ٸ زاٲـبزـ زض ثـبة     يٵ اثٹحٷيٲبث :ٻ٦اؾت  يب٦ٞزض 

 ی چـٹٴ ٲكـبرطٺ   .كـبٴ ث٫صقـت  يا ٭ ثطٲًّٟ .ٲكبرطٺ ٸ ٶعأ ثٹز يطاحيٲ
ـ يس ايكبٴ ضا ثسيا ـ ٦ـ كـبٴ انـالح   يٵ ايٲٷـع٬ ثـطز ٸ ٲـبث   ٻ كبٴ ضا ث ٻ طز ث

ٵ ٲب٬ اظ ذٹز ٲـٵ  يا» :چٽبضنس زضټٱ ٸ آٴ ٲب٬ ضا اظ ذٹزـ زاز ٸ ٪ٟت
ـ  ٦ـ ٪صاقتٻ  يٶعز ٲٵ ٲبٮ ٻ حًطت نبز٧٠ثٯ ،ؿتيٶ ٵ زٸ يٻ ټط٪ـبٺ ث

ٮحٻ ضا اظ ٲـب٬ آٴ  اٮٳهـب  ٷٱ ٸ ٲـب٬ ٦ـ ٲٵ انالح  ،بٴ ٶعأ قٹزيٗيٶٟط اظ ق
ثٵ  يٻ حًطت ٲٹؾ٦ؾت ا یس ثٵ ؾٷبٴ ٲطٸٸ اظ ٲحٳّ «حًطت ثسټٱ.

ٲـٵ   اٶؽ ٸ ٲح٭ اؾتطاحت ،٭ٲًّٟ ؛سٲحٳّ یا» :ٶسٲٵ ٞطٲٹز ٻث رٟٗط

                                                 
 .277ل اٮٳهجبح:  .1
 .209، ل2انٹ٬ ٦بٞي: د .2



 ی اَل یبت زمیٍـک       |     2مجمّعٍ هماالت         |  >6

 

 .«يثبق ٲي ٸ رٹاز حًطت ضيب ثٹز، تٹ ٶيع ټٳسٰ ٸ ثبٖج ضاحتي
ب ئ  و »ت اؾت: يط ضٸا٧ثٵ ث يٸ اظ ٲٹؾ ّ  لُرُهام ٕو لو سئ ٸ تـٹ اٶـؽ ٸ   » «ُلن ُسئُهام ٕ له

ـ  «ي.يآٶٽبٲح٭ اؾتطاحت   يحًـطت ٲٹؾـ  ٻ ٭ ثـ چٹٴ ذجط ٞٹت ٲًّٟ
ثـٹز ثٗـس اظ ٸاٮـس ٸ     یاٸ ٸاٮـس  ،ٷـس اٸ ضا ٦ذسا ضحٳت » :ٶسٞطٲٹز ،سيضؾ

 «ټٳبٶب اٸ ضاحت قس.
طزٺ اظ ٖجساهلل ثـٵ  ٦ت يضٸا :ٻ٦طزٺ ٦تبة اذتهبل ٶ٣٭ ٦زض ثحبض اظ 

٭ ثـٵ  ٻ ٲ٦ًّٟثٹزٰ  ٻ ٪ٟت زض ذسٲت حًطت نبز٦٠ يًٞ٭ ټبقٳ
ـ  ٶـس سيحًـطت اٸ ضا چـٹٴ ثس   ،ٖٳط ٸاضز قـس  ٸ  ٺسيـ نـٹضت اٸ ذٷس ٻ ث

 ٻ ٲـٵ زٸؾـت  ٦ز٪بض ٲٵ ضپطٸٻ ٲًٟ٭، ٢ؿٱ ث یب ايٶعز ٲٵ ثٻ ث» :ٶسٞطٲٹز
ـ ٦ـ  يؿـ ٦زاضٰ  ٲـي  ضا ٸ زٸؾتٹ زاضٰ ت ٲي  ا٪ـط  .زاضز ٲـي  ضا زٸؾـت ٹ ٻ ت
ٝ   ،يقـٷبذت  ٲـي  ٕ انحبة ٲٵ آٶچـٻ تـٹ  يقٷبذتٷس رٳ ٲي  زٸ ٶٟـط ٲرتٯـ

ٻ ٲـطا  ٦ـ ٷٱ ٦ـ  ٶٳـي  ٪ٳـبٴ  اهلل ضؾـٹ٬   بثٵي» :٪ٟت٭ ٲًّٟ .«قسٶس ٶٳي
ـ  ٧ـ ثٯ» :ٞطٲٹزٶـس  .«سيثبالتط اظ ٲٷع٬ ذٹزٰ ٞطٸز آٸض ـ ٹ ٻ ٲٷـع٬ زازٰ ت ٻ ضا ث

 اهلل بثٵ ضؾٹ٬ي» :پؽ ٪ٟت .«آٶزبٻ ا ٞطٸز آٸضزٺ ثٻ ذسا تٹ ض٦ يٲٷعٮت
ٲٷعٮـت ؾـٯٳبٴ ٶـعز    » :ٞطٲٹزٶـس  «س ٶعز قٳب؟يعيثٵ  زاضز ربثط يچٻ ٲٷعٮت

ـ يـ خ٦ؿت ٲٷعٮت زاٸز ثٵ يچ» :ٱ٪ٟت «ضؾٹ٬ ذسا  «ٶـعز قـٳب؟   يط ض٢
س پـؽ  يـ ٪ٹ یضاٸ «ضؾـٹ٬ ذـسا    ت اظٲٷعٮت ٲ٣ـساز اؾـ  » :ٶسٞطٲٹز

ٻ ٦ـ  يزضؾـت ٻ ٖجساهلل ثٵ ًٞ٭ ث یا» :ٶسٲٵ ٸ ٞطٲٹزٻ ث ٶسطز٦حًطت ضٸ 
طز ٲب ضا اظ ٶٹض ٖٓٳت ذٹز ٸ ٚٹَٻ زاز ٲب ٦ذٯ١  يٸ تٗبٮ ٤ذساٸٶس تجبض

ٱ يٯيپؽ آضظٸٲٷس ٸ ٲـب  ،ب ضا اظ ٲبطز اضٸاح قٳ٦ضحٳت ذٹز ٸ ذٯ١ ٻ ضا ث
ٻ ا٪ـط  ٦ـ  ذسا ٢ؿـٱ ٻ ث .ٲب یس ثٻ ؾٹيٯيقٳب ٸ قٳب آضظٸٲٷس ٸ ٲب یؾٹٻ ث
ـ بٴ ٲب يٗيٷٷس زض ق٦بز يٻ ظ٦ٷٷس اټ٭ ٲكط٠ ٸ ٲٛطة ٦ فٹق٦ ٲـطز ٸ   ٥ي
ٶكـبٴ  ذـٹاټي   ٲي ٖجساهلل ثٵ ًٞ٭ یا .ٶتٹاٶٷس ،ٲطز ٥يكبٴ يٷٷس اظ ا٦ٱ ٦
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ـ جپـؽ َٯ  «؟ٲبٴ ٟٻيضا زض نحٹ زټٱ اؾٱ ت  ،ٟٻ ضا ٸ ٪كـٹز آٴ ضا يس نـح ي
ــز ــط ٶٹقــتٻ زض آٴ ٶيٻ آٴ ؾــ٦ٟــسٰ ي ــتٱ  ؿــت،يس اؾــت ٸ اح ــ» :٪ٟ بثٵ ي

حًطت زؾت ذٹز ضا  .«ٷٱيث ٶٳي ٟٻ احط ٶٹقتٻيٵ نحيزض ا اهلل ضؾٹ٬
 ،بٞتٱ زض آذط آٴ اؾٱ ذٹزٰ ضايسٰ ٸ يزض آٴ ضا زټبی  ٶٹقتٻ ،ٶسسيثط آٴ ٲبٮ

 رب آٸضزٰ. ٻذسا ث یط ثطا٧ق ی پؽ ؾزسٺ
ٻ حًـطت  ٦ـ ت قـسٺ  يـ ٻ ضٸا٧ـ ٲخ٭ آٶ ،٭بت ٢سح زض ٲًّٟيب ضٸاٸ اٲّ

ـ  :٭ ثٵ ربثط ٞطٲٹزيٖباؾٳٻ ث نبز٠  یا» :ث٫ـٹ  اٸ٭ ٸ ثـٻ  ثطٸ ٶعز ٲًّٟ
ـ  يذـٹاټ  ٲـي  اظ پؿـط ٲـٵ،   يذٹاټ ٲي چٻ ؛٤ٲكط یا ؛بٞط٦ ٢تـ٭  ٻ اٸ ضا ث

ٹٞٻ ٦چٹٴ چٽبض ٞطؾد اظ  ٵيبضت اٲبٰ حؿيٻ زض ؾٟط ظ٧ب آٶي «؟یآٸض
پؽ  ،بزٺ قسٶس ٶٳبظ ذٹاٶسٶسياٸ پ یض٣ٞب .ا قسٸ٢ت ٶٳبظ نج ،زٸض قسٶس

ٲـٵ ٶٳـبظٰ ضا   » :٪ٟت «؟يٻ ٶٳبظ ثرٹاٶ٦ یقٹ ٶٳي بزٺيچطا پ» :٪ٟتٷس اٸٻ ث
ٰ يٻ اظ ٲٷعٮٱ ث٧ف اظ آٶيذٹاٶسٰ پ بت ٢بثـ٭  يـ ٵ ضٸايـ ٸ اٲخـب٬ ا  .«طٸٴ قـٹ
الٰ ٦ـ  ٤ٲؿتسض ی د زض ذبتٳٻيؿتٷس. ٸ ٲطحٹٰ قياذجبض ٲسح ٶٻ ٲٗبضيٻ ث

ٻ ٦ـ  يؿـ ٦بت ٢سح زض اٸ رٹاة زازٺ ٸ يزٺ ٸ اظ ضٸاضا زض حب٬ اٸ ثؿٍ زا
 ،اٸ ٞطٲـٹزٺ  یثـطا  ٻ حًـطت نـبز٠  ٦ «٭س ٲًّٟيتٹح»ٻ ٷس ث٦ضرٹٔ 

ٱ زاقـتٻ ٸ  يٖٓـ  ي٭ ٶعز آٴ حًطت ٲطتجٻ ٸ ٲٷعٮتٻ ٲ٦ًّٟذٹاټس زاٶؿت 
ـ يـ ٸ تٹح .كبٴ ثٹزٺي٭ ٖٯٹٰ ا٢بث٭ تحٳّ  يٟيبض قـط يثؿـ  ی ٭ ضؾـبٮٻ س ٲًّٟ

ضٸز آٴ ضا ثب ذـٹز   ٲي ٻ ؾٟط٦ټط » :ٻ٦ٞطٲٹزٺ  س ثٵ َبٸؼيّٻ ؾ٦اؾت 
ٻ زض آٴ ٦ـ ت ٞطٲٹزٺ يثٻ پؿطـ ٸن «اٮٳحزٻ ك٦ٝ»ٸ زض  .«ټٳطاٺ ثطزاضز

ٻ ٖـٹاٰ  ٦طزٺ ٦تطرٳٻ  يٞبضؾٻ آٴ ضؾبٮٻ ضا ث يبٲٻ ٲزٯؿٸ ٖٯّ .ٷس٦ٶٓط 
 يثـبث  ثٗس اظ اثٹاة ٲٹاّٖ ائٳـٻ  «اٮ٣ٗٹ٬ حتت»ٸ زض  .اظ آٴ اٶتٟبٔ ثطٶس

ٻ ٦ـ طزٺ ٦اظ اٸ ٶ٣٭ ای  ٻيٲٹاّٖ قبٞطزٺ ٸ ٦ط ٦زض ٲٹاّٖ ٲًٟ٭ ثٵ ٖٳط ش
 .طزٺ٦ت يضٸا خطـ ضا اظ حًطت نبز٦٠ا
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 1ًهدک ن هّیلك د َشام بى احح اوبمحّم  .5

ـ  يٸ ټٳاٖالٰ ثٹزٺ  یبي٦الٰ ٸ اظ٦ ی اظ اٖبْٱ ائٳٻ بض نـبز٢ٻ ٸ  ٧ـ اٞٻ كـٻ ث
ـ الٲ٦ت ٲُبٮت يتٽص ،اٶٓبض نبئجٻ ـ ذ ٲـصټت اٲبٲ يٻ ٸ تـطٸ يّ  .ٶٳـٹز  ٲـي  ٻيّ

ع يـ ٖٳط ٶ آذطؾٍ ٸ تزبضتف ثٛساز ثٹزٺ ٸ زض اـ ٸؤٹٞٻ ٸ ٲٷك٦ٲٹٮسـ 
ٲـٹضز   .يطزٺ اظ حًطت نبز٠ ٸ ٲٹؾـ ٦ تيقس ٸ ضٸاٲٷت٣٭ ثٛساز ٻ ث

 یت قسٺ. ٸ ٲـطز ياٸ ضٸا یٵ زٸ اٲبٰ ثطايٳٻ اظ ايا ٖٓياؾت ٸ ٲسا ٸحٹ٠
ئقو اك»ٸ  بض حـبش٠ ٸ ٲـبټط ثـٹزٺ   يثؿ ،ال٦ٰحبيط رٹاة ٸ زض ٖٯٱ  و َئ تفو و ِه ٍو 

ٕو اليو يفنلو ْه  ٌو ٌا ر ل ه و ط  وت و  لاه
ا لملو َهو و زض  .٢ ټ ټٟتـبز ٸ ٶـٻ  نـس ٸ  ؾب٬ ٸ زض  «.الو

حٱ ثط اٸ تـطّ  س ثٹزٺ ٸ حًطت ضيبيبٰ ضقيّٵ زض ايطز ٸ ا٦ٹٞٻ ٸٞبت ٦
 :ٻ٦ـ ٷـس  ٦ ٲي ٖطيٻ ذسٲت حًطت رٹاز یٞطٲٹزٺ ٸ اثٹټبقٱ رٟٗط

ٷس ذـسا اٸ  ٦ضحٳت » :ٶسٞطٲٹز «؟ٱ٧ټكبٰ ثٵ ح ٲٹضز س زضييٞطٲب ٲي چٻ»
َئ  ٍاكٌئا  ،ضا ُْ عو ئ بو ذو ئلو ّه لبن ايحه ٰ يچٻ ثؿـ  :ْو اله ٶٳـٹز زض زٞـٕ قـجٽبت     ٲـي  بض اټتٳـب

 :ٻ٦ـ ٞطٲٹزٺ  يد َٹؾي. ق(ٻيٶبر ی اظ ٞط٢ٻ يٗٷي) «ٻيٵ ٶبحيٲربٮٟبٴ اظ ا
اؾـت ٸ زض   يٲـب اٲـبٰ ٲٹؾـ    یس ٸ ٲٹاليّٱ اظ ذٹال ؾ٧ټكبٰ ثٵ ح»

 :ٻ٦ـ  بٲـٻ ٞطٲـٹزٺ  ٖٯّ .«طزٺ٦ـ ٵ يبض ثب ٲربٮٟيثؿ ی طٺ ٲجبحخٻيٵ ٸ ٚيانٹ٬ ز
ٻ ٦ـ ٸاضز قـسٺ   يخيع احبزيذالٜ آٴ ٶٻ زض ٲسح اٸ ٸاضز قسٺ ٸ ث يبتيضٸا»

ٵ ٲطز ٶعز ٲٵ يٱ ٸ ايٱ ٸ اظ آٴ رٹاة زازيطز٦ط ٦ط ذٹز شيج٦تبة ٦ٲب زض 
 «ٲٷعٮت اؾت. ٴ ٸ ثٯٷسؤاٮك ٱيٖٓ

 «ظٶبز٢ـٻ » ثط س ٸ زض اٲبٲت ٸ زض ضزّ يطزٺ زض تٹح٦ٝ يتهٷ يتج٦ټكبٰ 
ٸ  «د ٸ ٚـالٰ يقـ »تبة ٦تت اٸ اؾت ٦ٸ اظ  «ٲٗتعٮٻ»ٸ  «ٲصټجبٴ يٗيَج»ٸ 
ـ ٦د ي. قـ «ؽيٮَباضؾـُب  ياٮـطّزّ ٖٯـ  »تبة ٦ٸ  «ٻ اثٹاةيحٳبٶ»تبة ٦  يكّ
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٬ ثط ٲـصټت  اٸّ ،پؿط ثطازضٰ ټكبٰ :ٻ ٪ٟت٦س يعيثٵ  طيطزٺ اظ ٖٳ٦ت يضٸا
ضا ذـسٲت حًـطت    ٻ اٸ٦ـ طز ٦ج ثٹز ٸ اظ ٲٵ ذٹاټف يٸ ذج «ٻيرٽٳ»

ٷٱ ٦ـ  ٶٳي ضا بض٦ٵ ي٪ٟتٱ ٲٵ ا .ٷس٦ثجطٰ تب ثب آٴ حًطت ٲجبحخٻ  نبز٠
ټكـبٰ   یسٰ ثطايذسٲت آٴ حًطت ضؾ .ٷٱ٦ٻ اشٴ حبن٭ ٧ٲ٫ط ثٗس اظ آٶ

يـٱ  آ  طٸٴيـ ٻ ث٦ثطزاقتٱ  يچٹٴ چٷس ٢سٲ .حًطت اشٴ زازٶس ،سٰياشٴ َٯج
 :ٸ ذجبئج ټكبٰ ضا، ثط٪كتٱ ذسٲت آٴ حًـطت ٸ ٪ٟـتٱ   يبزٰ آٲس پؿتي
ٲٵ ذزبٮت  «؟یاضثط ٲٵ ذٹٜ ز» :ٞطٲٹزٶس «ج زاضز.ٻ اٸ ضزائت ٸ ذج٦»
پـؽ ثـب حـب٬ ذزبٮـت      .اٰ ٺطز٦ يٻ ٮٛعق٦سٰ اظ ٢ٹ٬ ذٹز ٸ زاٶؿتٱ يك٦
بة يطزٰ، ټكبٰ ذـسٲت آٴ حًـطت قـطٞ   ٦طٸٴ آٲسٰ ٸ ټكبٰ ضا اٖالٰ يث

اظ اٸ ٞطٲٹزٶـس   يقس، چٹٴ ذسٲت آٴ رٷبة ٶكؿت، آٴ حًـطت ؾـٹاٮ  
حًـطت اٸ ضا ٲٽٯـت زازٶـس،     .طاٴ ثٳبٶس ٸ ٲٽٯـت ذٹاؾـت  يٻ ټكبٰ ح٦

االٲـط   آذـط  .٭ رـٹاة ثـٹز  ينسز تحهـ  ظ زض ايُطاة ٸ زضټكبٰ چٷس ضٸ
آٴ رٷبة اٸ ضا ذجط زازٶس ٸ  .سيبٞت پؽ ذسٲت آٴ حًطت ضؾيٶ يرٹاث

ٰ ٦س ي٫ط اظ اٸ پطؾي٭ زئزٸثبضٺ ٲؿب ، ثـٹز  ٻ زض آٴ ٞؿبز ان٭ ٲصټت ټكـب
طاٴ ثـٹز  يـ ٸ چٷس ضٸظ ٲجٽٹت ٸ ح ،طت ظزٺيطٸٴ آٲس ٲٛٳٹٰ ٸ حيټكبٰ ث

ٻ ذـسٲت آٴ  ٦ـ ط يـ ٲـٵ اشٴ ث٫  یٱ ثـطا يّؾ ی ٻ زٞٗٻ٦ٲٵ ٪ٟت ٻ ٻ ث٧تب آٶ
ٲال٢بت اٸ  یطٺ ثطايضا زض ح يحًطت اشٴ زازٶس ٸ ٲٹيٗ .حًطت ثطؾٱ

 ٻ حًـطت نـبز٠  ٦ـ  يٸ٢تـ ټكبٰ زض آٴ ٲٹيٕ ضٞت ٸ  .ٶسطز٦ٵ ييتٗ
ٻ ٶتٹاٶؿـت  ٦ـ  زيـس جت ٸ احتكبٰ اظ آٴ حًطت يچٷبٴ ټ ،ٝ آٸضزٶسيتكط

ؿتبز ټكـبٰ  يټط چٻ احًطت  .ٯّٱ ٶساقت٧ٷس ٸ اثساً ظثبٶف ٢ٹّت ت٦ٱ ٯ٧ّت
طزٰ ٦ٵ ي٣ي» :ټكبٰ ٪ٟت .ٶسٝ ثطزيالرطٰ آٴ حًطت تكط ،ٶ٫ٟت یعيچ

ٶجـٹز ٲ٫ـط اظ ربٶـت ذـسا ٸ اظ      ،سيٲٵ ضؾٻ ٻ اظ آٴ حًطت ث٦ يجتيآٴ ټ
ٲصټت ذٹز ٶٳٹز ٸ  ٤الرطٰ تط .«آٴ حًطت ٶعز ذساٸٶس ٷعٮتٖٓٳت ٲ

س تـب ثـط   يضؾـ  ٲـي  ٹؾتٻ ذـسٲت آٴ حًـطت  يٵ ح١ّ، ٸ پيزٻ ٵ قس ثيّٲتس
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 انحبة آٴ حًطت تٟٹ٠ّ ٪طٞت. يبٲتٳ
جـط انـحبة حًـطت    ٦ٱ اظ ا٧ـ ٻ ټكبٰ ثـٵ ح ٦ٞطٲٹزٺ  سيٲٟ ديق
طزٺ نـحجت  ٦ ٤بض ٸ زضيج ثؿيطزٺ حس٦ت يٻ ثٹزٺ ٸ ضٸاي٣ٞ ٸ نبز٠

