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 النبي سبّم مجازات كح يـ فقه يقرآن يبررس

 اٮجالٚٻ ٸ حسيج پػٸټك٧سٺ ٶٽذزاٶكزٹي ز٦تطي ٖٯٹٰ ٢طآٴ / هديذ هدشد mmirzaee40@gmail.com 

 اؾتبز ٖٯٹٰ ٢طآٴ ٸ حسيج زاٶك٫بٺ ٢ٱ/ سيذسضب هؤدة
 31/03/1396: پزيششـ  17/11/1395: دسيبفت

 چىيذُ

زض زيٵ اؾالٰ اظ ربي٫بټي ٸاال ثطذٹضزاض اؾت ٸ حّٟ حطٲتت آٴ حًتطب ثتط ټٳ٫تبٴ الظٰ ٸ      ط٦ٰپيبٲجط ا
يٵ ٲهبٮح ٲتٗسزي ټٳچٹٴ رٯتٹ٪يطي اظ ټتط ٪ٹٶتٻ ټتطد ٸ ٲتطد زض ربٲٗتٻ       يطٸضي اؾت. اؾالٰ ثطاي تأٲ

ٲزتبظاب  ، ٸ حّٟ ٸ نيبٶت ربي٫بٺ ح٣ي٣ي ٸ ح٣ٹ٢ي آٴ حًتطب  ط٦ٰٲٗطٞي ٲ٣بٰ ٸ ٲٷعٮت پيبٲجط ا، اؾالٲي

آٴ ، ټتسٜ اظ ايتٵ ٶٹقتتبض   اؾت.  ٷٷس٪بٴ ثٻ آٴ حًطب زض ٶٓط ٪طٞتٻ ٦ ٷبٴ ٸ ؾت٧ّق ٸ ٖٹا٢جي ضا ثطاي حطٲت

ٯٻ ئاٮٷجي اظ ٶ٫بٺ ٞتطي٣يٵ ٸ ٲؿت   ثٻ ثيبٴ ٲزبظاب ؾتّ، اي ذبٶٻ تبة٦تٹة ٸ قيٹٺ ٧ؾتٟبزٺ اظ ٲٷبٕث ٲٻ ثب ا٦اؾت 

ٰ  ٦ ٲزبظاب ؾتّ آظازي ثيبٴ زض ايٵ ضاؾتب ثپطزاظز. طيٱ ٸ ٣ٞتٻ اؾتالٲي   ٦ت اظ ٲٷٓتط ٢تطآٴ    ٷٷسٺ پيتبٲجط اؾتال

ٷٷتسٺ ثتٻ   ٦ ٸضٸز ؾتّ، ٸ اضتساز ٟط٦ٷٷسٺ ثٻ ٸضَٻ ٦ ٸضٸز ؾتّ، ازثبٴ ٲحًط پيبٲجط ٲٹاضزي ٲبٶٷس حجٍ ٖٳ٭ ثي
ثبقتٷس.   ٲيٷٷسٺ ثٻ ٮٗٷت ٸ ٖصاة اٮٽي ٦ اثتالي ؾتّ ٸٸ ٞؿبز زض ظٲيٵ  ط٦ٰٸضَٻ ٲحبضثٻ ثب ذساٸٶس ٸ ضؾٹ٬ ا

اٮٷجي ٲٹاضزي ٲبٶٷس ارٳبٔ ٣ٞٽتبي   ټٳچٷيٵ اظ رٳٯٻ ٲجبحج ٲُطٸحٻ زض ٣ٞٻ اؾالٲي زض ضاؾتبي ٲزبظاب ؾتّ

ٻثطضؾي ٶ٣، ٞطي٣يٵ ثط ٢ت٭ ؾبةّ اٮٷجي طاٺ ٸ ارجتبض  ٦ٸ ا ٹٲتي ٸ ٣ٖيسٺ٧بٰ حبٶٹي ٸ ح٧ټبيي ټٳچٹٴ اح ف ٲؤٟٮ

 اٮٷجي ٸ تٳٽيساب اؾالٰ زض رٯٹ٪يطي اظ ايٵ اٲط اؾت.   ثيبٶ٫ط حطٲت ؾتّ، ٻ تٳبٲي ايٷٽب٦ٸ ٖسٰ ٢هس اؾت 

 آظازي ثيبٴ.، اٮٷجي حطٲت ؾتّ، اٮٷجي ؾتّ ٲزبظاب، اٮٷجي ؾتّ، زقٷبٰ، ؾتّ :ّب ليذٍاطُو
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 همذهِ

بب يت ٱ ٸ ضٸايط٦ت   اظ ٢طآٴ يبب ٲتٗسزيزض آ، سيآ يقٳبض ٲ ي ثٻ سٺ اٮٽيآٞطٵ يثطتطب ٸ ياقطٜ اٶج ط٦ٰضؾٹ٬ ا ٻ٦ اظآٶزب

يتب  حٟتّ حطٲتت ٸ    يثطا يٲرتٯٟ يټب پبزاـ ٸ ٣ٖبة، ط٦ٰا بٲجطيٸ اضظقٳٷس پ ح ثط ٲ٣بٰ ٸاالييٳٵ تهط ياؾالٲ

هتبض  ٷٹٴ٦تتب اظ ٖهتط ثٗختت    ٻ ثًٗب٦ً ييټب تيبٴ قسٺ اؾت. اظ رٳٯٻ آؾيث آٴ حًطب يٷ٧ق حطٲت اٲهتبض   ٸ زض ٖا

ٰ  بٲجطيت ٶؿتجت ثتٻ پ   ٷي٧ق حطٲتٸ  يزقٳٷ، زاقتٻْٽٹض ٪ٹٶب٪ٹٴ ٸ نٹض  ټب ٭٧ٲرتٯٝ ثٻ ق اؾتت.  ثتٹزٺ   اؾتال

 ټتبي  قتبټس ټزٳتٻ   ط٦ٰا ط ضؾٹ٬يت ٞطا٪يٵ ٲ٣سؼ اؾالٰ ٸ ٲحجٹثيؾٟبٶٻ زض ٖهط حبيط ثٻ ؾجت ٪ؿتطـ زأٲت

 ټتبي  ٞط٢ٻ يثطذ يټب ٸ تالـ، ټسٞٳٷس يټب ٯٱيبتٹضټب ٸ ٧ٞيبض٦ٸ  ټب ضٲبٴبٮت زض ٢ يبٞتٻ رٹاٲٕ ٚطثي  ٲبٴظس ٸ ؾبيقس

ف زض ترطيَٯت ربټ٭ ٲبٶٷس ٸټبث رٷ٩ ٵ اٲتط يتطٸضب   يت ٻ ا٦ت ، ٱيټؿتت  بٲجطياؾالٰ ٸ پ يت چٽطٺ ٸا٢ٗيت ٸ زٖا

ٵ يت ض اٻ ز٦ت  ټتبيي  پطؾتف  يحب٬ ثطذت . ضؾبٶس يضا ثٻ احجبب ٲ اٮٷجي ؾتّػٺ يٸ ٻثب آٴ حًطب ث يزقٳٷ ٵ ٲزبظابييتج

ټتبيي   چٷيٵ رطٰ يثطاچٻ ٲزبظاتي ، طيٱ ٸ ٣ٞٻ اؾالٲي قيٗٻ ٸ ؾٷي٢٦طآٴ  زض: اؾت ثسيٵ ٢طاضٶسٷٻ ٲُطح يظٲ

، ٣ٖيتسٺ ، ٹٲتي٧ت بٰ حتبٶٹي ٸ ح ٧ت قطايُي ټٳچٹٴ اح اٮٷجي چيؿت؟ ازٮٻ ٢طآٶي ٲزبظاب ؾتّ ثيبٴ قسٺ اؾت؟

ٰ ٢هس ؾت٦ٸيٗيت ا اٮٷجي چ٫ٹٶٻ ثب ٲ٣ٹٮٻ  ٲزبظاب ؾتّ ضز؟ٷٷسٺ چٻ تأحيطي زض ٲزبظاب ٸي زا٦ طاٺ ٸ ارجبض ٸ ٖس

 قٹز؟ آظازي ثيبٴ رٳٕ ٲي

 يٌِطيپ. 1

 بٲجطيت زض ثتبة آزاة ٲحًتط پ   يبب اؾالٲيٱ ٸ ضٸايط٦بب ٢طآٴ يآٶچٻ زض آ يٸضا اٮٷجي ؾتّؾبث٣ٻ ؾرٵ اظ ٲزبظاب 

ٖ  يارتٽتبز ، يط ٲسٸٴ ٣ٖٯت يتٟبؾ يطي٪ ٭٧د قيثٻ تبض، بٴ قسٺ اؾتيث ٍ ثتب  ع رٹاٲتٕ ٲتسٸٴ ٲتطتج   يت ٸ ٶ يٸ ٲٹيتٹ

 ياذتهبنت  آحتبض ٵ حتب٬  يثب ا ٪طزز. يثبظٲ يٷيحطٲت ٲ٣سؾبب ٸ قٗبئط ز ٥بٰ ٲبٶٷس اضتساز ٸ ټت٧ٲٹيٹٖبب ذبل اح

ٲحٳتس ٖتعب   ، حؿتٵ ٶتٹض حؿتٵ   ، يس اٮٳٛٷتبٸ يؾٗ، ٻيٳيت ٗٻ ټٳچٹٴ اثٵيٸ ق يؾٷ سيٱ ٸ رسيؿٷس٪بٴ ٢سيٶٹ يثطذ