ـ  يٷ٧ّضا ٸ ٲ ياٲبٰ ٲٹؾ ،ضا ٸ ثٗس اظ آٴ حًطت حًطت نبز٠ ٻ ث
٢بٲـت  ٹٞـٻ ا ٦جبٴ ثـٹزٺ ٸ زض  يقـ  يثٷـ  یٱ اؾت ٸ ٲٹال٧ٲحٳّس ٸ اثٹاٮح اثٹ

ٻ ٦ـ  یحسّٻ ث ٲ٣بٲف ٶعز حًطت نبز٠ یس ٲطتجٻ ٸ ثٯٷسيزاقتٻ ٸ ضؾ
ثـٹز ٸ زض   يذُّ ٸ٢ت رٹاٴ ٶٹ س ٸ زض آٴيذسٲت آٴ حًطت ضؾ يزض ٲٷ

ؽ ٸ يٵ ٸ ٢ـ يحٳطاٴ ثٵ اٖـ  ؛ٗٻ ثٹزٶس ٲبٶٷسيٹخ قيٲزٯؽ آٴ حًطت ق
كبٴ، پؽ حًـطت اٸ ضا  يا طيٲٵ َب٠ ٸ ٚئ٣ٗٹة ٸ اثٹرٟٗط ٲيٹٶؽ ثٵ ي

ٻ زض ٦ـ ٻ ټـط  ٧ٸ حب٬ آٶ ،كبٴيٕ ايسٶس اٸ ضا ثبالزؾت رٳيٶثبال ثطزٺ ٸ ٶكب
ٻ ٦ـ  ٶـس سيكتط ثٹز. پؽ چٹٴ حًـطت ز يآٴ ٲزٯؽ ثٹز ؾٷّف اظ ټكبٰ ث

الل »ٞطٲٹزٶس:  ،كبٴياٻ ثعض٨ آٲس ث (يٱ ټكبٰ ثط ټٳ٫يت٣س يٗٷي)بض ٦ ٵيا
ٕو  ْه  ُه ٕو  هسئا ْه  ئ ُله

و ق  د ن ه ّه يئانِصه پـؽ   «ز٬ ٸ ظثبٴ ٸ زؾت ذٹز.ٻ ٵ ٶبنط ٲب اؾت ثيا : ه
ٸ اقت٣ب٢كــبٴ،  ٭ّاظ آٴ حًــطت اظ اؾــٳبي اهلل ٖعّٸرــ طز ټكــب٦ٰــا٬ ئؾــ

ـ آ» :ٞطٲٹزٶـس ؾـپؽ  حًطت اٸ ضا رٹاة زازٺ ٸ  ـ ب ٞٽٳي ٰ  یا یسي  ؟ټكـب
ـ  يٷـ ٦ٻ زٕٞ ٦ يٞٽٳ  «يثٯـ » :ټكـبٰ ٪ٟـت   «؟آٴ زقـٳٷبٴ ٲٯحـس ٲـب ضا   ب ث

عو »حًطت ٞطٲٹزٶس:  و ق  دو  لن و و ٕو برون  ْه  و به
ٕو و  َ «.للهلُل عو

س ٲـطا  يـ ؽ زض ٲجبحـج تٹح ٦ـ  چيٸاهلل ټـ » :ٻ ٪ٟتٻ٦اظ ټكبٰ ٶ٣٭ قسٺ 
ٸ ټب  ٸ ٲجبحخٻ .«اٰ ٺؿتبزيٵ ٲ٣بٰ ايٻ زض ا٦ٲ٣ٽٹض ٸ ٲٛٯٹة ٶؿبذتٻ تب اٲطٸظ 

زض  ياٸ ثب آٴ ٲـطز قـبٲ   ی ٱ ٲكٽٹض اؾت ٸ ٲٷبْطٺ٧ټكبٰ ثٵ حٲٷبْطات 
ـ يـ ٖٳطٸثٵ ٖج باٸ ث ی رّٻٸ ٲحب ت نبز٠ذسٲت حًط ٸ ثـب   يس ٲٗتعٮ

ټـط   ،ي٧ـ ثٵ ذبٮـس ثطٲ  ييحيٵ زض ٲزٯؽ يٳٯ٧ّٲتاٸ ثب  ی ٸ ٲٷبْطٺ ،ٽٻيثط
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ثبٖـج آٴ   ييحيٸ ٲٷبْطٺ اٸ زض ٲزٯؽ  .ٲكطٸح آٲسٺذٹز  یساٰ زض رب٦
ـ     .سينسز ٢ت٭ اٸ ثطآ س زضياٮطّق ٻ ټبضٸٴ٦قس  ٻ الرـطٰ ټكـبٰ اظ تـطؼ اٸ ث

ٻ قس ٸ ٲطارٗٻ ثثٻ ؾرتي ثيٳبض ط ٶجّب٬ ٸاضز قس ٸ يطز ٸ ثط ثك٦ٹٞٻ ٞطاض ٦
ٲـٵ ذـٹاټٱ    ،ٶـٻ » :٪ٟت «؟َجيت ثطای تٹ ثيبٸضٰ» :ٶٷٳٹز، ثكيط ٪ٟتاَجّب 
ٲطو » :ٻ٦س يكبٴ پطؾيټكبٰ اظ ا ،ٶسطز٦ضا حبيط  بضٸايتي اَجّٻ ٸ ث .«ٲطز

طزٶـس  ٦زاٶؿـتٵ   یٖـب ٻ از٦ّ يياظ آٶٽب «.ٱيزاٶؿت» :٪ٟتٷس يثًٗ «؟سيضا ٶساٶؿت
زضٸ٘ » :سٺ ثٹز ٪ٟتٷس، ٪ٟـت يٶٓطقبٴ ضؾٻ آٶچٻ ث «؟ؿتيٲطو چ» :ٻ٦س يپطؾ

ـ ٻ ٲٵ ٞعٔ ٢ٯت اؾت ثاؾت، ٲطو  ٜ ٸ سٺ اظ ذـٹ يٲـٵ ضؾـ  ٻ رٽت آٶچٻ ث
 ت ٸٞبت ٶٳٹز.ٳبٴ ٖٯّټ ثٻ ٸ .«تطؼ

ـ   ط ٪ٟتيسا ٶٳٹز ثٻ ثكيچٹٴ حبٮت احتًبض پ طزٰ ٸ ٲـطا  ټط٪بٺ ٲـٵ ٲٔ
ـ بض تزٽ٦ٸ اظ  یطز٦ٟٵ ٦ٚؿ٭ ٸ  ، ٲـطا زض ز٬ قـت   یع ٲـٵ ٞـبض٘ قـس   ي

ٱ ٧ـ حٵ ټكـبٰ ثـٵ اٮ  يا» :ٻ٦ؽ يثٷٹای  ٻث٫صاض ٸ ض٢ٗ ؿٻيٷ٦زض  ،طٸٴ ثجطيث
رٽت آٴ ثٹز ٻ ٵ ثيٸ ا .«طزٺ٦ب ٸٞبت ياظ زٶ ،ط زض َٯت اٸ ثٹزيٻ اٲ٦اؾت 

اٸ ضا ثسټٷـس،   يٻ ٶكـبٶ ٦ـ س ثـطازضاٴ ٸ انـحبة اٸ ضا ٪طٞتـٻ ثـٹز     يٻ ضق٦
 .طز٦ـ ٳبٴ زؾـتٹضاٮٗٳ٭ ضٞتـبض   ټ ط ثٻيثك .كبٴ ذالل قٹٶسيذٹاؾت تب ا

ٮٹٴ ٻ ٸ ٲٗسٶٸ نبحت ٲٗٹ ي٢بي .ٹٞٻ حبيط قسٶس٦چٹٴ نجا قس اټ٭ 
 .س ٞطؾـتبزٶس يضقـ  یذـٹز ضا ٶٹقـتٷس ٸ ثـطا    يسٶس ٸ ٪ٹاټياٸ ضا ز يټٳ٫
ـ ٟب٦ٻ ذسا ٦اٮحٳسهلل » :س ٪ٟتيضق ٻ ٦ـ ٵ اٸ ضا يٸ ٲٷؿـٹث  .«طز٦ـ ت اٸ ضا ي

 طز.٦ضټب  ،طزٺ ثٹز٦حجؽ 
َ  یٕو ُرٕ» ئئ ٍو يئئعو ُُسو له ئئنو ل وئئ ٖ شئئئايو ي   اك مكه ٓه

ئئُل نمه خو يئئئٍو َعو
ٕو لو ىئئئُح  ه ًو  ٌئئا َعو ئ ُهئ

ول  ئئوُقُه لو ٕ وّ  ٍض  ئئئرو و ن   ٍ  ُمق 
ئئئئغو  ئ ئ ئ ئ م ّ  و   

و ٍض    ئئئئئرو ئ ئ ئ و ن  ٕو  ه ُمق  ئئئئئٖهه لهلله  ئ ئ ُسئ َ رو ئئئ ئ ئ ئ ئ ئ
ُْ عو ئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ و  ُعئ ئئئئئله ب  ئ ئ ئ ٓئ

ئئئئئا لن  لو ئ ئ ئ ْه لاض  ئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ و ي  ده لُج لهلله بو
ئئئئئبوو ئ ئ ئ ئ ئئئئئنو صو ئ ئ ئئئئيئ ئ ئ ئ ئ و ٕو بو ئئئئئاو هيه ْه  ئ ئ ئ سئ ً خو

ً ِعه و  ه َله ا ه
ل ذكه  كنمو و ن  قو و

ين  م تفو ٕو  هلو عو  ً هُن ين ٕو عو عطه
َ لو َلئه ينمه جو . لله جو ٓهُلُ ساو ٌا لب   و لو  «خو
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  1نيقطي آل  محى هّیليض بى عبدالّز وي .6

انـحبة ٸ اظ انـحبة ارٳـبٔ     یآثطٸ ،اٮٳٷعٮٻ ٱياٮ٣سض ٖٓ ٭يٖجسنبٮا رٯ
س قسٺ ٸ حًـطت  ٲتٹٮّ ٥بٰ ټكبٰ ثٵ ٖجساٮٳٯيّٻ زض ا٦ت قسٺ يضٸا .اؾت
ٵ اظ آٴ حًـطت  ٧ـ ٸٮ ،طزٺ٦ـ ٵ نـٟب ٸ ٲـطٸٺ ٲال٢ـبت    يضا زض ٲبث ثب٢ط
ـ ضا ز ٻ حًطت نبز٦٠٪ٟتٻ  چٷيٵٳٹزٺ ٸ ټٳٷت ٶيضٸا   سٰ زض ضٸيـٻ ي

ٻ اظ اٸ ٦ـ ٷٱ ٶكـس  ٧ـ ذٹاٶـس ٸ ٲٳ  ٲي ٵ ٢جط ٸ ٲٷجط ٶٳبظيٻ ٲبث٦ جطٛٳيپ
  ٸ اٸ ټٳـبٴ  ااٸ زض ٖٯٱ ٸ ٞتٹ یؾٹٻ ٞطٲٹزٺ ث ٲي تيٵ ضٸا٧ٸٮ ،ٷٱ٦ا٬ ئؾ
ـ يٻ ٲ٦زازٶس  اٸٻ ث یبضيٲب٬ ثؿ «ٻيّٸا٢ٟ»ٻ ٦اؾت  يؿ٦ كـبٴ  يا یؾـٹ ٻ ٭ ث
 ٲبٶس.ټب ٸ ثط ح١ّ حبثت  طزٴ آٴ ٲب٦٬ٹ٬ ٷس ٸ اٲتٷبٔ ٶٳٹز اظ ٢ج٦

ٻ ٦ـ طزٺ ٦ـ ت يـ ضٸا یا اظ اثٹټبقـٱ رٟٗـط  يؾٷس نحٻ ث سيد ٲٟيق
ـ »تـبة  ٦ یط٧طزٰ ثط اٲبٰ حؿـٵ ٖؿـ  ٦ٖطيٻ  ـ  «ٯـٻ يٹٰ ٸ ٮي ٹٶؽ ضا، ي

آ٬  يٲـٹٮ  ،ٹٶؽيـ ٝ يتهـٷ » :٪ٟتٱ «ؿت؟ي٦ٝ يتبة تهٷ٦ٵ يا» :ٞطٲٹزٶس
زض ضٸظ  یٶـٹض  يټط حطٞٻ اٸ ضا ث يتٗبٮ س ح١يُٖب ٞطٲب» :ٞطٲٹزٶس «ٵي٣ُي
طز پـؽ  ٦آذط آٴ تهّٟا ٻ ٬ تب ثٻ اظ اٸ٫٦ّط اؾت يت زيٸ زض ضٸا «بٲت.ي٢

 «اؾت. پسضاٴ ٲٵ اؾت ٸ تٳبٲف ح١ يٵ ټٳ٫يٵ ٲٵ ٸ زيٵ زيا» :ٞطٲٹز
ـ  .٠ ټؿت ٸ ټكت يزٸ ی زض ؾٷٻ ٸ ٹؾـت ٸ زض ذجـط   يضحٳـت ذـسا پ  ٻ ث

 .ٶساٸ يبٲٵ قس یؾٻ زٞٗٻ ثٽكت ضا ثطا ٻ حًطت ضيب٦اؾت 
ثـٵ   عيطز ٲـطا ٖجـساٮٗع  ٦ـ ضٸايـت  ٻ ٦ؾت ا تياظ ًٞ٭ ثٵ قبشاٴ ضٸا

ٸ اظ  ٭ حًطت ضيبي٦سٰ ٸ ٸيٻ ٲٵ ز٦ثٹز  ييٽٵ ٣ٞيٸ اٸ ثٽتط یٲٽتس
 :ٻ٦ـ پـؽ ٪ٟـتٱ    طزٰ اظ حًـطت ضيـب  ٦ـ ذٹالّ اٸ ثٹز، ٪ٟت ؾٹا٬ 

ـ ي) ،يضا زض ټط ٸ٢تـ قٳب ٷٱ ٦تٹاٶٱ ٲال٢بت  ٶٳي ټٳبٶب ٲٵ» ضاټـٱ زٸض   يٗٷ
ٵ ذـٹز  يطٰ ٲٗبٮٱ زيٻ ث٦٫پؽ اظ  (ضؾس ٶٳي قٳبٻ كٻ ثياؾت ٸ زؾتٱ ټٳ
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 «.ث٫يط ٵ ٖجساٮطّحٳٵث ٶؽاظ يٹ» :سٶٞطٲٹز «؟ضا
ـ » :ٻ ٞطٲٹزٺ٦ؾت ا یٸ ټٱ اظ آٴ حًطت ٲطٸ ٹٶؽ زض ظٲـبٴ ذـٹز   ي

ط ٸ يزض ٣ٞٻ ٸ تٟؿ يتج٦ٹٶؽ يٸ  .«اؾت زض ظٲبٴ ذٹز يٲخ٭ ؾٯٳبٴ ٞبضؾ
ٻ چـٹٴ  ٦ـ ؾـت  ا تيس. ٸ ضٸايٵ ثٵ ؾٗيتت حؿ٦طزٺ ٲخ٭ ٦ٝ يٷتهٚيطٺ 

آٴ  یال٦ـ زض ٶـعز ٢ـٹّاٰ ٸ ٸ   ٶـس طز٦ٸٞـبت   ثٵ رٟٗـط  يحًطت ٲٹؾ
طزٶس الرطٰ ٲٹت ٦كبٴ َٳٕ زض آٴ ٲب٬ يبض ثٹز، چٹٴ ايحًطت اٲٹا٬ ثؿ
 «یبز ٢ٷـس يـ ظ»قـسٶس ٸ زض ٶـعز    «يٸا٢ٟـ » طزٶـس ٸ ٦بض ٧ـ آٴ حًطت ضا اٶ

ٸ٢ـت   ټـعاض، ٸ زض آٴ  يؾ «حٳعٺ يثٵ اث يٖٯ»ثٹز ٸ ٶعز  يټعاض اقطٞ ټٟتبز
ذٹاٶـس ٸ   ٲـي  اٲبٲت حًـطت ضيـب  ٻ ٹٶؽ ثٵ ٖجساٮطّحٳٵ ٲطزٰ ضا ثي
ـ    یٻ ثطا٦ٛبٰ زازٶس ياٸ پ یثطا آٶٽبٻ، يطز ثط ٸا٦ٟ٢ ٲي بض٧اٶ ٻ چـٻ ٲـطزٰ ضا ث

 اظ ٲب٬ اضٹ ، ا٪ط ٲ٣هس تٹ ٲب٬ اؾت ٲب تييٶٳب ٲي زٖٹت حًطت ضيب
ټـعاض   ٻ زٺ٦حٳعٺ يبٲٵ قسٶس  يثٵ اث يٸ ٖٯ یبز ٢ٷسيٱ، ٸ ظيٷ٦ ٲي بظيٶ ثي

ت يضٸا ثٻ ٲب: »ٹٶؽ ٪ٟتي .ٷسيت قٹز ٸ ثٷك٦ٻ اٸ ؾب٦ثسٸ ثسټٷس  ياقطٞ
،يهـردميّرگاُظاّرشدتدعتدرت :اٶس ٻ ٞطٲٹزٺ٦ ٵياظ نبز٢ضؾيسٺ 
ـاگـرًپس.ٌدعلنخَدراكِظاّركهردماستييَايپسترپ ردًـَرك

 ٤اٲـط ذـسا ضا تـط    ٵ ٸيـ ٸ ٲـٵ رٽـبز زض ز   .واىازاٍرتَدُخَاّدشديا
زقـٳٷي  پؽ آٴ زٸ ٶٟـط زقـٳٵ اٸ قـسٶس ٸ     .«يچ حبٮيثط ټطز ٦ٶرٹاټٱ 
 ْبټط ٦طزٶس.ذٹز ضا 

ـ  ،ٹٶؽ ٶ٣٭ ٞطٲـٹز يٻ ٦ يتيٵ ضٸايا :سي٪ٹ يبؼ ٢ٳد ٖجّيحبد ق ٻ ث
ـ  يـ ٫ط ٶيٶحٹ ز  حًـطت ضؾـٹ٬   :ٻ٦ـ ٵ اؾـت  يع ٸاضز قـسٺ ٸ آٴ چٷ
ٌدعالنعلنكدظاّريپستا،تهيّرگاُظاّرشدتدعتدراهّ» :ٶسٞطٲٹز

 «.هردمتوامٍِكخَدراٍاگرًِتراٍتاشدلعٌتخداٍههئ
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ټـط  » :ٻ٦ـ بض اؾت ٸ ٸاضز قـسٺ  يبت زض ثبة ثسٖت ثؿيٻ ضٸا٦ ٸ ثساٴ
طزٺ ١٦ اٖبٶت يتح٣ٻ پؽ ث ،٪صاضٶسٺ ٷس زض نٹضت ثسٖت٦ٱ ٻ تجؿ٦ّ يؿ٦

ـ  ٦ـ  يؿ٦» ت قسٺ:يع ضٸايٸ ٶ «ٵ ذٹز.يطزٴ ز٦زض ذطاة  ٶـعز  ٻ ٻ ثـطٸز ث
ثطای ذطاة ٦طزٴ اؾالٰ ټٳبٶب  ،ٷس اٸ ضا٦ط ٸ ثعض٨ ينبحت ثسٖت ٸ تٹ٢

 :ٻ ٞطٲـٹز ٦ـ  طزٺ اظ حًـطت ضؾـٹ٬  ٦ت يٸاض یٶساٸٸ ض «.ضٞتٻ اؾت
ـ ي) .ٖجبزتفُبٴ ثب يٞبض٘ ؾبظز اٸ ضا ق ،ٷس زض ثسٖت٦ٻ ٖٳ٭ ٦ يؿ٦»  يٗٷ
ٸ ٲٗتطيف ٶكٹز تـب ٖجـبزت ذـٹز ضا ثـب      اقتٻذٹز ٸا٪صٻ ُبٴ اٸ ضا ثيق

وئيق» (رب آٸضز ٻحًٹض ٢ٯت ٸ ذٹـ ث و  ٕو لو لبُل يئبو ٕو ئٖ و  ُ سر ٷـس ثـط   ٧ٟيٸ ث «آءو نئْه لو  ُ
ٻ ټـط  ٦ـ ٹٶؽ ضا چٽ٭ ثطازض ثـٹز  يٻ ٦ؾت ا تياضٸ «.ٻ ضاياٸ ذكٹٔ ٸ ٪ط

ـ  ٦ـ  ٲي كبٴ ؾالٰيا ٻضٞت ٸ ث ٲي كبٴيسٴ ايزٻ ضٸظ ث ٲٷـع٬  ٻ طز ٸ آٶ٫ـبٺ ث
ٶكؿـت   ٲي پؽ ،ٶٳبظ ی٪كت ثطا ٲي بيّذٹضز ٸ ٲٽ ٲي آٲس ٸ َٗبٰ ٲي ذٹز

 تبة.٦ٝ يٝ ٸ تبٮيتهٷ یثطا
ـ ٻ ا٦ـ ؾـت  ا ْبټط آٴ» :سي٪ٹ يبؼ ٢ٳد ٖجّيحبد ق ٵ چٽـ٭ ٶٟـط   ي