ٰ  ، يقتٽط  يض يٲحٳتس  ،يٵ ټٷتس يطحبٲس حؿت يٲ، يٲحٳس اٮسؾٹ٢، يبٲ٭ اٮٳٯُبٸ٦حؿٵ ، ياٮُٽُبٸ ، نتبز٠ اٮٽتب

ٷٷتسٺ ثتٻ   ٦ٲزبظاب تتٹټيٵ  تبة ٦ٲبٶٷس  يبٴ آحبضيٵ ٲيٻ زض ا٦ تٹرٻ ټؿتٷسي رٹاز زضذٹض ٸ ٲحٳسٖٯ ياحٳس يٲٹؾ

زض ٣ٞٻ اٲبٲيٻ ٸ اټت٭   اٮٷجي ثطضؾي تُجي٣ي رطٰ ؾتّ ييزاٶكزٹ ټبي ٸ ضؾبٮٻ ياحٳس يٲٹؾ ٸ اٲبٲبٴ پيبٲجط

 يٲٽتس  ٹ٢ي رطٰ اټبٶت ثٻ ٲ٣سؾبب اؾتالٲي ثتب ٶ٫تطـ ثتٻ آيتبب قتيُبٶي      ثطضؾي ٣ٞٽي ح٣سض ٸ ياهلل ا ضٸح ؾٷت

 .اٶس ٻبٞتيٵ ٲٹيٹٔ اذتهبل يتط ثٻ ا يثٻ نٹضب رعئ، يٚالٲ

 ضٌبسي هفَْم. 2

ٍ ثب آٴ ثبيس ٪ٟت زضثبضٺ ٲٟٽٹٰ ثٻ ٲٗٷبي زقٷبٰ ٸ ٞحف ٸ ٶبؾعا ، ثٻ ٞتح ؾيٵ« ؾتّ»: قٷبؾي ٸاغٺ ؾتّ ٸ ٸاغ٪بٴ ٲطتج

ٕ  ٪ٟتٵ ثٻ زي٫طي اؾت. ان٭ ، ٻ زقٷبٰ ٸ ٞحف ثٻ زي٫طي٦طزٴ آٲسٺ اؾت؛ چطا٦ايٵ ٲبزٺ زض ٮٛت ٖطة ثٻ ٲٗٷبي ٢ُ

ٷس. تٳبٰ ٲكت٣بب ٲبزٺ ؾتّ ٶيتع زض ٲٗٷتبي ٢ُتٕ ٸ ثطيتسٴ     ٦ زټٷسٺ ٸ َطٜ زي٫ط ضا ٢ُٕ ٲي حُؿٵ ضاثُٻ ٲيبٴ ٞحف
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يٗٷي ٢ُٕ ضحٱ؛ ٸ « ؾَجؿَت»ٸ، بضي رع ثطيسٴ ٸ ٢ُٕ ٶساضز٦ٻ ٦ټبي قٳكيط(  ي اظ ٶب٧ٰ)ي« ؾجّبة»اٶس؛ ټٳبٶٷس  ٤ٲكتط

ي اظ اٶ٫كتبٴ ٧قٹز. ټٳچٷيٵ ي ٻ ؾجت ٢ُٕ آثطٸ ٸ احتطٰا اٶؿبٴ ٲي٦ثٻ ٲٗٷبي ٖبض « ؾجّٻ»يٗٷي ت٣بَٕ؛ ٸ « تؿبة»

ٰ ٸ ٲيبٶي ٢طاض زاضز٦زؾت  ثٻ اٶ٫كت ؾجّبثٻ ٲكٽٹض اؾت؛ ظيطا ٲٗٳٹالً ٶبؾعا ٪ٟتٵ ٸ ٞحف زازٴ ، ٻ زض ٲيبٴ اٶ٫كت اثٽب

 (.228ل، 2د، 1416٠، پصيطز )اثٵ ٲٷٓٹض ثب ايٵ اٶ٫كت اٶزبٰ ٲي، زؾت ٸ تٽسيس اؾتبٴ زازٴ ٧ٻ ټٳطاٺ ثب ت٦

جي  ستّ .3  ذگبُ لشآىياص داٌل

نٔ كٍٓتَأإتَُىَ ِٙأن ًأب ٙ     »...: اظ ضٸاد زقٷبٰ زض ثطذي اظ ا٢ٹٰا پيكيٵ ٲبٶٷس ٢ٹٰ ٮٹٌ ؾرٵ ضٞتتٻ اؾتت  ، زض ٲٷبٕث تٟؿيطي

ټب ٲتساٸ٬ ثتٹز ٸ   ؾتّ ٸ زقٷبٰ ٶعز ٖطة، (. زض زٸضٺ ربټٯيت441ل ،7د، 1406٠( )َجطؾي29: جٹب٧)ٖٷ «سَ...كالؤٌ