ٵ يبضت اضثٗـ يـ ٻ ظ٦ذٹاؾتٻ  ٲي ٹٶؽيبض ٦ ٵياٸ ثٹزٶس ٸ زض ا يٷيزثطازضاٴ 
ٕو  ًث َو َسئي و يُصئمُح عه ئ» :ٻ ٪ٟـت ٦ـ ٹٶؽ يـ ظ ت قـسٺ ا يع ضٸايٸ ٶ «طزٺ ثبقس.٦

ىُح عه ئ ئَُب  ثَو َسئي و يُسئي ه جو و لو ټـط چـٻ اظ    يٗٷي)طزٰ ٦ٹت ٧ؿت ؾب٬ ؾيٲٵ ث :ُُ
رٹاة  طزٺ قسٰ ٸ٦ا٬ ئؿت ؾب٬ ؾيٸ ث (زازٰ ٶٳي سٶس رٹاةيپطؾ ٲي ٲٵ

ىُح »ٻ ٦ؾت ا يزض نٹضت يٵ ٲٗٷيا .«زازٰ ٲزٽٹ٬ ذٹاٶسٺ قٹز، ٸ ا٪ط  «ُسئي ه
طزٰ ٸ ثٗـس اظ آٴ  ٦ا٬ ئؿت ؾب٬ ؾيث يٗٷي ،ٶسٺ قٹزاٲٗٯٹٰ ذٹ ی ٛٻينٻ ث
 زازٰ. ٲي ٭ رٹاةئ٫ط اظ ٲؿبيز

ٻ ٦ـ قـٹز   ٲي بت ٲٗٯٹٰيضٸا ی ٻبض اؾت، ٸ اظ رٳٯيٹٶؽ ثؿيا يٸ ٲسا
ـ ا٢ـٹا٬ ٞبؾـسٺ    ي٪ٟتٷـس ٸ ثًٗـ   ٲـي  انـحبثف ثـس   اٸ یثطا  ٶؿـجت  اٸٻ ث
اظ انـحبة   یبضيٻ ثؿـ ٦ـ ٪ٟتٷس  یٸ ثٻ يٸ٢ت ٻ٦ٸ زض ذجط اؾت  .زازٶس ٲي
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 قـبټس » :٪ٟـت  ،يط ذٹثيٚٻ ضا ثٹ ٷٷس ت٦ ٲي بزيٷس ٸ ي٪ٹ ٲي زض ح١ تٹ ثس
 ٵيطاٮٳـٹٲٷ ياٸ زض اٲ یٻ اظ ثـطا ٦ـ  يؿـ ٦ٻ ټـط  ٧ـ ٷيطٰ قٳب ضا ثط اي٪ ٲي
اٸ ضا اظ طزٰ ٦ـ ال٬ پـؽ ٲـٵ حـ    (،بٴ اٸ اؾـت يٗياظ ق يٗٷياؾت ) يجيٶه

 «آٶچٻ ٪ٟتٻ.
ئئٕو ُ  » ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئجو   ينئ ئ ئ ئ ئ ئ ُْ  و ئئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ُو ئئئلو ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئيئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئ ه لرلو ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئُن  و ئ ئ ئ ئ ئ ئ ُس لي  ُُ ئئئئئٖ ئ ئ ئ ئ سئ ٕو َخو ئئئًا  ئ ئ ئ ئ ئ ئ لئ رن  ئئئئ نو ي  َ لو ئ ئ ئ ئ ئ ئ جو ٕو ٕو  ث و ئئئًا  ئ ئ ئ ئ ئ ئ لئ رن و ئئئئرو لو ئ ئ ئ ئ ئ ئ مو ئئئئلعدو ئ ئ ئ ئ ئ سئ نو ي  َخو
ئئ ًل  تَُعئرو   ِجه

ئ و وو و  ٕو لو ًل َعو ئ رو   ئينو ٕي  لمُلاخعق  ُِتو ئ يقئئاُه له ًُ ل وئمو ئئ ئئ ثبه و يلهيه بو ئالُي له ئئ ًُ ل س  لو رن و ئ ثلو و ق  ً ن و ئئ َُلُ ٕو رو لو
اريه   لعق 

ٍُ اين َسِلا لثل  اثُل ل سَّ  ٕو ٕو لثل  رد  لبُع يوفبه لرل  ٕو لرل  َ.يُ   ُن  و ه ُس ي  ُُ ٖ1 
ئئئئا يفه  ئ ئ سر
و ئئئئا ت  ئ ئئئئئنه شئئئئئاذلٍ، اقهو ٌئ ئ ئئئئئله ي  ئ

ض  َ لوق و ئئئ ئ ئ ئئئئئاسه  ٕو عو ئ  نمه سئئئئئائره لبن 
ُ ه ئئئئئاليه رو ٍه اكل سئ ئئئئئِلا ْو نمه َسئ ئئئ ئ ئ ئ

و َفو ٍو لو

ي اره
ضه  لعق  ل لهلُل ن ولايل رو ا ن و ٕ  ت سر  ُْ ْو نمه ِعو و ُ د لَفو ُّ رو نه  و ه لرلو َ.ي و  2ُُٖس لي 

ئئئئئهٕو  َه لوسرو ئئ ئ ئ
ئئئئئ ي يعو ٕرو و لواينلثل  ئئئئئن، لو ئئئئ يف شو ئ  ٌ ئئئئذو ئ و ٖو عو و ئئئ ئ ئئئ لواح  تْه ب و ئ ئ ٕ يئ ئئئئا  رو هنئ ٖلاه عو ئئئئ ئ

ئئئئُل لجلو ئ يلياحصه ئئئئُع له ئ  رجه
و  ه ع 

هاةو ٕو ر و ٓا  ه َسي و ه عض 
. ل ه بو ه ه اَله ًُ ب 

ٕو لهلُل لوبو ا.  وفَله ه ره عض 
 3«بو

لعیيض بى وي .87 جم َم َین یمّب ال  ٍ بى عّماریپظز خّاَز هعاِ الدُّ

اٸ ح٣ـٻ   ٞطٲـٹزٺ  يد َٹؾـ يقـ  .ٯٳبت ٖٯٳبي زض ح١ اٸ ٲرتٯٝ اؾـت ٦
 یاٸ ضا اظ ٣ٞٽـب  سيـ د ٲٟيقـ  .طزٺ٦ـ ٭ ياٸ ضا تٗس اؾت ٸ زض چٷس ٲٹيٕ
ٻ اٸ اظ ذـٹال حًـطت   ٦ـ ٞطٲـٹزٺ   يد ٶزبقـ يانحبة قٳطزٺ ٸ قـ 

ٸ زض  يحًطت ٲٹؾ بٮت زاقتٻ اظ ربٶت٦ثٹزٺ ٸ ٸ بْٱ٦نبز٠ ٸ 
اٲـط اٸ   يطز، ٸ آٴ ربٶـت ٲتـٹٮ  ٦ـ ٸٞـبت   بٰ حًطت ضيـب يّٷٻ زض ايٲس
ـ  يٹٶؽ نبحت ٲٷعٮت ثٹز ٶـعز ا يٸ  ٶسقس ـ ئـ ١ ثـٹز ٸ ٢ب كـبٴ ٸ ٲٹحّ ٻ ٭ ث

 ٻيـ رٟٗط ثـٵ ثبثٹ  ح١ ٸ اثٹٻ طز ث٦ثٹز پؽ ضرٹٔ  «ٖجساهلل اُٞا»اٲبٲت 
 ،زٺحـ١ ٶٳـٹ  ٻ ٻ ضرٹٔ ثـ ٦ؾت ا ٸ ْبټط آٴ  اؾت، «يُٞح»ٻ اٸ ٦ٞطٲٹزٺ 
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 ٞطٲٹزٺ. يد ٶزبقيٻ ق٧چٷبٶ
 بٰ حًـطت ضيـب  يّزض ٲسح اٸ ٸاضز قسٺ ٸ زض ا يبتيٸ ثبٮزٳٯٻ ضٸا

ٕ يـ ٟـٵ ٸ رٳ ٦حٷٹٌ ٸ ٻ ث ٶسطز. آٴ حًطت اٲط ٞطٲٹز٦ٷٻ ٸٞبت يزض ٲس
ٻ زض ٦ـ پسض ٸ رسّ ذـٹز ضا   يذٹز ٸ ٲٹاٮ يٲٹاٮ ٶسحتبد اٸ ٸ اٲط ٞطٲٹزيٲب

حًطت  ضٞي١ت يّٵ ٲيا» :ٻ٦كبٴ يا ٻث ٶساٸ حبيط قٹٶس ٸ ٞطٲٹز ی ٺرٷبظ
س ٸ يـ ٷ٧ٕ ٢جـط ث ياٸ زض ث٣ یاظ ثطا ،ٵ ثٹزٺ٦ٻ زض ٖطا٠ ؾب٦اؾت  نبز٠

ٕ زٞٵ يٱ زض ث٣ي٪صاض ٶٳي ٲب ،اؾت يٵ ٲطز ٖطا٢يٻ ا٦ٷٻ ٪ٟتٷس يا٪ط اټ٭ ٲس
 ،ٵ ثـٹزٺ ٦زض ٖطا٠ ؾب ،اؾت حًطت نبز٠زٸؾت ٵ يس اييث٫ٹ ،قٹز

ٻ ٦ـ ٱ ٪صاقت يٱ ٶرٹاټٱ ٲب ټييٕ زٞٵ ٶٳبيس ٲب اٸ ضا زض ث٣يا٪ط قٳب ٶ٫صاض
 ٕ زٞٵ ٶٳٹزٶس.يپؽ اٸ ضا زض ث٣ .«سييٕ زٞٵ ٶٳبيضا زض ث٣ يٲٹاٮ

ٲـٵ ثـط ؾـط ٢جـط      یضٸظ :ٻ ٪ٟـت ٦س يؾت اظ ٲحٳّس ثٵ ٸٮا تيٸ ضٸا
ٶعز ٲـٵ آٲـس ٸ    (ٲجبقط ٢جطؾتبٴ يٗٷي)ٻ نبحت ٲ٣جطٺ ٦ٹٶؽ ضٞتٻ ثٹزٰ ي

ٲـطا اٲـط    يباٮطّ  يثٵ ٲٹؾ يٻ حًطت ٖٯ٦ؿت ي٦ٵ قرم يا» :٪ٟت
يـب چٽـ٭   ) «؟ٲطتجـٻ  ٥يټط ضٸظ  ،ٻ آة ثپبقٱ ثط ٢جط اٸ چٽ٭ ٲبٺ٦زٺ ٞطٲٹ
ط يؾــط» :ٻ٦ــٸ ټــٱ نــبحت ٲ٣جــطٺ ٪ٟــت  .(اظ ضاٸی اؾــت ٥قــ ،ضٸظ

ط يطز آٴ ؾطيٲ ٲي ټبقٱ ياظ ثٷ یپؽ ټط٪بٺ ٲطز ،ٶعز ٲٵ اؾت ٛٳجطيپ
 كـبٴ ٲـطزٺ ٸ ثـب ذـٹز    يا اظ يؿـ ٦ٻ ٦ٞٽٳٱ  ٲي ٲٵ ،ٷس٦ ٲي زض قجف نسا

ٸ  .ٞٽٳـٱ  ٲـي  ٹٴ نجا قٹز آٴ ٸ٢تچ ؟ٴ ٲطزٺٱ چٻ ٦ؿي اظ ايكبي٪ٹ ٲي
كـبٴ  ياظ ا ي٦ـ ٲـٵ ٪ٟـتٱ    .طز٦ـ ط نسا يع آٴ ؾطيٵ ٲطز ٶيزض قت ٸٞبت ا

آٲسٶس ٶـعز ٲـٵ ٸ    ،ٻ ضٸظ قس٦ ٵيټٳ .«ٶجٹزثيٳبض كبٴ يٻ اظ ا٦ يؿ٦ ؟ٲطزٺ
ٻ زض ٖـطا٠  ٦ـ  اثٵ ٖجـساهلل اٮهّـبز٠   يط ضا ٪طٞتٷس ٸ ٪ٟتٷس ٲٹاٮيآٴ ؾط

 طزٺ.٦ٵ ثٹزٺ ٸٞبت ٦ؾب
٪ٟتٱ ثـٻ حًـطت   ٻ ٦طزٺ ٦ٶ٣٭  ييحيس اظ نٟٹاٴ ثٵ يثٵ ٸٮٸ ٲحٳّس

ٻ ٦ـ  يتـ طز ٲطا آٴ ٮُـٝ ٸ ٲحجّ ٦ٹقحب٬ ذ ؛ت قٹٰيٞسا» :ٻ٦ ضيباٲبٰ 
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ٻ ٦ؿت يب اظ ٮُٝ ذسا ٸ احؿبٴ اٸ ٶيآ» :ٞطٲٹزٶس .«یٹٶؽ ٶٳٹزي زض ح١
ٕه » «؟ٛٳجـط يرٹاض پٻ طز اظ ٖطا٠ ث٣٦٭ تٷٲاٸ ضا   ُر

يليئ حو  يف يٕو ئرٕ له ُ ط  ُ ٍ ُلن  ٌئا   ر
و  مو ْه يه خو ُْ لهلُل ّإ لهلُل به و ض  ُُسو لوت و . رًل ٖ ٕو َس مو ه  ُسَٖله و  «رله

                                                 
 .486ضرب٬ اٮ٧كي: ل .1



 



 

حضزت هعصّهٍ یَا اهتركچًد منّيٍ اس 

 ینیّك ت ت یزاهت ِ ِالـک یٌ دربار یح ي وتض  |
 «يٷيٹ٧ـ ت تيـ ٸال»٢ـطاض زاضز،   ييٻ زض ؾُا ثبال٦ټب  تياظ ا٢ؿبٰ ٸال ي٧ي

ٷف يتهطّٜ زض رٽبٴ آٞط ييتٹاٶب يؿ٦ٻ ٦آٴ اؾت  يٷيٹ٧ت تيٸال اؾت.
 يٗٷي .ثٹز يٷيٹ٧ت تيٲ٣بٰ ٸال یزاضا يؿيحًطت ٖ ٲخالً .زاقتٻ ثبقس

ط ٢طآٴ، ثٻ اشٴ ذـسا ثـب   يٷس ٸ ثٻ تٗج٦تٹاٶؿت زض رٽبٴ ذٯ٣ت تهطٜ  ٲي
ب يـ ٸ  .طزٺ ٸ ثٻ پطٸاظ زضآٸضز٦پطٶسٺ، آٴ ضا ظٶسٺ  ي٪ِٯ ی سٴ ثٻ ٲزؿّٳٻيزٲ
زضٲبٴ ثٓطَل ضا زضٲـبٴ ثركـس، ٸ    ثي یٳبضيب ثيس ٸ يٷب ٶٳبيٹض ٲبزضظاز ضا ث٦

 ٷس.٦ٲطزٺ ضا ظٶسٺ  ،اظ ټٳٻ ثبالتط
بٲـ٭ ذـسا   ٦ٻ اٸ ٖجس ٦ثٻ ذبَط آٴ ثٹز  يؿيٖ يٹت٧ٵ ٢سضت ٲٯيا

 ذـبٮم ٸ  يتٹاٶـس زض پطتـٹ ثٷـس٪    ٲـي  ٸ اٶؿبٴ  بٲجطاٴ ثٹز،يبي ٸ پيٸ اظ اٸٮ
ٸ ٳـب٬  رٻ ذسا٪ٹٶٻ قٹز ٸ ٲٓٽـط نـٟبت   ٦ثطؾس  يبٲ٭ ثٻ چٷبٴ ٲ٣بٲبت٦

 :ٶسٞطٲٹز يزض ؾرٷ ٻ اٲبٰ نبز٧٠رال٬ ذسا ٪طزز، چٷبٶ
                                                 

 .49 ٖٳطاٴ: ٢طآٴ ٦طيٱ: آ٬ .1
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لعُلُةٖ » ٓو  ُث يئلو ئٖ تد جو ه م رو ُ ب  ئا لرلو ٔو ئ هُن ــعثَد:ثد ن  ِكــاســتيگــَّريتٍتٌــدگيّ
 «تدردرٍىآىًْفتِاست.يرتَت

ٻ ٲٓٽـط  ٦ـ ٷـس  ٦ ٲـي  ٥يثٻ ذسا ٶعز یاٶؿبٴ ضا ثٻ ٢سض ،تيّٖجٹز يٗٷي
ٵ، يٹ٧ـ تٹاٶـس زض رٽـبٴ ت   ٲـي  قـٹز، ٸ ثـٻ اشٴ پطٸضز٪ـبض    ٲي نٟبت ذسا

 س.يٶٳب ييذسا یبضټب٦ٷس ٸ ٦تهطّٜ 
ـ ٳـٹزٴ ٲطاحـ٭ ٖجٹز  يت زض پطتٹ پيّٻ: ٸنٹ٬ ثٻ ضثٹث٧ٷيا ايتٹي  ،تيّ

تـب   ياظ ثٷـس٪ » ،ٵ رٳٯٻيا يطا ٲٗٷياؾت، ظای  ٺط ظٶٷسي٪طچٻ زض ْبټط تٗج
ب زض يـ ذبضد قٹز،  يقٹز اٶؿبٴ اظ ٲطظ ثٷس٪ ٲي ٲ٫ط« اؾت. یذساٸٶس٪بض

 ث٫صاضز؟٪بٰ  ييٲطظ ذسا
رلااه يئلو »

اه ل و ٕو رو ئ لُا  ُ  ّ  يٸٮ «زب؟٦ټب پطٸضز٪بض زب ٸ پطٸضز٪بض٦ ٤ذب ؛َو لو
 ييٻ ذـسا ٦ـ ٻ زاقـت  س تٹرّيثب» :یطٽٲُ يس ٲطتًيقٽ اؾتبز ی ثٻ ٪ٟتٻ

ٻ اٶؿـبٴ زض  ٦ٵ اؾت يج ٞٹ٠ اياؾت، ٲ٣هٹز اظ حس یط اظ ذساٸٶس٪بضيٚ
 «ضؾس. ٲي یثٻ ذساٸٶس٪بض يپطتٹ ثٷس٪

ت يـ ضٸح ٸال ی، زاضايثٷس٪ يٳٹزٴ ٲطاح٭ ٖبٮيطتٹ پاٶؿبٴ زض پ يٗٷي
ت يـ ٖزټـبی   طاٲت٦ٷس ٸ ٦آؾب  ٺٲٗزع یبضټب٦تٹاٶس  ٲي قٹز ٸ ٲي يٷيٹ٧ت

ٖ  ٥يـ ط ٦ٷزب ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٳٹٶٻ ثٻ شياظ اٸ ؾطظٶس. زض ا اظ ٶٳٹٶـٻ   يٷـ يقـبټس 
ـ اظ ظثـبٴ آ  حًـطت ضيـب  ټـبی   طاٲت٦  یاقـتٽبضز  یٲحٳـس  هللا تي

   :پطزاظيٱ ٲي
زض اقـتٽبضز   ـ.   ټ 1320ٻ زض ؾب٬ ٦طاٴ ذبٶٱ، يٶبٰ ازاضٰ ثٻ  یذٹاټط

س يضؾ يب ضٞت، اٸ ثٻ ؾٵ زٸ ؾبٮ٫يٲبزضـ اظ زٶ یس قس، پؽ اظ چٷسٲتٹٮّ
زاز، ثـبظ ثـٻ    ٲي ٻي٧ٹاض تيف ضا ثٻ زيزؾتٽب يؿتس، حتّيتٹاٶؿت ثب ٶٳي يٸٮ
ٲٷـبٴ، اٸ ضا زض ؾـب٬   ئاظ ٲ ياٞتبز. پسضٰ ثب ٲبزضثعض٪ٱ ټٳطاٺ ثًٗ ٲيٵ يظٲ

                                                 
 .100ل  :ٲهجبح اٮكّطيٗٻ .1
 . 82تب  73ل  :ٸاليټب ٸ ٸاليتٽب، اؾتبز قٽيس ٲطتًي ٲُٽطی .2
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ؼ ثطزٶـس.  ثـٻ ٲكـٽس ٲ٣ـسّ    ٭ ثٻ حًطت ضيـب تٹؾّ یثطا ـ.   ټ 1322
ٵ يـ ٞه٭ ظٲؿتبٴ ثٹز ٸ حطٰ آٴ حًطت ذٯٹت ثٹز. پسض ٸ ٲـبزضثعض٪ٱ ا 

ؼ ٶكـبٶسٶس ٸ ٲٯتٳؿـبٶٻ اظ   ا ٲ٣سّييط ٥يٷبض ذٹز زض ٶعز٦ضا زض  ٤ٹز٦
ٶب٪ـبٺ   .سٶسٷس، ؾپؽ ٲكٛٹ٬ ٶٳبظ قـ ٦ يٮُٝ ذبن ٻ ثٻ اٸ٦آ٢ب ذٹاؾتٷس 

ا ضا ثـٻ  يا ضٞت ٸ يطييط یثطذبؾت ٸ ثٻ ؾٹٵ زذتط يسٶس ايزض ٶٳبظ ز
ٻ ثـط  ي٧ت بٞت ٸ ثسٸٴيبٲ٭ قٟب ٦ٵ زذتط ثٻ َٹض ياظ آٴ پؽ اثٛ٭ ٪طٞت. 

 ٻ اٸ ضا٦ـ ثؿـت٫بٴ   ی ، ثٻ ضاٺ اٞتبز. اٸ ضا ثٻ اقـتٽبضز آٸضزٶـس، ټٳـٻ   یعيچ
ـ  يٻ اٸ ٢بزض ثٻ ا٦زاٶؿتٷس  ٲي قٷبذتٷس ٸ ٲي ت ؿتبزٴ ٸ ضاٺ ضٞتٵ ٶجـٹز، تٗزّ

ٵ يـ رتٷـس. ا يقٹ٠ ض ٥اق ٝ ؾطقبض حًطت ضيببز ٮُيطزٶس، ٸ ثٻ ٦
 ثطز. ٲي ؾط ثٻ يٳب٬ ؾالٲت٦ذٹاټطٰ ټٷٹظ ظٶسٺ اؾت ٸ زض 

ـ ٶ ٱ: حًطت ٲٗهٹٲٻيي٪ٹ ٲي ٥ٷيا ـ ٳـب٬ ٖجٹز ٦ع ثـط احـط   ي ت ٸ يّ
ٸ ضقــس زض ٲيــبٴ چٷــيٵ  یٲٗٷــٹ يثــٻ ٲ٣بٲــبت ٖــبٮ يبثيٖطٞــبٴ، ٸ زؾــت

ٷـبٴ پـسض ٸ   تحت تٗٯيٱ چ ٶعزي٧بٴ زاٶكٳٷس ٸ ٲجبضظ ٸ ،ثطازضاٴ ،ذٹاټطاٴ
 قـسٺ ٸ  یبظيـ ٵ اٲتيچٷـ  یٻ زاضا٦ـ  ٶسسيضؾـ ای  ٻثٻ ٲطحٯ٪ٹاضی عضثطازض ث

ـ تٹاٶس اظ ٲ٣ـبٰ ٸال  ٲي آؾـب ٸ   ٲٗزـعٺ  یبضټـب ٦طزٺ ٸ ٦ـ ت ذـٹز اؾـتٟبزٺ   ي
ٶٓـط قـٳب ضا ثـٻ     ،بٴ نسټب ٶٳٹٶٻيٷزب زض ٲيس. زض اٷٷ٦ق٫ٟت ټبی  طاٲت٦

 ٷٱ:٦ ٲي چٷس ٶٳٹٶٻ رٯت

 هعصّهٍ حضزت یینجات گزٌِ طزگزداو با راَامن .9

زٸض، زض ٞهـ٭   یاظ قـٽطټب  ي٧ـ ياظ ٲطزٰ  ي٪طٸټ ،ټب ٢ج٭ اظ اٶ٣الة ؾب٬
ٖبظٰ ٢ٱ قسٺ ثٹزٶس. قت ٞـطا   بضت حًطت ٲٗهٹٲٻيظ یظٲؿتبٴ ثطا

٢ـٱ   يچٷس ٞطؾـر  ٵ ٪طٸٺ زضيٵ ٶكؿتٻ ثٹز، ايزض ظٲ يٷيس، ثطٜ ؾٷ٫يضؾ
 ی ٺٯٻ ؾط٪طزاٴ قـسٺ ٸ زض ٲرـبَط  يبثبٴ ثسٸٴ ٸؾيطزٶس ٸ زض ث٦ضاٺ ضا ٪ٱ 

 ٭ ثٻ زاٲـٵ حًـطت ٲٗهـٹٲٻ   رب زؾت تٹؾّ ټٳبٴ .س ٢طاض ٪طٞتٷسيقس
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 ظزٶس تب ثب ٶكبٴ زازٴ ضاٺ، آٶٽب ضا اظ ذُط ثطټبٶس.
ــ  ــٷس ٲٹحّ ــ١ ؾ ــي١، َج ــسّ ي٧ ــتبٶاظ ذ ــٻ ی ٻاٰ آؾ ــطت  ی ٲ٣سّؾ حً

س: زض آٴ قـت )ثـسٸٴ   يـ ٪ٹ ٲي «یس ضيٹس ٲحٳّيّٲطحٹٰ ؾ» ،ٲٗهٹٲٻ
ـ  ثٻ اَالٔ اظ ظائطاٴ زض سٰ، زض يـ ذٹاث ي٦ٹزٰ، اٶـس زض ٸ ؾط٪طزاٴ( زض حطٰ ث

ـ ثطذ» :ٶسٸ ٞطٲٹز ٺٶعز ٲٵ آٲس سٰ حًطت ٲٗهٹٲٻيٖبٮٱ ذٹاة ز ع، ي
 «.ٵ٦ضا ضٸقٵ ټب  چطا٘ ٪ٯسؾتٻ

ٳٻ قت ٪صقتٻ ٸ ټٷـٹظ چٽـبض   ياظ ٶ ي٦سٰ اٶسيطزٰ، ز٦ثٻ ؾبٖت ٶ٫بٺ 
٢جـ٭ اظ اشاٴ،   ي٦ٸ ٲـب َجـ١ ٲٗٳـٹ٬ اٶـس    ، اؾت يؾبٖت ثٻ اشاٴ نجا ثب٢

 ٱ.يطز٦ يٲ ٪ٯسؾتٻ ضا ضٸقٵ یټب چطا٘
ٵ ثـبض ثـب   يسٰ، ايضا زض ذٹاة ز سٰ، زٸثبضٺ حًطت ٲٗهٹٲٻيذٹاث

٪ٯسؾـتٻ ضا ضٸقـٵ   ټـبی   ع، ٲ٫ط ٶ٫ٟتٱ چطا٘يثطذ»: ٶسثٻ ٲٵ ٞطٲٹز یتٷس
 «ٵ.٦

 يٷيسٰ ثطٜ ؾـٷ٫ يطزٰ، ز٦ضا ضٸقٵ ټب  ٪ٯسؾتٻټبی  ثطذبؾتٱ ٸ چطا٘
ٻ ٦ـ ظزٺ قسٺ ثٹزٰ  ق٫ٟت يسپٹـ ٶٳٹزٺ اؾت، ٸٮيآٲسٺ ٸ ټٳٻ رب ضا ؾٟ

٘  اٲكت ثٻ زؾتٹض حًـطت ٲٗهـٹٲٻ   چطا ضا ظٸزتـط ضٸقـٵ   ټـب   چـطا
ثـٹز، اظ حـطٰ    يٻ ټٹا آٞتـبث ٦نجا ضٸظ ثٗس  .ؾط آٲس  ؟ آٴ قت ثٻاٰ ٺٶٳٹز
حًـطت  »ٷـس:  ي٪ٹ ٲي ٫طيسٰ چٷس ٶٟط اظ ظائطاٴ ثٻ ټٳسيطزٰ، قٷ٦ ٲي ٖجٹض

ـ  س اظ ٲحًـط ٲ٣سّ يـ س، چ٣ـسض ثب يثٻ زاز ٲب ضؾـ  ٲٗهٹٲٻ ط ٸ ٧ؾـف تكّ
قـس، ٲـب زض ز٬    ٶٳـي  ضٸقٵټب  ٪ٯسؾتٻټبی  ٪ط چطا٘ٱ! اييٶٳب یؾپبؾ٫عاض
ٱ، يطزٺ ثـٹز ٦ـ ٻ ضاٺ ضا ٪ٱ ٦ ؾطز یبثبٴ پط اظ ثطٜ ٸ ټٹايزض ث ٥يقت تبض

قـس ٲـب    ٶٳـي  ضٸقـٵ ټـب   ا٪ط چطا٘ ٪ٯسؾتٻ .ٱيثطز ٶٳي ثٻ زض يربٴ ؾبٮٳ
 «ٱ.يطز٦ ٶٳي سايټط٪ع پ يْٯٳبٶ ي٧يرٽت قٽط ٢ٱ ضا زض آٴ تبض

                                                 
ثب تٹرٻ ثٻ ايٷ٧ٻ زض آٴ ٖهط، ثط٠ قٽط ٢ٱ ٦ٱ ثٹز، ٸ تٷٽب ثط٢ي ٦ٻ ٲٹتٹض ٲؿـت٣٭ زاقـت ٸ ٶـٹض آٴ اظ     .1

 ی ٲ٣سّؾٻ ثٹز. زٸض پيسا ثٹز، ثط٠ آؾتبٶٻ
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ــٹاة ضا زض ــضاظ ذ ــبٞتٱ ي ــط٦ ــطا حً ــٹٲٻٻ چ ــٵ ت ٲٗه ــٻ ٲ  ث
 «ٵ!٦ضا ضٸقٵ ټب  ع ٸ چطا٘ ٪ٯسؾتٻيثطذ»: ٶسٞطٲٹز ٲي

 جيـافل یشفا .2
ـ ٲ»ثٻ ٶبٰ  ي٢ج٭ قرهټبی  زض ظٲبٴ ـ    «طظا اؾـساهلل ي ط اظ ذبزٲـبٴ حـطٰ ٲُٽّ

ـ ثٹز، اٸ زض ٶبح حًطت ٲٗهٹٲٻ ـ پـب زضز قـ٣ب٢ٯٹؼ )   ی ٻي ٶـٹٔ   ٥ي
ف يټـب  ٻ اٶ٫كـت ٦ـ  یزض ٢ؿٳت پبټب( ٪طٞت، ثٻ َـٹض  يحؿ ثي ٸ يٞٯز

 یأٟـب٠ ض آٴ ظٲبٴ اظ زضٲبٴ اٸ ٖبرع قسٶس، ٸ ثٻ اتّټبی  ٥بٺ قس ٸ پعقيؾ
 س ٢ُٕ قٹز.ياٸ ثب یت، پبيٻ ثٻ ذبَط ٖسٰ ؾطا٦زازٶس 
ٳـبض ٶـبٲجطزٺ ثـب ذـٹز     يٕ پب ٞطا ضؾس، ثُٻ ٲٹٖس ٧٢ضٸظ ٢ج٭ اظ آٶ ٥ي

 زضؿـتٻ اؾـت اٲكـت    يٷٷس، قب٦ٱ ضا ٢ُٕ يٻ ثٷبؾت ٞطزا پب٦حب٬ »٪ٟت: 
 «٭ ٪طزٰ.ٶٱ ٸ ثٻ آٴ حًطت ٲتٹؾّثٳب حطٰ حًطت ٲٗهٹٲٻ

طز ٸ ثـٻ  ٦اٸ ضا حٳ٭  ٤ثٻ ٶبٰ ٲجبض يتٹاٶؿت ضاٺ ثطٸز، قره ٶٳي اٸ
اؾـساهلل ذـٹز ضا    ظاطيحطٰ ضا ثؿتٷس، ٲ یاٰ زضټبقت، ذسّ حطٰ ثطز. اٸاذط

 ٲتٹؾ٭ قـس  ت حًطت ٲٗهٹٲٻي٭ ٖٷبيس، ٸ ثٻ شيا ضؾبٶييط یثٻ پب
طز، ٸ ٲٯتٳؿـبٶٻ  ٦ـ ربٶؿٹظ  ی زضٲبٴ ذٹز ٶبٮٻ ثي یٳبضيٸ زض ٲٹضز زضز ٸ ث

اٸ ضا  یٷـس ٸ اظ زض٪ـبٺ ذساٸٶـس قـٟب    ٦ ياظ حًطت ذٹاؾت ثـٻ اٸ ٮُٟـ  
 بٞت.ي٭ اٸ تب اشاٴ نجا ازاٲٻ ثُٯجس. تٹؾّ

اؾـساهلل ثـب    ظاطيسٶس ٲيبضاٴ حطٰ قٷ٧ثٹز، ٶب٪بٺ ذسٲت ٥يټٷٹظ ټٹا تبض
س، حًطت ثـٻ ٲـٵ   يٷ٦زض ضا ثبظ »ظٶس:  ٲي بزيذٹز پكت زض آٲسٺ ٸ ٞط یپب

بٞتٻ. يس، قٟب ي٪ٹ ٲي سٶس ضاؾتيزض ضا ٪كٹزٶس، ز «بٞتٱ!يز، ٸ قٟب ط٦ٮُٝ 
ـ »طظا اؾساهلل ٪ٟت: يٲ «؟يبٞتيچ٫ٹٶٻ قٟب » :سٶسياظ اٸ پطؾ ٭ ٸ پؽ اظ تٹؾّ

طزٰ: ٦ٖطو  «تٹ ضا چٻ قسٺ؟»: ٶسٸ ٞطٲٹز ٺٶعزٰ آٲس ييؾٹظ ٸ ٪ساظ، ثبٶٹ
 «ذٹاټٱ. ٲي ب ٲط٨يبض اٶساذتٻ اؾت، اظ ذسا قٟب ٦ٲطا اظ  یپبټب ،یٳبضيث»
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ٸ  ٶـس سيٲـٵ ٲبٮ  یپب یذٹز ضا ثط ضٸ ی ٲ٣ٷٗٻ ی آٴ ثبٶٹ چٷس ثبض ٪ٹقٻ
ـ ٦طزٰ ثـٻ َـٹض   ٦ټٳبٴ زٰ احؿبؼ  «ذساٸٶس تٹ ضا قٟب زاز.»: ٶسٞطٲٹز  يٯّ

: ٶـس ٞطٲٹز «س؟يؿـت ي٦قٳب » :سٰيزضز پب ٶساضٰ ٸ ذٹة قسٰ. اظ آٴ ثبٶٹ پطؾ
زذتـط   ! ٲـٵ ٞبَٳـٻ  ټؿـتي؟ ٻ تٹ ذـبزٰ ٲـٵ   ٦ ٵي، ثب ايقٷبؾ ٶٳي ب ٲطايآ»

 «ثبقٱ. ٲي ثٵ رٟٗط يٲٹؾ

 بز د مجال َژّي ب حاج طيعج  یشفا .3
ـ ٲبٶٷس: ٲطحـٹٰ آ  يثعض٪ یضا ٖٯٳب «س رٳب٬ ټػثطيّؾ» یزاؾتبٴ قٟب  اهلل تي
ـ آ، ٲطحٹٰ ي٦اضا يس ٖٯد ٲحٳّياهلل ق تي، ٲطحٹٰ آٲح١٣ زاٲبز اهلل  تي

ـ ا اٶس. طزٺ٦ٶ٣٭  یطيقج يٲٹؾ سيّاهلل ؾ تيٸ آ یطحبئ يد ٲطتًيق ٵ ي
 ٲتـٹٞي ) یٱ حـبئط يط٧د ٖجساٮياهلل حبد ق تيت آيٸا٢ٗٻ زض ٖهط ٲطرٗ

 ي٦ـ اهلل اضا تيٵ ٲبرطا اظ ظثبٴ ٲطحٹٰ آيٟب٠ اٞتبزٺ اؾت. ا( اتّ.٠   ټ 1355
 ٵ آٲسٺ اؾت:يچٷ

ٞٯذ قـسٺ ثـٹز ٸ اٸ ضا ثـٻ    اظ ؾبزات ثٻ ٶبٰ حبد آ٢ب رٳب٬ ټػثط  ي٧ي
د يٹٰ حـبد قـ  ٻ اظ َـطٜ ٲطحـ  ٦ای  ٻٲزٯؽ ضٸي ٪طٞتٷس ٸ زض ٲي زٸـ
قـس،   ٲي ٻ ٲٷ٣ٗسيًّيٞ ی ٲسضؾٻض ٖبقٹضا ز ی زض زټٻ یٱ حبئطيط٧ٖجساٮ
 ،ٱيط٧د ٖجساٮيٝ، ذبزٰ حبد قيؾ يٖٯ  سيّؾ یآ٢ب یطز. ضٸظ٦ ٲي ت٦قط

، چـطا  يس ټؿـت يّٸ تٹ ؾ يي٪ٹ ٲي س! ا٪ط ضاؾتيّؾ یا»ثٻ آ٢ب رٳب٬ ٪ٟت: 
قـٟب   ثرٹاٺ تـب تـٹ ضا   ؟ ثطٸ اظ حًطت ٲٗهٹٲٻيٷ٦ ٲي تيٲطزٰ ضا اش

 «ټس.ز
ف ضا يٻ ثٛـى ٪ٯـٹ  ٦ـ  يطز، زض حـبٮ ٦ـ س رٳب٬ احط يّٵ حطٜ زض ؾيا

ضٞت ٸ قب٬ ذٹز ضا اظ ؾطـ ثبظ  ٪طٞتٻ ثٹز ثٻ حطٰ حًطت ٲٗهٹٲٻ
ٱ تـب  يعيـ ذ ٶٳـي  ثط»طز: ٦ا ثؿت ٸ ٖطو يَطٜ آٴ ضا ثٻ يط ٥يطز، ٸ ٦

                                                 
 .216، ل 1د  :يبٴ، چبح ؾٷ٫ي، تٽطاٴاٶٹاض اٮٳكٗكٗيٵ، قيد ٖٯي ٦بتٹظ .1
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ذٹاثف ثطز، زض ٖبٮٱ ذٹاة اٸ ضا قٟب زازٶـس ٸ   يتپؽ اظ ٲسّ« .طٰيقٟب ث٫
)ضٸيـٻ   یآ٢ـب ٖٯـٹ    ٵيس حؿيّٝ زؾتف ٶٽبزٶس تب ثٻ حبد ؾ٦ض ز یبٚص٦

بٞتٻ اؾت ٸ زض زؾتف يٻ قٟب ٦س ثبي ٲي زض یساضيذٹاٴ( ثسټس. اٸ پؽ اظ ث
ٵ يس حؿـ يّعز تب ٶبٲٻ ضا ثٻ حـبد ؾـ  يذ ٲي ثب شٸ٠ ٸ قٹ٠ ثط .ټؿتای  ٻٶبٲ

ت ٶساقـت ثـٻ   أرط يحت ،ٱ زض زؾتف ٶ٫ٻ زاقتٻ ثٹز٧ٶبٲٻ ضا ٲح ؛ثطؾبٶس
س آٴ ضا ثـٻ حـبد   ي٪ٟت ثب ٲي ثسټس، یٱ حبئطيط٧د ٖجساٮيحبد ق یآ٢ب
 ٵ آ٢ب ثسټٱ.يحؿس يّؾ

ــاظ ٲطحــٹٰ آ ــس حــبد قــ یحــبئط يد ٲطتًــياهلل قــ تي د ي)ٞطظٶ
ـ ٻ ا٦ثٻ اٸ ٪ٟتٻ قسٺ ثٹز »ٞطٲٹز:  ،( ٶ٣٭ قسٺیٱ حبئطيط٧ٖجساٮ ٵ ٶبٲـٻ  ي

 ع اظيٶ «.ذٹاٶس ٲي ٲب ضٸيٻ یٻ ثطا٦ثسٺ  یآ٢ب ٖٯٹ  ٵيس حؿيّضا ثٻ حبد ؾ
س رٳـب٬  يّضا ثـٻ ؾـ   يٹټ٧ٶ٣٭ قسٺ: زض ٖبٮٱ ذٹاة ؾبذتٳبٴ ثبقـ  يثًٗ

 «.ٵ اؾتيس حؿيّٵ ؾبذتٳبٴ ٲب٬ آ٢ب ؾيا» :ٶكبٴ زازٶس ٸ ثٻ اٸ ٪ٟتٷس
 ٶٹقتٻ قسٺ ثٹز. ٻ زض آٴ ٶبٲٻ چٻ٦ٲٗٯٹٰ ٶجٹز 

ـ بٞتٵ اٸ ثـٻ ٲطحـٹٰ آ  يـ قٟب  ذجط ٻ٦ يع ٶ٣٭ قسٺ: ٸ٢تيٶ د ياهلل قـ  تي
ـ ثـٻ حًـٹض َٯج   ضؾـس، اٸ ضا  ٲـي  یٱ حـبئط يط٧ٖجساٮ  ف ضايسٺ ٸ ظاٶـٹ ي
 ثٹؾس. ٲي

طزٰ ٦س: ٲٵ ثب ذٹز آ٢ب رٳب٬ ټػثط نحجت ي٪ٹ ٲي یطياهلل قج تيآ
 ثٻ حطٰ حًطت ٲٗهـٹٲٻ » :سٰ، ٪ٟتيبٞتٷف ضا پطؾيقٟب  يٸ چ٫ٹٶ٫

ـ ضا ز يضٞتٱ. ٲتٹؾ٭ قسٰ، زض آٶزب قرم ٲحتطٲ ٖهـب ثـط    ٤سٰ ثـب ٶـٹ  ي
 «تٱ.بٞيبٲ٭ ٦ يزض ټٳبٴ ٮحٓٻ ؾالٲت ،ٱ ٞكبض زازيظاٶٹ

ــٹٰ آ ــٸ اظ ٲطح ــبز  تي ــ١ زاٲ ــسٺ  اهلل ٲح٣ ــ٭ ق ــربل » :ٶ٣ اٸ اق
                                                 

 .ـ.   ټ 1373ی ٢ٱ، ؾب٬  ی ٸاحس تجٯيٛبت آؾتبٶٻ ٶ٣٭ اظ ٶكطيٻ .1
آ٢ب ؾيّس حؿيٵ ٲطز ثب ايٳبٶي »االؾالٰ ٸ اٮٳؿٯٳيٵ قيد ٢ٹاٰ ٸقٷٹی ٶ٣٭ قسٺ، ٞطٲٹز:  اظ ٲطحٹٰ حزت .2

عايي زاقـت. ٲطحـٹٰ   ؾٽٱ ثٻ ؾ ٖؿ٫طیزض ٲؿزس اٲبٰ حؿٵ  ی ٖعای اٲبٰ حؿيٵ ثٹز، ٸ زض ا٢بٲٻ
اظ ؾيّس حؿيٵ پطؾيسٺ ثٹزٶـس ٦ـٻ زض آٴ    اهلل ٶزٟي ٲطٖكي ٸ ٲطحٹٰ آيت اهلل قيد ٖجساٮ٧طيٱ حبئطی آيت

 (12، ل4، قٳبضٺ٦1ٹحط، ؾب٬ ی )ٲبټٷبٲٻ« اربظٺ ٶسازٶس ث٫ٹيٱ.»ٶبٲٻ چٻ ٶٹقتٻ ثٹز؟ اٸ پبؾد زاز: 
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ذـٹز ثـط    یٖهـب  ٤اظ آٶبٴ ثب ٶـٹ  ي٧يٷس ٸ يث ٲي ضا زض حطٰ یٹټٳٷس٧ق
 «ٷس.٦ ٲي آٸضز ٸ اٸ ټٳبٴ زٰ احؿبؼ قٟب ٲي اٸ ٞكبض یظاٶٹ

 آ٢ـب » :ٶ٣ـ٭ قـسٺ، ٞطٲـٹز    یحـبئط ٱ يط٧د ٖجساٮياهلل حبد ق تياظ آ
آٲـسٺ   ی٫ـط ياظ رٽبٴ ز ييو قس، ٪ٹطاٲت ٖٹ٦ٵ يسٴ ايرٳب٬ پؽ اظ ز

 «ط ذسا ثٹز.٦ب زض حب٬ شيٹت ٸ ٧اؾت، ٚبٮجبً زض حب٬ ؾ

 ٌ طالٍداسیدخرت  یشفا .:
تٽب ٪ٯـٹزضز ٸ حبٮـت   ٲبظٶـسضاٴ، پـؽ اظ ٲـسّ    يبظزٺ ؾبٮٻ اظ اټبٮي یزذتط

تٽب اٸ ٲجتال قسٺ ثٹز. پسض ٸ ٲبزض اٸ، ٲسّ پب ی ٻيٞٯذ اظ ٶبح یٳبضيثٻ ث ،ٔتٽٹّ
 زٻ ٶ٫طٞتٷس.يٶت يٸٮ ،ز ٲٗبٮزٻ ٶٳٹزٶسبٴ ٲتٗس٧ّضا تحت ٶٓط پعق

آٸضز ٸ زض حـطٰ حًـطت    ٲي اـ اٸ ضا ثٻ ٢ٱ ٸ ذؿتٻ ؿتٻ٧ق ٲبزض ز٬
 ٤زذتـط  یقٹز ٸ اظ اٸ قـٟب  ٲي ٭زٸ ٖبٮٱ ٲتٹؾّ يث ثي ثٻ آٴ ٲٗهٹٲٻ

 ٲبٶس. ٲي ت زض حطٰيّٵ ٶيذٹاټس ٸ قت ضا ثٻ ا ٲي ضا
اٸ اظ  ی ؿـٹذتٻ ثٹز. ٲـبزض زٮ  ـ.   ټ 3/12/1374آٴ قت، قت رٳٗٻ 

ٷـس ٸ حًـطت   ٦ ٲـي  زذتط زضزٲٷسـ، ؾٹظ ٸ ٪ساظ ٷبض٦قت تب نجا زض 
 .زټس ٲي ذسا ٸاؾُٻ ٢طاض ی ضا ثٻ زض ذبٶٻ ٲٗهٹٲٻ

ٻ زذتطـ اظ ذـٹاة ثطذبؾـت ٸ   ٦س ياشاٴ نجا ٶب٪بٺ ز ٥يٲبزض ٶعز
ٳـب٬  ٦( ٲـبزض ثـب   .ؿـتس يتٹاٶؿت ثب ٶٳي ٻ اٸ ٞٯذ قسٺ ثٹز ٸ٧ٷيؿتبز )ثب ايا

بٞتـٻ ٸ ذـٹز   يذـٹز ضا ثبظ  يٷـس اٸ ؾـالٲت  يث ٲي ثطز، ٲي ضاٺت اٸ ضا ثٻ تٗزّ
عز، ٸ ٲـبرطا ثـٻ زٞتـط    يـ ض ٲـي  قٹ٠ ٥ضٸز. اق ٲي ضاٺ يؿ٦ٻ ثط ي٧ثسٸٴ ت

ـ آٶٽب پـؽ اظ تح٣  .قٹز ٲي ٣بت آؾتبٶٻ ٪عاضـيتح٣ ت ٸا٢ٗـٻ ضا  ١، نـحّ ي
ؿتٻ ضا زض زٞتـط  ٧ق بٞتٵ آٴ ظائط ٲؿبٞط ٸ ز٬يقٟب  یٷٷس ٸ ٲبرطا٦ ٲي ثبٸض

 ٷس.يٶٳب ٲي حجت ٻحًطت ٲٗهٹٲطاٲبت زض٪بٺ ٦
                                                 

 .ـ.   ټ 1375ب٬ ی ٢ٱ، ؾ ی ٲ٣سّؾٻ ا٢تجبؼ اظ ٶكطيٻ ٸاحس تجٯيٛبت آؾتبٶٻ .1
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 واميطّختٍ ِ پش  دلطزًَگ  .;
اؾت ای  ٻحبزح حًطت ٲٗهٹٲٻ ی ؾٻٲ٣سّ ی ت آؾتبٶٻيطاٲبت ٖز٦اظ 
اظ  ي٧ـ يٻ آٴ ضا اظ ظثـبٴ  ٦ضخ زازٺ اؾت،  ٱ قبٺيؾطټٷ٩ ضغ ٥ي یٻ ثطا٦

 ٱ:يقٷٹ ٲي «ٖجساهلل اٞؿب» یآ٢ب ،اٰ آؾتبٶٻذسّ
ثـٻ ٲـٵ    .، ٸاضز آؾتبٶٻ قسٰيٳثٻ ٖٷٹاٴ ذبزٰ ضؾ ـ.   ټ 1329زضؾب٬ 
، یٖجـس  يٖٯ یاظ ذبزٲبٴ اضقس ثٻ ٶبٰ ٲطحٹٰ آ٢ب ي٧يٻ اظ ٦ زؾتٹض زازٶس

ضٸظ ؾـبٖت چٽـبض ثٗـساظْٽط زض     ٥يٷٱ. ٦بض ٦ٶٓط اٸ  ٷٱ ٸ تحت٦ یطٸيپ
ٱ يسيـ ٱ، زيطز٦ـ  ٲـي  ٱ ٸ ٶٓـبضت يؿـتبزٺ ثـٹز  يا یٖجـس  یٷٻ ثب آ٢بييٹاٴ آيا

 .ساؾـت يؾـطـ پ  یٹطزٺ ٸ ٪طزٴ ٸ ٲـ ٧ت ٶيحزبة ذٹز ضا ضٖب يذبٶٳ
ٷزـب  يا  ذـٹاټط! » :٪ٟـت ط ٶعز اٸ ضٞـت ٸ  ٧اظ ٲٷ يثٻ ٖٷٹاٴ ٶٽ یٖجس یآ٢ب

 «.ٵ٦حطٲت زاضز، حزبثت ضا حّٟ 
ثب ذكٹٶت اظ رـب ثطذبؾـت ٸ ٶـعز قـٹټطـ      طز ٸ٦آٴ ذبٶٱ، اذٱ 

ٻ ؾـطټٷ٩ ثـٹز ثـب    ٦سٰ قٹټطـ يطز، ٶب٪بٺ ز٦ثب اٸ نحجت  يٳ٦ ضٞت ٸ
 ٪ٟت: ؿتبز ٸيا یٖجس یآ٢ب یضٸ ثٻ ذكٱ ٶعز ٲب آٲس ٸ ضٸ

 «؟!یبض زاض٦ٻ تٹ ثٻ ذبٶٱ ٲٵ چ»
ٸ  ط ثٻ ذبٶٱ قـٳب ٪ٟـتٱ ؾـط   ٧اظ ٲٷ ي! ٲٵ ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٽيچيټ» :یٖجس

 «.نٹضتف ضا ثپٹقبٶس
 «؟يط تٹ ًٞٹ٬ ټؿتثٻ تٹ چٻ؟ ٲ٫»  :ؾطټٷ٩

 يٯيطز ٸ ؾـ ٦ـ زؾتف ضا ثٯٷس  س، آٴ ٞطزيث٫ٹ یعيتب ذٹاؾت چ یٖجس
ٳـب٬  ٦. آٴ ظٴ ثـب  ثٻ نـٹضت اٸ ظز، ثٗـس ٶـعز ټٳؿـطـ ضٞـت      يٳ٧ٲح

 اظ ٢جطټب ٶكؿت. ي٧يٷبض ٦ت حزبة ضٞت ٸ يٸ ٖسٰ ضٖب ي٪ؿتبذ
ف يقس، ثٛى ٪ٯـٹ  ٥ذٹضزٺ ثٹز، چكٳف پط اظ اق يٯيٻ ؾ٦ یٖجس

ـ يٷبض يط٦طز ٸ ٦ٻ يقطٸٔ ثٻ ٪طټب  ٻٲخ٭ ثچّ ضا ٪طٞت ٸ ط حًـطت  ا ٲُٽّ
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ـ  ثـي  یا»طز: ٦ـ ٻ ٖطو يظزٺ زض حب٬ ٪ط آٲس ٸ ذزٯت ٲٗهٹٲٻ زٸ  يث
 «ذٹضزٰ. يٯيطزٰ ٸ زض ٖٹو ؾ٦ط ٧اظ ٲٷ يبَط تٹ ٶٽٲٵ ثٻ ذ  !ٖبٮٱ

ذـبٶٱ   یپب يٻ ٣ٖطث٦بز ثٯٷس قس يٶب٪بٺ آٺ ٸ ٞط ،ٶ٫صقتای  ٻ٣يچٷس ز٢
طز ٸ ٦ـ ف ٣ٖـطة ضا ٮـٻ   يټـب  ٳـٻ ٧ؾطټٷ٩ ثـب چ  .سٺ اؾتيؾطټٷ٩ ضا ٪ع

ٶٟـط   ٥ي .ذٹاؾت ٲي ٥ٳ٦س ٸ يزٸ ٲي ٵ َطٜ ٸ آٴ َطٜيٳٻ ثٻ ايؾطاؾ
ـ بٺ پيؾـ  ٤ذـب  «س.يظذٱ ث٫صاض یضٸس ٸ يٷ٦سا يبٺ پيؾ ٤ذب»بز ظز: يٞط  ساي

ٱ يطز٦ـ سا يپای  ٻ٧ٱ ٸ زضقيسيطٸٴ حطٰ زٸيثٻ ث یٖجس يقس. ٲٵ ٸ ٖٯ ٶٳي
ٳبضؾـتبٴ  يٱ ٸ آٴ ذبٶٱ ضا ټٳطاٺ قٹټط ثـٻ َـطٜ ث  يٸ آٴ ضا ٸاضز نحٵ ٶٳٹز

ا٪ـط  » :ظٴ ٪ٟتٷـس  ی قسٺ  بٺيؾ یسٴ پبيتطټب پؽ اظ ز٦ٱ. زض آٶزب زيثطز يٞبَٳ
 «اؾت. يٷس، ٲط٨ اٸ حتٳ٦ت يؾطاثسٶف  یٻ ٢ؿٳتٽبيظټط ثٻ ث٣

ظٴ ضا ثـب   یپـب ټب  ٥ٶٳٹز، پعق ٲي ييرٹ طز ٸ چبضٺ٦ ٲي ٻيؾطټٷ٩ ٪ط
ٱ، يس. قت رٳٗٻ ثـٹز، ٲـب ثـٻ حـطٰ ثبظ٪كـت     يبيطٸٴ ثيسٶس تب ظټط ثيٙ ثطيت

 یٻ ٸ ظاضيـ ا ثـٻ ٪ط يٷـبض يـط  ٦ع ټٳطاٺ ٲب ثٻ حـطٰ آٲـس ٸ زض   يؾطټٷ٩ ٶ
  طزٰ،٦ـ ٚٯـٍ  »٪ٟت:  ٲي طض٧ٲ پطزاذت ٸ ذُبة ثٻ حًطت ٲٗهٹٲٻ

 «طز.٦ ٥يسٰ، ظٶٱ ٲطا تحطيٶٟٽٳ
 .ساض ٲبٶـسٺ ثـٹز  يـ قـت تـب نـجا ث    ،ٻضٞت يٳبضؾتبٴ ٞبَٳيثٗس اظ آٴ، ثٻ ث

ف يآٲس، پـب طز، نجا ذبٶٳف ثٻ ټٹـ يٲ ٲي بيٲبٶس  ٲي زاٶؿت ظٶف ظٶسٺ يٶٳ
طزٺ ثٹزٶس ٸ ذُط ضٕٞ قسٺ ثٹز، ؾـطټٷ٩ ټٳؿـطـ ضا ؾـٹاض    ٦ يچيضا ثبٶس پ

آٲـس ٸ   یٖجس یس، ٶعز آ٢بيثٻ حطٰ ضؾ يآٲس، ٸ٢ت حطٰ یطزٺ ٸ ثٻ ؾٹ٦ٵ يٲبق
 .«ٲطا ثجرف ،آ٢ب ٲطا ثجرف»٪ٟت:  ٲي ٳب٬ تٹايٕ ٸ شٮت٦ثب 

 «ذسا ثجركس.» :رٹاة زاز یٖجس یآ٢ب
ضا  یٖجس یطٸٴ آٸضز ٸ آزضؼ آ٢بيجف ثياظ ر یبٚص٦ؾطټٷ٩ ٢ٯٱ ٸ 

ؾپؽ ثـب   ،ت اٸ ضا رٯت ٶٳٹزٺيس ٸ ضيبيضا ثٹؾ يٶٹقت ثٗس نٹضت ٖٯ
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 تٽطاٴ ضٞتٷس.ذبٶٳف ثٻ 
ٺ ؾب٬ ټط ٲبٺ پـبٶعزٺ تٹٲـبٴ )ثـٻ پـٹ٬ آٴ ظٲـبٴ(      زؾطټٷ٩ ٲست پبٶع

طز ٸ آٴ پٹ٬ ټـٱ  ٦ٞٹت  یٖجس یٻ آ٢ب٧ٷيٞطؾتبز، تب ا ٲي یٖجس یآ٢ب یثطا
 ٢ُٕ قس.

 سباو گشّدو الل هادرساد .6
طـ ٦ـ ٻ زض زاؾـتبٴ ٢جـ٭ ش  ٦حطٰ ) ی اٰ ثب ؾبث٣ٻاظ ذسّ «ٖجساهلل اٞؿب» یآ٢ب

ٻ ٦ـ ٶـٻ ؾـبٮٻ اـ    ی ټٳطاٺ ٶـٹٺ  يطظٶيپ :اٲٻ ؾرٵ ٪ٟتبٴ آٲس( زض ازيثٻ ٲ
ٲـٵ  »آٲس ٸ ٪ٟـت:   ال٬ ٲبزضظاز ثٹز ثٻ حطٰ حًطت ٲٗهٹٲٻ یزذتط

طا يـ ال٬ ټؿـتٱ، ظ  ٤ٵ زذتطي، ٸ ؾطپطؾت ٸ ٲبزضثعض٨ ااٰ ٺاظ ظٶزبٴ آٲس
 .«اٶس پسض ٸ ٲبزضـ ٲطحٹٰ قسٺ

 ٪ساظ ذُـبة   ٸ  ا آٲس ٸ ثب ؾٹظيٷبض يط٦  ثٯس ثٹز، يطظٴ ٞبضؾيٵ پيا
 طز:٦ثٻ آٴ حًطت ٖطو 

ـ ا اٰ ٺٲٵ آٲـس   ،اٰ ٺبٲسيبضت ٶيظ ی! ٲٵ ثطاحًطت ٲٗهٹٲٻ یا» ٵ ي
 ای يٻ ثب چـٻ ؾـرت  ٦ يزاٶ ٲي اٸ ټؿتٱ،، ٲٵ ؾطپطؾت يٷ٦زذتط ضا ٲساٸا 

ؿـت  يطٰ، ٲٗٯـٹٰ ٶ يـ ٸ ٲـٵ ثٳ  يا٪ط تـٹ اٸ ضا قـٟب ٶـسټ    ؟اٰ ٺٷزب آٲسيثٻ ا
 «.قٹ زذتطٰ یقٟب ی ٯٻيٸؾ !ربٴ يث ثي .قٹز ٲي ؾطٶٹقت اٸ چٻ

ٳـب٬  ٦ طظٴ ثٹز، ثطذبؾـت ٸ ثـب  يٷبض پ٦ٻ زض ٦ ٤ٵ ٲٹ٢ٕ زذتطيزض ټٳ
 ٪ٟت ٸ اٸ ضا نسا ظز. ٵثب ٲبزضثعض٪ف ؾر ي٦ثٻ ظثبٴ تط ييٹايق

ضا زض آٚـٹـ   ٤رت، زذتطيض ٲي قٹ٠ ٥ٻ اق٦ يٲبزضثعض٨ زض حبٮ
 زب آٸضز.ی ذساٸٶس ضا ث طاٶٻ٧٪طٞت ٸ ق

ت نـحّ  .تبٶٻ ثطزٶـس ت آؾـ يطظٴ ٶعز تٹٮيبٞتٻ ضا ټٳطاٺ پي آٴ زذتط قٟب
ټعاض تٹٲبٴ )ثٻ پٹ٬ آٴ ظٲـبٴ(   ؿتيت حبثت قس، اٸ ٲجٯٙ ثيتٹٮ یحبزحٻ ثطا

                                                 
 .74 – 75، ل ٦17ٹحط، ؾب٬ زٸٰ، قٳبضٺ  ی ا٢تجبؼ اظ ٲبټٷبٲٻ .1
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 يآٶٽب ثب ذٹقـحبٮ  .طز٦آٶٽب ٞطاټٱ  یت ٲؿبٞطت ضا ثطايطظٴ زاز، ٸ ثٯيثٻ پ
 ثٻ ظٶزبٴ ثبظ٪كتٷس.

یالل اشتُارد تیبٍ آ ف حضزت هعصّهٍالطادِ منّيٍ اس  .7
ـ ا :سٷي٪ٹ ٲي كبٴيا ټٳـٹاضٺ ٲكـٳٹ٬ اٮُـبٜ حًـطت      يبنـ ٖ ی ٵ ثٷـسٺ ي

ٵ ٲـٹضز  يزٸ ٖبٮٱ زض چٷـس  يث ثي ٵي٭ ثٻ اثٹزٺ ٸ ټؿتٱ، تٹؾّ ٲٗهٹٲٻ
س يچٷبٴ ٲطا ضٸؾٟ اٸ آٴ ی ٻيّٲطا اظ ذُط ٲط٨ ٶزبت زازٺ اؾت، اٮُبٜ ذٟ

 ټب: ٻ ثٻ ٢ٹ٬ َٯجٻ٦ٶٳٹزٺ 
 :٪ٟت.« ؿتيبٴ ٶيٝ ٸ ثي٢بث٭ تٹن يٸٮ ،قٹز ٲي ٤زض:ٖصو يٕو   ك رو ي»

 زٶس ٸ زټبٶف زٸذتٷس٦طٲٽط   سـ٦ٻ ضا اؾطاض ح١ آٲٹذتٷآٴ    
ـ تٹاٴ آٴ ضا ث ٲي ٻ٦ یثٻ زٸ ٲٹضز يقٷبؾ ثٻ ٖٷٹاٴ ح١ يٸٮ  ،بٴ ٶٳـٹز ي
 ٷٱ:٦ ٲي اقبضٺ
 يٶساقـتٱ، ٸ اظ َطٞـ   يقرهـ  ی زض ٢ٱ ذبٶـٻ  .٠   ټ 1360زض ؾب٬  .1
پـٹ٬ آٴ ضا  پـٷزٱ   ٥يـ ٻ حسٸز ٦ای  ٻع ٪طاٴ ثٹز، ثٻ ٪ٹٶيٲٷبؾت ٶ ی ذبٶٻ

 .ذبٶٻ ثٹزٰ ی ٻينسز تٽ ٵ حب٬ زضيطزٺ ثٹزٰ، ثب ا٦ٞطاټٱ 
كـتط ٶ٫صقـت، زض   يچٷس ضٸظ ث .٭ قسٰٲتٹؾّ ثٻ حًطت ٲٗهٹٲٻ

 ٥يـ زض آٶزـب   .ٱيثب چٷس ٶٟط ٶكؿتٻ ثـٹز  ي،اظ ؾبزات اظ ٖٯٳب ي٧يٲحًط 
ذـٹة ٸ ٲٷبؾـت زض    یا ذبٶـٻ  ،زض ٞـالٴ ٶ٣ُـٻ  »٪ٟـت:   يط ضٸحبٶيٶٟط ٚ

 «ٲٗطو ٞطٸـ اؾت.
طٸٴ يـ ٻ اظ ٲحًط آٴ آ٢ب ث٦ يٸ٢ت ،عض٨ ٸ ٲٽطثبٴ٭ ثٻ ذساٸٶس ث٦ّثب تٹ

آٴ، ٲُـبث١ آزضؼ   یساضيـ سٴ آٴ ذبٶـٻ ٸ ذط يضاؾت ثٻ ٢هس ز ٥ي، ٰٲسآ
، ظٶ٩ ذبٶٻ ضا ظزٰ، نبحت ذبٶٻ زض ضا ٪كـٹز  سٰيضٸاٶٻ قسٰ؛ ثٻ ذبٶٻ ضؾ

ٮحٓـٻ   یٲكـتط  ٥يـ زض اٶتٓبض  ييٻ ٪ٹ٦ یٶٳٹز. ثٻ َٹض يٸ اؾت٣جب٬ ٪طٲ
                                                 

 .76ټٳبٴ ٲسض٤، ل  .1
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سٰ، ؾـپؽ ثـب نـبحت    يظ ټط رٽت پؿٷسسٰ، ايٷس. ذبٶٻ ضا ز٦ يٲ یقٳبض
ٳـت ذبٶـٻ   يبٞتٱ، ٪طچٻ ٢يٱ، اٸ ضا ٞطز ؾبٮٱ ٸ نبٜ يٷبض ټٱ ٶكؿت٦ذبٶٻ 

ـ يٻ زاقتٱ چٷس٦ یا ٶؿجت ثٻ اٶسٸذتٻ ٳتـط اظ  ٦زض َـٹ٬   يٵ ثطاثط ثٹز، ٸٮ
ٱ، ٸ اٸ يطز٦ـ ثسٸٴ ٸاؾُٻ ٸ ثٷ٫ـبٺ تٳـبٰ    يؾبٖت، ٲٗبٲٯٻ ضا ذٹزٲبٶ ٥ي

ذ ثسټٱ. پؽ يٻ ضا ثٻ تسضيؾپؽ ث٣زض آٚبظ ثپطزاظٰ ٸ  يٻ ٲجٯ٦ٛحبيط قس 
ـ بٲـس، ث٣ يف ٶيپـ  يٯ٧چ ٲكيټ یساضياظ ذط ذ يضا ثـٻ تـسض   یبض٧ثـسټ  ی ٻي

 ٟتٱ.يٻ ثٻ ظحٳت ث٧آٶ يث ،پطزاذتٱ
ٵ ٲٹټجـت  يثبٖج ا ٻ ٮُٝ حًطت ٲٗهٹٲٻ٦بٞتٱ يٷبٴ ٸاح١ ياَٳ

ٵ ذبٶـٻ ثحٳـساهلل ٲٹرـت    يٵ ذبٶٻ ټؿتٱ، ٸ ټٳيټٷٹظ زض ټٳ .قسٺ اؾت
 بض قسٺ اؾت.يبت ثؿ٦ثط

ــٹضز زز ــ٫ــط ٶيض ٲ ــطاي كــ٫بٺ حًــطت ياظ پ ٴاظ ثؿــت٫ب ي٧ــي یع ث
ٻ ٦ـ ٪ٹٶـٻ   ثٻ َـٹض ٲُٯـٹة آٴ   یطزٰ، ثٻ ظٸز٦ذبٶٻ  یت٣بيب ٲٗهٹٲٻ

 ٻ اظ قطح آٴ ٲٗصٸضٰ.٦ذٹاؾتٱ ٞطاټٱ قس  يٲ
ثؿـت   زض ثـٵ ٦ٻ ای  ٻى ذبٶيبٴ زض ٲٹضز تٗٹياظ آقٷب ي٧يثٗس  يتٲسّ

 ، ثٻ اٸ ٪ٟتٱ:ضٞت يٳت ثٻ ٞطٸـ ٶٳياـ ثٻ ٢ ذبٶٻٸ  ٢طاض ٪طٞتٻ ثٹز
 «.ٲتٹؾ٭ قٹ ٖجب، حًطت ٲٗهٹٲٻ آ٬ ی ٻك٫بٺ ٖبٮٳيثٻ پ»

ثـٻ  »٪ٟـتٱ:   «اٰ. زٻ ٶ٫طٞتـٻ يٶت ياٰ ٸٮ ٭ قسٺٲتٹؾّ»٪ٟت:  يتپؽ اظ ٲسّ
 «.٭ ازاٲٻ ثسٺتٹؾّ

ٳـت ٞطٸذـت،   يٵ ٢يٻ آٴ ذبٶـٻ ضا ثـٻ ثٽتـط   ٦ـ س يك٧چٷس ضٸظ َٹ٬ ٶ
ـ  .سيطز ٸ ثٻ ٲ٣هٹز ٸ ٲُٯٹة ضؾـ ٦٭ يتجس ـ زاٸ ضا  یضٸظ ايٷ٧ـٻ  بت سٰ ٸ ي

بضت ضا ٦ــ ی ٺٸ ٪ــط ٺطز٦ــ ٥ٳــ٦ حًــطت ٲٗهــٹٲٻ سیيــز» :٪ٟــتٱ
 «ٯٱ ح٭ قس.٧، ٲكیآض» :ظز ٸ ٪ٟت یٮجرٷس« ؟!ٶس٪كٹز
ــب٬  .2 ــبث٦ ـ.   ټ 1350زض ؾ ــبٰ  يت ــٻ ٶ ــس٪»ث ــ يظٶ ــطت  ی ٻٶبٲ حً

نٟحٻ، چٽـبض   204زض  يجيٻ ثٻ نٹضت ر٦) .ضا ٶٹقتٻ ثٹزٰ «ٲٗهٹٲٻ
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تـبة  ٦ٵ يـ ت اي٭ ٸ تٽـص يٳ٧زضنسز ت 1375زض ؾب٬  (.سيثبض ثٻ چبح ضؾ
ـ بض اٶزبٰ قس، ٦ٵ يثطآٲسٰ، ا بٴ چٷـس ٶـبٰ   يـ آٴ زض ٲ یزض ٲـٹضز ٶبٲ٫ـصاض   يٸٮ

ـ ثٹز، ظ« ٰزٸّ ٻٞبَٳ ،حًطت ٲٗهٹٲٻ»ټب  اظ آٴ ٶبٰ ي٧يس زاقتٱ، يتطز طا ي
ٻ ٶبٲكـبٴ ٞبَٳـٻ   ٦ـ  يبٴ ثـبٶٹاٶ ياؾت، ٸ زض ٲ «ٞبَٳٻ» ،آٴ حًطت يٶبٰ انٯ

 ضؾس. يٶٳ ت ٲٗهٹٲٻثٻ ٲ٣بٰ حًط يؿ٦ اؾت، ثٗس اظ حًطت ظټطا
ب ٶـٻ؟  يب٬ اؾت ٧اق يٲٷبؾت ٸ ث يٵ اؾٳيب چٷيٻ آ٦ط ثٹزٰ ٧ٵ ٞيزض ا

ٲط٢ـس   یضٸ ثـٻ  ٷبض حـٹو، ضٸ ٦ط ٸاضز نحٵ ٶٹ حطٰ قسٰ ٸ زض ٧ٵ ٞيثب ا
 «!ٰزٸّ ٻٞبَٳ یؾالٰ ثط تٹ ا»ٱ ٪ٟتٱ: ٧ؿتبزٰ ٸ ٲحيط اٲُٽّ

ـ ب ايٻ آ٦ط ثٹزٰ ٧ٵ ٞيطزٰ، ټٳچٷبٴ زض ا٦ؾپؽ اظ آٶزب ٖجٹض  ٰ ي ، ٵ ٶـب
ساٴ يـ ٻ ثٻ َـطٜ ٲ ٦ یٵ ٖجٹض اظ زضيتبة اؾت؟! زض ح٦ یثطا يٶبٰ ٲٷبؾج

 ی ٻتبثربٶ٦قٹز، ٶب٪ٽبٴ چكٳٱ ثٻ زضِ  يٻ ثبظ ٲيًيٲسضؾٻ ٞ ٥يٶعز ،آؾتبٶٻ
تبثربٶٻ ٶطٞتٻ ثـٹزٰ، ثـٻ زٮـٱ اٮ٣ـبي     ٦ټب ثٹز ثٻ آٴ  ٻ ؾب٧٬ٷيآؾتبٶٻ اٞتبز، ثب ا

ټـب   ٻ، اظ پٯّزاقتطاض ٰ ٢زٸّ ی تبثربٶٻ زض َج٣ٻ٦تبثربٶٻ ثعٶٱ. ٦ثٻ  یقس ؾط
 یټـب  ٻ ثـب ٞٯـف، اَـب٠   ٦ـ طز، ٦ـ ٶٓط ٲطا ثٻ ذٹز رٯت  ييثبال ضٞتٱ، تبثٯٹ

ٸاضز اَـب٠   ٸ ثـٻ آٶزـب ضٞـتٱ    .زاز يتبثربٶٻ ٸ آؾتبٶٻ ضا ٶكبٴ ٲـ ٦ت يطيٲس
اظ آٶٽـب   يٻ ثًٗـ ٦ـ آؾـتبٶٻ   يبضاٴ ٞطټٷ٫ـ ٧سٰ چٷس ٶٟط اظ ذـسٲت يز ،قسٰ

ب ٲٹيـٹٔ ضا ٖٷـٹاٴ   زض آٶزـ  ٟٻ ټؿتٷس،يثٹزٶس، ٲكٛٹ٬ اٶزبٰ ٸْ يضٸحبٶ
ـ اظ آٴ آ٢ب ي٧ـ ي .تبة ثٻ ٲكٹضت پطزاذتٱ٦طزٰ ٸ ثب آٶٽب زض ٲٹضز ٶبٰ ٦ بٴ ي
 ٹاٴيبت زيّٯ٦ّسٰ ي٫ط ضٞت ٸ ثبظ٪كت، زيزضٶ٩ ثطذبؾت ٸ ثٻ اَب٠ ز يث

ضا ٪كـٹز ٸ ثـٻ    257ٸ  253 یټب ضا آٸضز ٸ نٟحٻ يٷيحًطت اٲبٰ ذٳ
 ٹقتٻ قسٺ:تط ٶيرٳٯٻ ثٻ نٹضت ت 253 ٻسٰ زض نٟحيز .ٲٵ ٶكبٴ زاز

 «ٲٗهٹٲٻ ٻٸ ٞبَٳ ظټطا ٻٵ، ٞبَٳيطيّٵ ٶيٶٹض ی ٻحيٲس»

                                                 
نـٟحٻ،   444اؾت ٦ٻ ثٻ ٢ُٕ ٸظيطی ثـٻ ؾـج٥ ظيجـب زض     . ايٵ زيٹاٴ قبٲ٭ اقٗبض ٖطٞبٶي اٲبٰ ذٳيٷي1

 ی تٷٓيٱ ٸ ٶكط آحبض اٲبٰ، زض چٷسيٵ ٶٹثت ٲٷتكط قسٺ اؾت. تٹؾٍ ٲئؾّؿٻ
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ٸ  ١ زض قـؤٴ حًـطت ظټـطا   يبض ٖٳيت ثؿيث 44تط، يٵ تي٭ ايزض ش
حًـطت   يٷـ يٻ حًطت اٲـبٰ ذٳ ٦ط قسٺ ثٹز ٦ش حًطت ٲٗهٹٲٻ

 .ٶسطزٺ ثٹز٦ؿٻ يٲ٣ب ضا ثب حًطت ظټطا ٲٗٳٹٲٻ
 ثٹز: ٵيطز ٸ آٴ ا٦ كتط رصةيت اظ آٴ اقٗبض ٲطا ثيزٸ ث
 ٱـٻ ٮت، ٸ ٪طٶٻ ث٫ٟتـسٰٓ ثؿتــٮَٱٕ يٯِ

 طــٹض ٲُٽّـس ايٵ زٸ ٶـزذت ذسايٷ     
 ٢سضت   زذتطی چٹ ايٵ زٸ اظ ٲكيٳٻ

 سّضـبضٺ ٲ٣ـط ټٳـس ز٪ـبيـس ٸ ٶــبٲـٶ     
 ٻٞبَٳـ  ،حًـطت ٲٗهـٹٲٻ  )ٵ ٶـبٰ  يٻ ا٦ٷبٴ قس ي٢ٯجٱ ؾطقبض اظ اَٳ

ـ تبة اؾت، ٸ ا٦ٵ يا یٵ ٶبٰ ثطايجبتطيٵ ٸ ظي( ثٽتطٰزٸّ ضا ٵ ٲٹټجـت  ي
زض  يت ٢جٯيٻ ٲطا ثسٸٴ ٶ٦بٞتٱ ي حًطت ٲٗهٹٲٻ یسايٶبپ يياظ ضاټٷٳب

طز. ٮـصا آٴ  ٦س ضا اظ زٮٱ ثطَطٜ يتبثربٶٻ ٶٳٹزٺ ٸ تطز٦ ی ٻچٷس ٮحٓٻ ضٸاٶ
 ٶٳٹزٰ. یٵ ٶبٰ ٶبٲ٫صاضيتبة ضا ثٻ ټٳ٦

 رضاخاین شُزباین ض گظتاخيت رئکَال .8
ـ پٯ یبرطاثٻ ثٗـس ٲـ   ـ.   ټ 1314 یزض ٖهط ؾٯُٷت ضيبذبٴ زض ؾبٮٽب س ي

 .قـسٺ ثـٹز   یكٝ حزـبة ارجـبض  ٦ٻ ٦ یثٻ َٹض ،كٝ حزبة ضخ زاز٦
سٶس ٸ آٶٽـب  يك٦ يټب ضا اظ ؾط ثبٶٹاٴ ٲ یٱ اٸ چبزضټب ٸ ضٸؾطيٲؤٲٹضاٴ زغذ

ٰ طزض حـ  «يٶزٟـ  ياهلل ٲطٖكـ  تيـ ٲطحـٹٰ آ » یظزٶـس. ضٸظ  يٲ ٥ت٦ضا 
ثـسظثبٴ   یٻ ٲـطز ٢٦ٱ  يؽ قٽطثبٶيس ضئيثٹز، ٶب٪بٺ ز حًطت ٲٗهٹٲٻ

طز، ٦ــثــٹز، ٸاضز حـطٰ قــس ٸ ثــب ذكـٹٶت ثــٻ ثـبٶٹاٴ حٳٯــٻ    ٸ ٪ؿـتبخ  
ثـبٶٹاٴ   ی ٵ ټٷ٫بٰ آٺ ٸ ٶبٮـٻ يطز، زض ايذٹاؾت چبزضټب ضا اظ ؾط آٶٽب ث٫ يٲ

     ثٯٷس قس.

اظ اٸ  ،ط٧ـ اظ ٲٷ يٶعز اٸ ضٞت تب اظ ثـبة ٶٽـ   يٶزٟ ياهلل ٲطٖك تيآ
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ـ آ بٞـت. ياٸ ازاٲٻ  يٷس، ٪ؿتبذ٦ یطيرٯٹ٪  يٯياهلل ٶبضاحـت قـس ٸ ؾـ    تي
ز ضٻ ذٹ٧ّي، ؾرت يٯيٵ ؾياظ ا يؽ قٽطثبٶيثٻ نٹضت اٸ ظز. ضئ يٳ٧ٲح
 طز.٦س ثٻ ٢ت٭ يكبٴ ضا تٽسيٸ ا

زض ثبظاض ٢ـٱ اظ   يؽ قٽطثبٶيضٸظ ثٗس ضئ .سيبٴ ضؾيٲبرطا آٴ ضٸظ ثٻ پب
ت زضآٲس، ٶب٪ٽبٴ ٦ثٻ حط يجيطز، اظ ٢ًب زؾت ٦ٚ يٖجٹض ٲ يط ؾبذتٳبٶيظ

 س.يت ضؾ٦ثٻ ټالرت ٸ اٸ ټٳبٴ زٰ يض آٴ ؾبذتٳبٴ ثط ؾط اٸ ٞطٸ

  داد!ميبابا! حضزت شفا .9
زض  ـ.   ټ 1373زی ٲـبٺ   26ٲُبث١ ثـب   .٠   ټ 1416قٗجبٴ  14ٷجٻ ضٸظ زٸق

ـ جط٦ٱ ي٫ـط زض حـط  ي، ثـبض ز الز حًطت ٢بئٱيٲ ی ٻآؾتبٶ حًـطت   ييبي
ٳـبض  يٶٟـط ث  ٥يـ ت ثـبظ قـس ٸ   يـ رٽبٴ ٚ یثٻ ؾٹ یا چٻيزض ٲٗهٹٲٻ
آٴ ضا اظ ظثـبٴ ذـٹز اٸ    يبٞـت. چ٫ـٹٶ٫  يقـٟب   ،ٵ ٲكـٽس ٦ؾب ،يٲبظٶسضاٶ

 ٱ:يثكٷٹ
ٰ ٦بضٲٷس ثبظٶكؿتٻ ٸ ؾب٦ٲبظٶسضاٴ، اټ٭ ٰ .ٲٵ اٮٝ ؾـٻ   .ٵ ٲكٽس ثـٹز

 یبزيـ ٲربضد ظ .پب ٪طٞتبض قسٺ ثٹزٰزٸ ٳط ٸ ٞٯذ ټط ٦ٻ ثٻ زضز ٦ؾب٬ ثٹز 
اظ  .زٻ ٶ٫ـطٞتٱ يٶت يز ضٞتٱ ٸٮبٴ ٲتٗس٧ّزضٲبٴ ذٹز ٶٳٹزٰ ٸ ٶعز پعق یثطا

٭، زض حـطٰ حًـطت   ب ٸ تٹؾّؽ زٖض زض ٲزبٮط٧ّٸ ٲ ٺٹؼ قسيرب ٲؤ ټٳٻ
  .ب ټٳچٷبٴ ٪طٞتبض ثٹزٰطزٰ، اٲ٦ّ يت ٲ٦ثٻ ٢هس قٟب قط ضيب

اٲـبٰ  سٰ ٲـطزٰ ثـٻ ذـبَط ٸالزت    يـ ز ي٭ ٲبٺ قٗجبٴ ٲيزض اٸا ؾطاٶزبٰ
اٲــب اٞــطاز  ،قــبزٲبٴ بؼٸ حًــطت ٖجّــ ٸ اٲــبٰ ؾــزبز ٵيحؿــ

 يٲٵ، ٶبضاحت ٸ ٲحـعٸٴ ثٹزٶـس. ثـب حـبٮ     یٳبضيٲٵ ثٻ ذبَط ث ی ٺذبٶٹاز
ضٞتٱ ٸ ثـب ؾـٹظ ٸ ٪ـساظ     اٞطاز، ثٻ حطٰ حًطت ضيب ٥ٳ٦كبٴ ثب يطپ

                                                 
 .77بؼ اظ ٦تبة ثط ؾتيٙ ٶٹض، ل . ا٢تج1
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ب رٹاثٱ ضا يآ٢ب! »طزٰ: ٦حطٜ آذط ضا ظزٰ ٸ ؾطاٶزبٰ ذُبة ثٻ آ٢ب ٖطو 
ت يب٧ضٸٰ ٸ ق يٲ ب ثٻ ٢ٱ ثٻ پبثٹؼ ذٹاټطتبٴ حًطت ٲٗهٹٲٻيثسٺ، 

 «.زټٱ ي٢طاض ٲآٴ حًطت ضا ٸاؾُٻ ٷٱ، ٸ ٦ يٲ
ضا ثـب   طت ٲٗهـٹٲٻ زض ٖـبٮٱ ذـٹاة حًـ    .سٰيـ ټٳبٴ قت ذٹاث

پـؽ اظ  « .ب تب تـٹ ضا قـٟب زټـٱ   يثٻ ٢ٱ ث» :سٰ، ثٻ ٲٵ ٞطٲٹزيبٲ٭ ز٦حزبة 
ٱ ثـٻ  يتٹاٶؿت يالت ٶٳ٧ثط احط ٲك ياٰ ٪ٟتٱ، ٸٮ ، ٲبرطا ضا ثٻ ذبٶٹازٺیساضيث

سٰ، يـ ٫ط ٲزسزاً آٴ حًطت ضا زض ذٹاة زيچٷس قت ز .ٱيٷ٢٦ٱ ٲؿبٞطت 
 .«ب ثٷـسٺ ضا قـٟب ثـسٺ   رـ  ٵي، ټٳـ يٷيث يٻ ٸيٕ ٲب ضا ٲ٦قٳب »طزٰ: ٦ٖطو 
  «.ييبيس ثٻ ٢ٱ ثيثب»ٞطٲٹز: 

زض ضٸظ  .طز٦ٰـ ت ٦ـ ٢ٱ حط یثٻ ؾٹ يٱ ٢ُٗيساض قسٰ ثب تهٳيچٹٴ ث
ـ   8( ؾبٖت 26/10/1373قٗجبٴ ) 14زٸقٷجٻ  ط ثـٹزٰ،  نجا زض حـطٰ ٲُٽّ
٫ط يز ضضاٺ ذٹاثٱ ثطز، ثب يبضت ٸ اٮتزبي ٸ اٮتٳبؼ، ثط احط ذؿت٫يپؽ اظ ظ

طز ٸ ٦سٰ، ثٻ ٲٵ ضٸ يبٲ٭ زض ذٹاة ز٦ ةضا ثب حزب حًطت ٲٗهٹٲٻ
 «.يبٞتيع تٹ قٟب يطزٰ، ثطذ٦ٷٹٴ ثٻ ٸٖسٺ ٸٞب ٦، ایذٹـ آٲس»ٞطٲٹز: 

ضا ثرـٹض ٸ   یچـب  ٻبٮيٵ پيا»ٞطٲٹز:  .«عٰيتٹاٶٱ ثطذ يٶٳ»طزٰ: ٦ٖطو 
ـ  «ثٯٷس قٹ. طزٰ ٦ـ ساض قـسٰ، احؿـبؼ   يـ طزٰ ٸ ٶب٪ـبٺ اظ ذـٹاة ث  ٦ـ ٵ يچٷ

ٻ ثـط  يـ ٧ذـٹز )ثـسٸٴ ت   یب پـب ٵ ټٷ٫بٰ ثيؿتٱ، زض ايٱ ثبيپب یتٹاٶٱ ضٸ يٲ
ثبثـب!  » :قسٰ ٸ پـسضٰ ضا نـسا ظزٰ ٸ ٪ٟـتٱ    ٥يا ٶعزي( ثٻ َطٜ يطيؿ٦

 «!ٱ زازيحًطت قٟب
ؾـٻ  ٲ٣سّ ی ٻٻ ظائطاٴ ثب قٹض ٸ قٹ٠ ٲـطا ثـٻ زٞتـط آؾـتبٶ    ٦ٷزب ثٹزٰ يا

ٷٱ ٸ اظ زض٪بٺ ذساٸٶس، ٦ يط ٲ٧ّتك آٸضزٶس. اظ ٲحًط حًطت ٲٗهٹٲٻ
 ٱ.يٶٳب ياؾت ٲٳبضاٴ اؾالٰ ضا زضذٹيث ی ٻټٳ یقٟب

                                                 
. اظ ايـٵ ٲـبرطا قـبيس ثتـٹاٴ     ـ.   ټ 1373ی ٢ٱ، ؾب٬  ی ٲ٣سّؾٻ ی ٸاحس تجٯيٛبت آؾتبٶٻ . ثٻ ٶ٣٭ اظ ٶكطيٻ1

 اؾت، اظ ايٵ ضٸ حًطت ٲٗهـٹٲٻ  چٷيٵ ثطزاقت ٦طز ٦ٻ حطيٱ ٲكٽس زض اذتيبض حًطت ضيب
 «ثبيس ثٻ ٢ٱ ثيبيي.»ثٻ ثيٳبض ٞطٲٹز: 
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 افتٍ اس نخجّاویشفا  جّاین .87
ثـٹز ٸ   یؾب٬ رـعي قـٹضٸ   70ف اظ يٻ ث٦اؾت  ياظ ٲٷب٣َ ي٧يٶرزٹاٴ 

ٹ٘ يـ ط يـ زض چٷس ؾب٬ ٢جـ٭، اظ ظ  ،ؾبث١ یقٹضٸ يؾطاٶزبٰ ټٷ٫بٰ ٞطٸپبق
 ٶرزٹاٴ اٖالٰ اؾت٣ال٬ ٶٳٹز. یٟط آظاز قس ٸ ثٻ ٖٷٹاٴ رٳٽٹض٦

ٗٻ ٸ اټـ٭ تؿـٷّٵ   يٴ اٖٱ اظ قـ ت ٢بَٕ ٲطزٰ ٶرزٹاٴ ضا ٲؿٯٳبٶبيّخط٦ا
ٱ ٪طٞتٷـس  يبٴ آٶزـب تهـٳ  يٗيٶرزـٹاٴ، قـ   یپؽ اظ آظاز .زټٷس ي٭ ٲي٧تك

 ی ٻيٖٯٳ ی ٺثٻ حٹظ ي٭ ٖٯٹٰ اؾالٲيتحه یاظ رٹاٶبٴ ذٹز ضا ثطا ي٪طٸټ
هـس ٶٟـط زاٸَٯـت،    يبٴ ؾيبض قس ٸ ؾطاٶزبٰ زض ٲي٢ٱ ثٟطؾتٷس. اؾت٣جب٬ ثؿ

 يبٴ رٹاٶيٵ ٲيبة قسٶس. زض اثٹزٶس اٶتر ييٲٗس٬ّ ثبال یٻ زاضا٦پٷزبٺ ٶٟط 
ٻ زض چكـٳف ثـٹز   ٦ـ  يبٮ٧ثطذٹضزاض ثٹز، ثـط احـط اقـ    ييٻ اظ ٲٗس٬ّ ثبال٦

ـ  ياٶتربة ٶكس، ٸٮ طٞتـٻ  يٍ ٲؿـئٹ٬ اٖـعاٰ پص  ثٻ ذبَط انطاض پسضـ تٹؾّ
 قس ٸ ټٳطاٺ پٷزبٺ ٶٟط ثٻ ٢ٱ آٲس.

ٷٷس، ٦ت ٢٦ٱ حط یذٹاؾتٷس اظ ٶرزٹاٴ ثٻ ؾٹ يٻ ٲ٦ يٵ ٪طٸٺ ٸ٢تيا
اظ آٶٽب ثٻ ٖٳـ٭ آٲـس.    يٗيٸؾ ی ٻبٴ ٸ زٸؾتبٴ، ثسض٢يقٷبٍ ثؿت٫بٴ، آتٹؾّ

ـ ٯٱ تٽيٻ اظ آٶٽب ٦ٞ يٶجٹز، ټٷ٫بٲ يضاټ  ثٻ  ٻ آزٰ ضٸ٦ یٯٳجطزاضيٲؿئٹ٬ ٞ ٻ يّ
ٵ رـٹاٴ،  يـ ٹة ايـ چكٱ ٲٗ یؾٹثٻ ذهٹل   ٵ ذٹز ضا ثٻيزٸضث ،طز٦ يٲ

 ف ٪صاقت.يآٴ ضا ثٻ ٶٳب ی ٻط ثطرؿتيطز ٸ تهٹ٦ع ٦ٲتٳط
ټٳـطاٺ   .ؿـتٻ قـس  ٧ق بض ٶبضاحـت ٸ ز٬ يٵ ٲٷٓطٺ ثؿـ يسٴ ايرٹاٴ ثب ز

 يٵ رـٹاٶ يـ ٹٶت ٶٳٹز. ا٧اظ ٲساضؼ ؾ ي٧ي٢ٱ آٲس ٸ زض  یبضٸاٴ ثٻ ؾٹ٦
ضاؾت ثـٻ   ٥ياظ چكٳف زاقت،  یٯٳجطزاضيزض ٲٹضز ٞ يتٯر ی ٺٻ ذبَط٦

ـ  ثـي  ط ضٞت ٸ ثب اذالل ٸ ؾـٹظ ٸ ٪ـساظ، ثـٻ آٴ   حطٰ ٲُٽّ زٸ رٽـبٴ   يث
ـ  .سي٭ ٪طزٲتٹؾّ اظ  يذـٹاة ٖـٹاٮٳ   زض ٖـبٮٱ  .٭ ذـٹاثف ثـطز  ټٷ٫بٰ تٹؾّ

 .طز٦ـ ضا ٲكـبټسٺ   اظ ربٶت حًـطت ٲٗهـٹٲٻ   يٹت٧اٮُبٜ ٸ اٶٹاض ٲٯ
اـ زض ٲسضؾـٻ   ت ٸ ثٻ حزـطٺ ٞبيټط زٸ چكٳف ضا ؾبٮٱ  یساضيپؽ اظ ث
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بٞتٷـس  يبٞتٷس، ټٳٻ زضياٸ ضا ؾبٮٱ  یټب بٶف چكٱيثبظ٪كت. زٸؾتبٴ ٸ آقٷب
ـ  ٻ اظ حًطت ٲٗهٹٲٻ٦اؾت  يطاٲت٦ت ثط احط يٖز ی ٻٵ ٸا٢ٗيٻ ا٦ ٻ ث

س ٢ـطاض ٪طٞتـٻ ٸ   يط قـس يتـؤح  ٮـصا تحـت   .آٴ رٹاٴ ٲطحٳـت قـسٺ اؾـت   
ـ يط ثٻ حطٰ آٲسٺ ٸ ثب قـٹض ٖز ٧ّزٖب ٸ ٲٷبربت ٸ تك یثطا يرٳٗ زؾتٻ  يج

 .بظ پطزاذتٷسيثٻ ضاظ ٸ ٶ
بض ت٣بيب يبٴ آٶزب ثٻ انطاض ثؿيٗيق .سيت ثٻ ٶرزٹاٴ ضؾيٵ ذجط ٖزيا

ـ بٞتٻ ثٻ ٶرزٹاٴ ثـبظ٪طزز تـب ز  ي ٻ آٴ رٹاٴ قٟب٦طزٶس ٦ طاٲـت  ٦ٵ يـ سٴ اي
 .ٲؿٯٳبٶبٴ قٹز ی ٺسيبٰ ٫٧٣ٖطاٴ ٸ اؾتحيت زيٸ ټسا یساضيٲٹرت ث

 خايٍ آهدو نّقارٌ صدا در بٍ .88
ــتبٶ ــٲ٣سّ ی ٻزض آؾ ــٹٲٻ ی ٻؾ ــطت ٲٗه ــبضٺ حً ــٻ ٶ٣ّ ــس  یا ذبٶ ټٳبٶٷ

 ييذبٶٻ رـع زض ٲـٹاضز اؾـتخٷب    ٵ ٶ٣ّبضٺياظ ا .ٲكٽس ٸرٹز زاضز ی ٻذبٶ ٶ٣ّبضٺ
ـ  یٴ ثطاآٻ اظ ٦ یزضااظ ٲٹ ي٧ي .قٹز ياؾتٟبزٺ ٶٳ ثـٻ ٲـطزٰ    يضؾـبٶ  الٔاَّ
سٺ ٸ حجـت قـٹز. زض   يزض حطٰ ز يطاٲت٦ٻ ٦اؾت  يټٷ٫بٲ ،قٹز ياؾتٟبزٺ ٲ

 ٱ:يپطزاظ يٵ ضاثُٻ ٲيٶٳٹٶٻ زض ا ٥يط ٦ثٻ شٷزب يا
 س:يـ ٪ٹ يٹٴ ٲٹضز اٖتٳبز ٲياظ ضٸحبٶ ي٧ي ،«ينحٟ یس ٲٽسيّؾ» یآ٢ب

١ّ٣ زاٲبزٲح یاهلل آ٢ب تيحًطت آ ٤ثب چٷس ٶٟط زض ٲحًط ٲجبض
ٱ، يثٹز 2

 یعيـ كبٴ ٞطٲٹز: چيبٴ آٲس، ايثٻ ٲ طاٲبت حًطت ٲٗهٹٲٻ٦ؾرٵ اظ 
 ٪بٺ ٞطٲٹز: ٷٱ؛ آٴ٦ يسٰ آٴ ضا ٶ٣٭ ٲيٻ ٲٵ ثب چكٱ ذٹز ز٦

                                                 
اٶزبٰ قسٺ، ٸ ٶـٹاض   اهلل ٲ٧بضٰ قيطاظی آيت حًطت ،نٹضت ٲهبحجٻ ثب ٲطرٕ ٖبٮي٣سض. ايٵ ٲبرطا ثٻ 1

 ی ٢ٱ ٲٹرٹز اؾت. ی ٲ٣سؾّٻ نٹتي ـ تهٹيطی آٴ، زض ٸاحس تجٯيٛبت آؾتبٶٻ
اهلل حـبد قـيد ٖجـساٮ٧طيٱ     اؾـت ٦ـٻ زاٲـبز آيـت     ؾيّس ٲحٳّس زاٲـبز اهلل  ٲٷٓٹض ٲطحٹٰ حًطت آيت. 2

ی ٢ٱ زض  ی ٖٯٳيٻ ٶٓيط حٹظٺ  ٲٗطٸٜ ٪طزيس. ٸ اظ اؾبتيس ٦ٱ« زاٲبز»٣ت ثٹزٺ ٸ اظ ايٵ ضٸ ثٻ ٮ حبئطی
ای تطثيـت ٦ـطز ٦ـٻ اٲـطٸظ      ثٹز. قب٪طزاٴ ثطرؿتٻ ی حًطت اٲبٰ ذٳيٷي زضؼ ذبضد ٸ ټٱ ٲجبحخٻ

ؾـبٮ٫ي ثـط احـط     67زض  .٠   ټ 1388ی ؾـب٬   ثًٗي اظ آٶٽب اظ ٲطارٕ ت٣ٯيس ټؿتٷس. ٸی زض ٲـبٺ شيحزـٻ  
 ضٸی ايٹاٴ آيٷٻ ٢طاض زاضز. ثٻ ای زض نحٵ ٶٹ، ضٸ . ٲط٢سـ حزطٺی ٢ٯجي ضحٯت ٦طز ؾ٧تٻ
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ٻ اظ ٦ ييټب پٯّٻ ی ٻ زض رٯٹ٦سٰ يضا ز یٻ ٲطزيًّيٞ ی ٻزض ٲسضؾ یضٸظ
 حـطٰ حًـطت ٲٗهـٹٲٻ    یثـٻ ؾـٹ   يٽٷٻ ضاټـ ٦نحٵ  یآٶزب ثٻ ؾٹ

ٵ ضاٺ ثـٻ  يـ ذٹاټـس اظ ا  يپب ٶبتٹاٴ اؾت، ٲ ی ٻيكؿتٻ ٸ اظ ٶبحٸرٹز زاضز ٶ
 آٴ ضا ٶساضز. ييتٹاٶب يٸٮ ،حطٰ ثطٸز

كبٴ ضا نـسا ظزٰ  يد رٹاز زض آٶزب ثٹز، اياظ زٸؾتبٴ ثٻ ٶبٰ آ٢ب ق ي٧ي
ٱ ٸ اٸ يٷ٦ف ٧ٳ٦ب يبضت ثطٸز، ثيذٹاټس ثٻ ظ يذسا ٲ ی ٺٵ ثٷسيا»ٸ ٪ٟتٱ: 

ټـب ثـبال    ٱ ٸ اظ پٯّـٻ يآٴ ٲـطز ضا ٪ـطٞت   ط ثٛ٭ياٸ آٲس ٸ ظ .«ٱيضا ثٻ حطٰ ثجط
ُ  يثطز ـ ٱ ٸ ثـٻ نـحٵ ٲ ضا ثـٻ حـب٬ ذـٹزـ     ٱ ٸ زض آٶزـب اٸ يط ضؾـبٶس ٽّ

 ٱ.ي٪صاقت
ٻ چـٻ  ٦ـ ٱ يب قسيرٹ .ذبٶٻ ثٻ نسا زضآٲس ٱ ٶ٣ّبضٺيسيآٴ ضٸظ قٷ یٞطزا

ٶٟط ضا قٟب زازٺ اؾـت.   ٥ي حًطت ٲٗهٹٲٻ يث ثي ذجط قسٺ؟ ٪ٟتٷس:
ؿـتبزٺ ٸ  يذٹز ا یبپ یٻ ضٸ٦ؾت، ذسا ی ٺٱ ټٳبٴ ثٷسيسي١ زيپؽ اظ تح٣

 بٞتٻ اؾت.يذٹز ضا ثبظ يؾالٲت
ثجطٶـس، اٸ   يثبقـ  يٮّطزٶـس تـب اٸ ضا ٶـعز ٲتـٹ    ٦ يذسّاٰ ثـٻ اٸ انـطاض ٲـ   

 يٶـساضٰ، ٲـٵ اظ اټـبٮ    يثبقـ  يٮّثٻ ٲتٹ یبض٦ٲٵ »٪ٟت:  يطٞت ٸ ٲيپص يٶٳ
 «قٟب ٪طٞتٱ. ٰٵ ټؿتٱ، آٲسي٢عٸ

 بيزاهت عج ـک كی .92
ثٹز، ٲؿبٞطاٴ ٸ ٲزبٸضاٴ ظائط، َج١ ٲٗٳـٹ٬   ـ.   ټ 24/2/1373قت قٷجٻ 

بظ يـ ٲكٛٹ٬ زٖب ٸ ٲٷبربت ٸ ضاظ ٸ ٶ ا حًطت ٲٗهٹٲٻيٷبض يط٦زض 
٭ يٸؾـب  ی ٻٹؼ اظ ټٳـ يچٽبضزٺ ؾبٮٻ ٸ ٞٯذ، زضٲبٶسٺ ٸ ٲـؤ  یزذتط .ثٹزٶس
قٟب ٪طٞتٵ، ثٻ ٢ـٱ آٲـسٺ    یثؿت٫بٶف ثطا ٥ٳ٦ثٻ  ضٸظ، اظ ضاٺ زٸض يزضٲبٶ

                                                 
 .45ل  :ظٶس٪بٶي حًطت ٲٗهٹٲٻ. 1
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ـ اظ ٚ یا چٻيٶب٪ٽبٴ زض .زاقت یظبٴ ظائطاٴ ؾٹظ ٸ ٪سايثٹز ٸ زض ٲ ت ثـٻ  ي
 «.یا بٞتٻيٻ قٟب ٦ع يثطذ» :ٻ٦س، يقٷ ييآقٷب یف ٪كٹزٺ قس ٸ نساټبيضٸ

بٞتٻ اؾت. اٸ زض قـطح ذـٹز   يذٹز ضا ثبظ يٻ ؾالٲت٦بٞت يثطذبؾت ٸ زض
 س:ي٪ٹ يٵ ٲيچٷ

زـبٴ(  يآشضثب یٹ )اظ قـٽطټب ٦قـٹٌ قـٽط ٲـب    یضٸؾـتب  يٲٵ اظ اټبٮ»
س اظ ټـط زٸ پـب   يقـس  يٶٹٔ ؾطٲبذٹضز٪ ٥يف ثط احط يټؿتٱ، چٽبض ٲبٺ پ

ٹ، ٦ٲـب  یٲرتٯـٝ زض قـٽطټب   یټـب  ٳبضؾـتبٴ ياٰ ٲطا ثٻ ث ذبٶٹازٺ .ٞٯذ قسٰ
ف ٸ يٷـٻ ٸ آظٲـب  يبٴ پـؽ اظ ٲٗب ٧پعقـ  ی ٻټٳـ  يٸٮ .ع ثطزٶسيٸ تجط یذٹ

ٲٵ  .ع زاضٸ، اظ زضٲبٴ ٲٵ زضٲبٶسٺ قسٶسيٲرتٯٝ ٸ تزٹ یټب یثطزاض ؽ٧ٖ
رـب زض   ٹؼ اظ ټٳـٻ يٲـؤ  .ت زټـٱ ٦ـ ٱ ضا حطيپبټب يتٹاٶؿتٱ حت ي٫ط ٶٳيز

زض ٖـبٮٱ ذـٹاة    ـ.   ټ 21/2/1373قت چٽبضقـٷجٻ   .ثٹزٰ یاٰ ثؿتط ذبٶٻ
ثـب   .ثٻ َطٜ ٲـٵ آٲـس  ٦ٻ سٰ يس زيؾٟ يسپٹـ ضا ؾٹاض ثط اؾجيؾٟ يذبٶٳ
 یبٲـس يٶعز ٲٵ ثٻ ٢ـٱ ٶ  یٳبضيچطا اظ ټٳبٴ آٚبظ ث»ٞطٲٹز:  يذبن يٲٽطثبٶ
 «؟تٹ قٹٰ یقٟب ی ٻٯيتب ٸؾ

ذـٹاة   یسٰ، ٲـبرطا يبٴ ثب ايُطاة اظ ذٹاة پطٵ ٮحٓٻ ٶب٪ٽيزض ټٳ
زضٶ٩ ٲ٣سٲبت ؾـٟطٰ ضا ثـٻ ٢ـٱ ٞـطاټٱ      يآٶٽب ث .ٱ ٪ٟتٱيضا ثٻ ٖٳّٻ ٸ ٖٳٹ

 ـ 23/2/1373ٻ ضٸظ رٳٗـٻ  ٦ یَٹض ثٻ ،ٱي٢ٱ ضٸاٶٻ قس یثٻ ؾٹ .طزٶس٦
بة يقـطٞ  ٣ٻ ثٗساظْٽط ثٻ حطٰ حًـطت ٲٗهـٹٲٻ  يز٢ 30/7زض ؾبٖت

ټٳـبٴ   یآقـٷب  یب٪ٽـبٴ نـسا  بضت قسٰ، ٶيٱ. پؽ اظ ٶٳبظ ٲكٛٹ٬ ظي٪كت
ٻ ٞطٲٹز: ٦س، يسٺ ثٹزٰ ثٻ ٪ٹقٱ ضؾيٻ زض ٖبٮٱ ذٹاة ز٦سپٹـ يذبٶٱ ؾٟ

 «.ت زازٰيٻ قٟب٦ع ضاٺ ثطٸ يثطذ»
 یټٳـبٴ نـسا   ٦ـٻ زٸثـبضٺ   سيكـ ٧ٶ يَٹٮ يطزٰ، ٸٮ٧ٻ ٶٲٵ اثتسا تٹرّ

ٻ ٦بٞتٱ يزض .ت زاز٦ٰضا حط ٰت ٢ٯت، ذٹزٵ ثبض ثب ٢ٹّيا .سٰيٵ ضا قٷيزٮٷك
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ـ  ثـي  ٻ ٲكـٳٹ٬ ٮُـٝ ذـبلّ   ٦ـ سٰ يٞٽٳ ٸ ثطذبؾتٱ .عٰيتٹاٶٱ ثطذ يٲ  يث
 .اٰ ٢طاض ٪طٞتٻ حًطت ٲٗهٹٲٻ

راميب   چشن یشفا بٍ حزم، بٍ خاطز یبزِجزد الّل    تیآ فتشّز . 93
بٴ ٸ ثؿـت٫بٴ  يچٷـس ٶٟـط اظ آقـٷب    یاهلل ثطٸرطز تيت آيزض ٖهط ٲطرٗ

ٹز، ثٻ ذ ی ٺٻ اظ ذبٶٹازيٖٯٹّ یثبٶٹ ٥يچكٱ  یٳبضيزضٲبٴ ث یٮٻ ثطا ٱٲّٗٓ
ساض يٸ ز ط حًطت ٲٗهٹٲٻبضت ٲط٢س ٲُٽّي٢ٱ آٲسٺ ثٹزٶس تب پؽ اظ ظ

 ٻ ثٻ تٽطاٴ ثطٸٶس.يچكٱ آٴ ٖٯٹّ یٲساٸا یثطا یاهلل ثطٸرطز تيآ
 قٹٶس. يٜ ٲط ٲكطّٮٻ ثٻ حطٰ ٲُٽّ ٱساض ثب ٲّٗٓيآٶٽب پؽ اظ ز

زض ټٳبٴ ضٸظ )پـؽ اظ زضؼ(  »٪ٟت:  يٷبٴ ٲيس ٲٹضز اَٳياظ اؾبت ي٧ي
ط ضاٺ چٷس يٱ، زض ٲؿيضٞت يثٻ ٲٷعٮف ٲ یاهلل ثطٸرطز تيآًطت ټٳطاٺ ح

ـ آٲسٶس،  ايكبٴثٻ حًٹض  ٸرطزثط يٶٟط اظ اټبٮ سٶس: ياظ آٶٽـب پطؾـ   ٮـٻ  ٱٲّٗٓ
 «؟!سيٻ ثٻ تٽطاٴ ٶطٞتيٖٯٹّ یزضٲبٴ چكٱ ثبٶٹ یپؽ چطا ثطا»

ــب ذٹقــحبٮ ــس يآٶٽــب ث ٻ زض حــطٰ حًــطت يــآٴ ٖٯٹّ» :رــٹاة زازٶ
 «بٞت!يحًطت، چكٳبٶف قٟب  ت آٴ٦٭ قس ٸ ثٻ ثطٲتٹؾّ ٲٗهٹٲٻ

ـ ا سٴيٷس، ثب قٷ٦س يٻ تطز٧آٶ يث یاهلل ثطٸرطز تيآ طاٲـت، اظ ضٞـتٵ   ٦ٵ ي
 تكطّٜ ثٻ حطٰ حًطت ٲٗهـٹٲٻ  یزٰ ثطا  ثٻ ٲٷع٬ ٲٷهطٜ قسٺ ٸ ټٳبٴ

 پطزاذت. یط٪عاض٧بضت ٸ قيت تٹايٕ ثٻ ظيضٸاٶٻ قسٺ ٸ ثب ٶٽب
ٗبٮزـٻ ثـٻ   ٲ ی٫ـط ثـطا  يبٞـت ٸ ز يٻ قٟب يٖٯٹّ یت آٴ ثبٶٹيٵ تطتيثٻ ا

 تٽطاٴ ٶطٞت.
ثـٻ نـحّت    یثطٸرطز اهلل آيت ،٭٦ٲطرٕ  ؛ٻ٧ٷيٻ ا٢بث٭ تٹرّ ی ٻت٧ٶ

                                                 
 .ـ.   ټ 1373ی ٢ٱ، ؾب٬  ی ٲ٣سّؾٻ ٸاحس تجٯيٛبت آؾتبٶٻ ی ا٢تجبؼ اظ ٶكطيٻ. 1
 .اهلل ؾيّس ٲحؿٵ ذطّاظی ، ثٻ ٶ٣٭ اظ آيت13، ل 4ی  ی ٦ٹحط، قٳبضٺ ا٢تجبؼ اظ ٲبټٷبٲٻ. 2
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 یزضٶ٩ ذبيٗبٶٻ اظ ذسا يٵ ضٸ ثيٷبٴ زاقت، اظ ايټب اَٳ طاٲت٦ٵ ٪ٹٶٻ يا
 طز.٦ يط ٲ٧ّتك ثعض٨ ٸ ؾپؽ اظ حًطت ٲٗهٹٲٻ

 شهد در حزم حضزت هعصّهٍ  هظتجاب یدعا. :9

٢ٱ، ٶ٣٭  ی ٻيٖٯٳ ی ٺس حٹظياظ اؾبت ي٧ي «یاظذطّٲحؿٵ س يّاهلل ؾ تيآ»
 ي٪ٟـت: رـٹاٶ   ،ٹٶت زاضز٧ٷٹٴ زض تٽطاٴ ؾـ ٦ٻ ا٦اظ ثعض٪بٴ  ي٧ي: ٶسطز٦

ٻ ٦ـ ٷٱ تب زض آٴ ٖهط ٦اٸ زٖب  یٶٹقت ٸ اظ ٲٵ ذٹاؾت ثطا یا ٱ ٶبٲٻيثطا
ضٞتٱ  ٶطٸز. ٲٵ ثٻ حطٰ حًطت ٲٗهٹٲٻ یظٲبٴ َبٚٹت ثٹز ثٻ ؾطثبظ

ـ يبٮٱ ذٹاة زټٳبٴ قت زض ٖ .طز٦ٰف زٖب يٸ ثطا  ی ٻسٰ آٴ رٹاٴ ثٻ ذبٶ
ـ آ س. ثٻ ٲحًطي٪ٹ يٲ «ٵيحؿ ٵيحؿ»ظٶس ٸ  يٷٻ ٲيٲب آٲسٺ، ؾ د ياهلل قـ  تي

ٷـس،  ٦ط يـ كبٴ ذٹاؾتٱ ذـٹاة ٲـطا تٗج  يسٰ ٸ اظ ايضؾ ثٽزت يت٣ سٲحٳّ
 «.ٵ٦ف زٖب يكتط ثطايكبٴ اؾت، ثيپط ٴآٴ رٹا»ٞطٲٹز: 

٪ٟتـٻ قـس:   قت زض ٖبٮٱ ذٹاة ثٻ ٲٵ  ٥ي .طز٦ٰاٸ زٖب  یٲزسزاً ثطا
 يـي ٷـس ثـٻ ثال  ٦ يٹتـبټ ٦ٶٳبظ ثرٹاٶس، ټط٪بٺ زض ٶٳـبظ  »ثٻ آٴ رٹاٴ ث٫ٹ: 

 «.٪طزز ي٪طٞتبض ٲ
تـٹ   ی٭ ؾـطثبظ ٧ٲكـ » :ٻ٦ـ ف ٶبٲٻ ٶٹقتٱ يساض قسٰ ٸ ثطاياظ ذٹاة ث

 «.يٻ ٶٳبظ ثرٹاٶ٦ثٻ قطٌ آٴ ح٭ قس 
ــٹ اظ » :آٴ رــٹاٴ زض پبؾــد ٶٹقــت ٻ ٲــٵ ٶٳــبظ ٦ــ يزــب زاٶؿــت٦ت

ـ    پسض ٸ ٲبز يحتّ ؟ذٹاٶٱ يٶٳ ذجـط ټؿـتٷس ٸ    يضٰ اظ ٶٳـبظ ٶرٹاٶـسٴ ٲـٵ ث
 «.ٶٳبظ ذٹاٶسٴ ٲٵ آ٪بٺ ٶكٹز ٤اظ تط يؿ٦ٻ ٦زاقتٱ  يكٻ ؾٗيټٳ

ٵ ٲـٹضز حـ٭ قـس ٸ    يـ ٯف زض ا٧ٶطٞت ٸ ٲك یت، ؾطثبظيٵ تطتيثٻ ا
 س.ياټ٭ ٶٳبظ ٪طز

                                                 
 .12ـ13، ل 4ی  ی ٦ٹحط، قٳبضٺ اظ ٲبټٷبٲٻ ا٢تجبؼ. 1
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طز، ٦ـ  يٲـ  ٭يٶزٝ اقطٜ تحه ی ٻيٖٯٳ ی ٺبٴ، زض حٹظ٦اظ تجبض پب یا َٯجٻ
٭ ذـٹز ازاٲـٻ زاز ٸ زض   ي٢ٱ ثـٻ تحهـ   ی ٻيٖٯٳ ی ٺؾپؽ ثٻ ٢ٱ آٲس ٸ زض حٹظ

د يحـبد قـ  »ثـٻ ٶـبٰ    یٹٶت ٶٳٹز. ٸ٧ؾ )ٶعزي٥ حطٰ ٲُٽّط( ذبٴ ی ٻٲسضؾ
 ب ضٞت.ياظ زٶ .٠   ټ 1366ٲٗطٸٜ ثٹز ٸ ؾطاٶزبٰ زض ؾب٬  «یٶٓط يٖٯ

بض يثؿ يطز: ٶبٲجطزٺ اظ ٶٓط ٲبٮ٦ يكبٴ ٶ٣٭ ٲياظ ثؿت٫بٴ زاٶكٳٷس ا ي٧ي
ذـبٴ ثـٻ اٸ ٚـصا     ی ٻزض ٲسضؾـ  یٻ چٷـس ضٸظ ٦ ی٣ٻ ثٹز، ثٻ َٹضيزض ٲً

اـ ٞكـبض   طزٺ ٸ ثـط ٲٗـسٺ  ٦ـ ف ضا رٳٕ يپبټب يس ٸ اظ قست ٪طؾٷ٫يٶطؾ
 ٷس.٦ يٳتط احؿبؼ ٪طؾٷ٦٫ٻ ٦آٸضز  يٲ

٭ قسٺ ٸ اظ آٴ حًـطت  ٲتٹؾّ ٻ ثٻ حًطت ٲٗهٹٲٻ٦ثٹز  يٗيَج
ٵ ثـٹز  يّٻ اظ اٞطاز ٲتس٦بٴ ياظ حبر ي٧ي يبٰ، قجيّس. زض ټٳبٴ اياؾتٳساز ٶٳب

ضا ثـٻ   يٹٶت زاقـت، رٳٗـ  ٧س ٖطة ؾيّاٶجبض ؾ آة ی ٻٲحٯ ي٧يٸ زض ٶعز
پؽ اظ نطٜ قبٰ ٸ ضٞتٵ  .طزٺ ثٹز٦نطٜ قبٰ زٖٹت  یذٹز ثطا ی ٻذبٶ

ٶب٪بٺ زض ٖبٮٱ  .سيس ٸ ثٻ ثؿتط ضٞت ٸ ذٹاثيټب، ټٷ٫بٰ ذٹاة ٞطا ضؾ ٲٽٳبٴ
آٴ حًـطت ثـب    .اؾت حًطت ٲٗهٹٲٻ ٤س زض ٲحًط ٲجبضيذٹاة ز

س ٸ ثـٻ  يط قـس يس ٸ ؾـ يـ قٳب ثب ٲٽٳبٶبٴ اظ ٚصا ذٹضز: »ٶسط ثٻ اٸ ٞطٲٹزيّتٛ
ذـبٴ ثـط احـط     ی ٻزض ٲسضؾ یٶٓط يد ٖٯيحبد ق یآ٢ب يس، ٸٮيذٹاة ضٞت

 «تٹاٶس ثرٹاثس! يٶٳ ي٪طؾٷ٫
ضا  يزضٶ٩ ثطذبؾت ٸ ْطٞـ  يسٺ ٸ ثيثب ايُطاة اظ ذٹاة پط يحبر

 ت٦ذبٴ حط ی ٻٲسضؾ یبة ثٻ ؾٹطز ٸ آٴ ضا ثطزاقت ٸ ثب قت٦پط اظ ٚصا 
 یآ٢ـب  ی ٺٻ آٶزب ثٹزٶس اظ حزـط ٦ یطز ٸ ٸاضز آٴ ٲسضؾٻ قسٺ ٸ اظ اٞطاز٦
اٸ ضا ٶكبٴ زازٶس، اٸ ثٻ آٴ حزـطٺ ضٞتـٻ    ی ٺحزط .طز٦ؾئا٬  یٶٓط يد ٖٯيق

ٚصا ضا ٶعز اٸ ٪صاقـت ٸ   .ٶبضاحت اؾت يت ٪طؾٷ٫اظ قسّ یٶٓط یس آ٢بيٸ ز
 طز.٦بٴ ياٸ ث ی٢ٻ اؾت ثطانبز یبټبيٻ اظ ضإ٦ذٹاة ضا  یٲبرطا
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طاٴ حًطت ٦ يبض ذكٷٹز قس ٸ اظ اٮُبٜ ثيثؿ یٶٓط يد ٖٯيق یآ٢ب
 ٶٳٹز. یؾپبؾ٫عاض ٲٗهٹٲٻ
ثبٖـج قـس    ٮُٝ حًطت ٲٗهٹٲٻ» :٪ٟت يٲ یٶٓط یٵ آ٢بيټٳ

طز، ٦ـ ٵ ييتٗ ٱٵ ٲٗبقيتؤٲ یبٶٻ ثطايضا ٲبټ يٲٵ ٲجٯٛ یثطا يٻ ټٳبٴ حبر٦
 «ٷس ٶكسٰ.بظٲيپطزاذت ٸ اظ آٴ پؽ ٶ يٸ ټط ٲبٺ ٲ

 ِ نجات گزطًٍ یت حتمکنجات خامن سائز اس َال .86
ٵ ٸ ياظ ٲزتٽــس ي٧ــي «ٵ ثٔــسآليس حؿــيّؾــاهلل  تيــحًــطت آ»ٲطحــٹٰ 

ٻ زض ٲؿـزس اٲـبٰ حؿـٵ    ٢٦ٱ ثٹزٶس  ی ٻٳيٖٯ ی ٺحٹظ ی ٻبٴ ٸاضؾتيپبضؾب
 ی ٻاظ قـب٪طزاٴ ثطرؿـت   ايكـبٴ  ٦طزٶـس.  ٲـي  رٳبٖتی  ا٢بٲٻ یط٧ٖؿ

آٴ  یبز٪بضټـب يٸ اظ  یٱ حـبئط يط٧د ٖجـساٮ يقـ  حبداهلل  تيؽ حٹظٺ، آٲئؾّ
ٶ٣ـ٭   طاٲـت اظ حًـطت ٲٗهـٹٲٻ   ٦كـبٴ زٸ  يا .آٲسٶـس  ثٻ قـٳبض ٲـي  ٖهط 
 س:ٶا ٺزٞطٲٹ

زض  یٱ حـبئط يط٧د ٖجـساٮ ياهلل حبد ق تيت آيٲب زض ٖهط ٲطرٗ .1
ٱ. زض آٴ ظٲـبٴ ظائـطاٴ اظ   يٹٶت زاقـت ٧ؾ یا زاضاٮكٟبي زض حزطٺ ی ٻٲسضؾ

 ٻ ٸ اظ آٶزب ثٻ حـطٰ حًـطت ٲٗهـٹٲٻ   يًّيٞ ی ٻٵ ٲسضؾٻ ثٻ ٲسضؾيا
 ی ٻقس ٸ ظائطاٴ ٸاضز ٲسضؾـ  يٵ ضٸ ؾحطټب زضِ ٲسضؾٻ ثبظ ٲياظ ا .ضٞتٷس يٲ

 طزٶس.٦ يت ٲ٦حطٰ حط یقسٺ ٸ ؾپؽ ثٻ ؾٹ يزاضاٮكٟب
 ي٧ـ يپط اظ آة ٢طاض زاقت.  ي٣يزض ٸؾٍ ٲسضؾٻ حٹو ثعض٨ ٸ ٖٳ

ٰ يـ ساض قـسٶٱ ثبقـس ث  يـ ٻ ټٷ٫ـبٰ ث ٦ـ ټب ثسٸٴ آٴ  اظ قت ٢ًـب  اظ  .ساض قـس
ساض يـ ٫ط، آٴ قت ظٸز ثيز یټب ع ثط ذالٜ ٲٗٳٹ٬ قتيٲٵ ٶ ای ٺحزط ټٱ

ـ اظ ث ييٵ ټٷ٫ـبٰ نـسا  يـ قسٺ ثـٹز. زض ا  طٸٴ يـ ٱ، اظ حزـطٺ ث يسيطٸٴ قـٷ ي
ٸ  ٻ اظ ظائطاٴ حًطت ٲٗهٹٲٻ٦ټب  اظ ذبٶٱ ي٧يٻ ٦ٱ يسيٱ، ٞٽٳيسيزٸ
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ـ    ياظ ٲؿبٞطاٴ ثٹز ٸ ضاٺ ضا ذٹة ٶٳ ٷـبض  ٦اظ  يالٖـ اَّ يقٷبذت، ثـط احـط ث
ٻ ا٪ط ٲـب  ٦س يَٯج يٲ ٥ٳ٦بز يطزٺ ٸ ثٻ حٹو اٞتبزٺ ٸ ثب ٞط٦جٹض حٹو ٖ

 س.يضؾ ٲي ت٦ٱ ٚط٠ قسٺ ٸ ثٻ ټاليسيضؾ يٳٶ
ٱ. اٸ يـ ٸ اٸ ضا ٶزـبت زاز زٺ ٹ٫طاٴ تالـ ٶٳيز ٥ٳ٦ٲٵ ٸ زٸؾتٱ ثب 

ـ ٻ ثـٻ ا ٦ يپؽ اظ ٶزبت ٪ٟت: ٸ٢ت  ی َـٻ ٵ حـٹو اٞتـبزٰ، ذـٹز ضا زض ٸض   ي
، ب حًـطت ٲٗهـٹٲٻ  ي» ؛بز ظزٰي٭ ٞطچٷس ثبض ثٻ ٖٷٹاٴ تٹؾّ .بٞتٱيت ٦ټال

ـ ٶب٪ـبٺ قـٳب آٲس  ..« .بزٰ ثطؼ، ٲطا ٶزبت ثسٺ، زؾتٱ ثٻ زاٲٷـت يثٻ ٞط س ٸ ٲـطا  ي
 س.يٶزبت زاز

ساض يـ ٵ ٸ٢ـت ٲـب ثـٻ ضاظ ث   يزض ټٳـ  :ٞطٲٹزٶـس  اهلل ثٔـسآل  تيآٲطحٹٰ 
ـ ٦ٱ يبٞتيٱ ٸ زضيثطز يٲبٴ چٷس ؾبٖت ظٸزتط اظ ٲٗٳٹ٬، پ قسٴ  اٸ٭ ٻ تٹؾّ

ټٷ٫بٰ ٲب قسٺ تب اٸ ضا ٶزـبت   ظٸز یاضسيٲٹرت ث ثٻ حًطت ٲٗهٹٲٻ
 .ٱيزټ

زض  يجيٖز يٸ ٢حُ يؿبٮ٧ٱ، ذكيس٪صضاٶ يٲ٦ٻ ضا  ي٦ٹز٦زٸضاٴ  .2
ٲطزٶس، ٸ  يٲ ياظ ٪طؾٷ٫ یبضيثؿ ی ٺٻ ٖس٦ّ ی٢ٱ ٸ اَطاٜ ٢ٱ قس، ثٻ َٹض

ثـٵ   يزض ٲعاض ٖٯـ  يؾطزاث .ٷٷس٦ٟٵ ٸ زٞٵ ٦ٻ آٶبٴ ضا ٦سٶس يضؾ يٲطزٰ ٶٳ
 ٶٳٹزٶس. يٝ زٞٵ ٲيبٴ آٴ ثٻ ضزيا زض ٲٷسٺ ثٹزٶس ٸ ٲطز٪بٴ ض٦ رٟٗط

ثـٻ   يټٳطاٺ ٲبزضٰ اظ ذبٶـٻ ثـٻ ٢هـس پٷبټٷـس٪     يت ٪طؾٷ٫ٲٵ اظ قسّ
ط يزض ٲؿ يت ٪طؾٷ٫ثط احط قسّ .ٱيطز٦ت ٦حط حطٰ حًطت ٲٗهٹٲٻ

حـطٰ ضٸاٶـٻ    یٱ ٸ آٴ ضا ثطزاقـتٻ ٸ ثـٻ ؾـٹ   يزط٦ـ سا ياؾٟٷبد پ یضاٺ ٢سض
ٱ. ٲـبزضٰ  يسيقسٺ ضؾ ٷٹٴ ٲؿزس ثبالؾط٦ٻ ا٦ ييٱ ٸ ؾطاٶزبٰ ثٻ آٶزبيقس

ٱ ياظ آٴ ذـٹضز  .طز ٸ ثٻ ٲٵ زاز٢٦ُٗٻ  آٴ اؾٟٷبد ضا زض پٷبٺ چبزضـ ٢ُٗٻ
كـ٫بٺ  ي٭ ثٻ پ٫بٺ زؾت تٹؾّٱ. آٶيٷ٦ذٹز ضا رجطاٴ  ياظ ٪طؾٷ٫ یتب ٲ٣ساض

 ٥ٳــ٦ٸ  يزازضؾــ یٱ ٸ اظ اٸ ت٣بيــبيطز٦ــزضاظ  حًــطت ٲٗهــٹٲٻ
پٹ٬  ی٣ساضٶعز ٲٵ آٲس ٸ ٲ يٲٻ، قرهٵ ٮحٓٻ ثسٸٴ ٲ٣سّيٱ. زض ټٳيٶٳٹز
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 يتٱ ٲسّيثٹز ثٻ ٲٵ زاز. ثب آٴ پٹ٬ تٹاٶؿت يالٶ٦بض يٻ زض آٴ ٖهط ٲجٯٙ ثؿ٦
ٵ ٲٹټجـت  يـ ٱ، ٸ ايٷـ ٦ٵ يٍ ؾرت تـؤٲ يذٹز ضا زض آٴ قطا يٲٗبـ ظٶس٪

ٻ ثـب  ٦ـ ثٻ ٲـب ٶجـٹز،    حًطت ٲٗهٹٲٻ رع ثط احط ٮُٝ ذبلّ يياؾتخٷب
 ٶزبت زاز. ي٪طؾٷ٫ يٵ ٮُٝ ٲب ضا اظ ذُط ٢ُٗيا
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