ثب ايٵ اٶ٫كت ثٻ ټتٱ اقتبضٺ   ، سي٫ط٧ټبي ربټٯي ټٷ٫بٰ ؾتّ ي ٻ ٖطة٦ذٹاٶسٶس  ٲي« ؾجّبثٻ»ضٸ اٶ٫كت اقبضٺ ضا  اظايٵ

ؾٹضٺ  108زض آيٻ تٷٽب زٸ ثبض ، ٲكت٣بب ٸاغٺ ؾتّ ثٻ ٲٗٷبي زقٷبٰ، طيٱ٦(. زض ٢طآٴ 223ل، 1415٠، اهلل طزٶس )ٞتح٦ ٲي

ٍآلَ تَسٔجَٜاْ الَّرٙ يَ  ٓدٕعَٔىَ هٙي  ٍٔىِ اللّهٙ َِيٓسٔجَٜاْ اللّهٓ عٓدٍٕٖا ثِغَيٕسِ »: ٞطٲبيس بض ضٞتٻ اؾت. ذساٸٶس ؾجحبٴ زض ايٵ آيٻ ٲي٦اٶٗبٰ ثٻ 

آٶچٻ زض ايٵ ٶٹقتبض زضذٹض تٹرٻ ٸ ز٢ت  «.ئٌَجِّئُهٔن ثِوٓب كَبًَُاْ  ٓعٕوٓلَُىَعٙلْنٍ كَرَلٙكٓ شٓ ٌَّٛب لٙكُلِّ ؤُهٛةٍ عٓوٓلَهٔنٕ ثُنٛ إِلَن زٓثِّهِن هٛسْجِعٔهٔنٕ َِ

اظ اثعاض ٸ حطثٻ ؾتّ ٸ زقٷبٰ زض ثطاثط آٴ حًطب اؾت. ثتط پبيتٻ آيتبب     اؾتٟبزٺ زقٳٷبٴ ضؾٹ٬ ٪طاٲي اؾالٰ، اؾت

ي ثطاي زقٳٷي ٸ ٲ٣بثٯٻ ثتب پيتبٲجط   ٖٷٹاٴ اثعاض بٴ ٸ ٲٷب٣ٞبٴ اظ زقٷبٰ ٸ ؾتّ ثٻ٦بٞطاٴ ٸ ٲكط٦، طيٱ٦ٞطاٸاٶي اظ ٢طآٴ 

ٻ ٧تب آٶ، پطزاذتٷس ٲي ٲٷب٣ٞبٴ ثٻ زقٷبٰ پيبٲجط، ٻ ثط پبيٻ ٶ٣ٯي٦ طزٶس؛ چٷبٴ٦ ٸ پيطٸاٴ آٴ حًطب اؾتٟبزٺ ٲي ط٦ٰا 

ٻ زي٫ط آٴ حًتطب ضا ؾتتّ   ٦طز. ايكبٴ ثٻ زضٸ٘ ٢ؿٱ ذٹضزٶس ٦بض ٧آٶبٴ ضا ضؾٹا ٸ ايٵ ٖٳ٭ ظقتكبٴ ضا آق پيبٲجط

، 18د، 1417٠، ؾٹضٺ ٲزبزٮٻ آٶبٴ ضا زض ايٵ ازّٖب زضٸ٫ٚٹ ذٹاٶس )٢طَجي 14ٸٶس ؾجحبٴ ثب ٞطؾتبزٴ آيٻ ٷٷس؛ ٸٮي ذسا٧ٶ

ٍٓلَأب هٙأٌْهٔنٕ ٍٓ ٓلٕلٙوُأَىَ عٓلَأن     »: ( ٸ ٞطٲٹز304ل كُنٕ  ٕا قََٕهٖب غَضٙتٓ اللَّهٔ عٓلَيٕهِن هٛب هٔن هٌِّ َٓلََّ الْكَأرٙةِ ٍٓهٔأنٕ   ؤَلَنٕ تَسَ إِلَن الَّرٙ يَ تَ

ؾٹضٺ ٶؿبء ثب پيچبٶسٴ ظثبٴ ذٹز ٸ ثطاي  46زازٶس. آٶبٴ ثط اؾبؼ آيٻ  زقٷبٰ ٲي ط٦ٰا يٽٹزيبٴ ٶيع ثٻ پيبٲجط  «.لَؤَىَ ٓعٕ

ٷب»ٻ ٶكٷٹي؛ ټٳچٷيٵ ٸاغٺ ٦طزيٱ ٸ ثكٷٹ ٦ قٷيسيٱ ٸ ٶبٞطٲبٶي : ٪ٟتٷس ٲي ذُبة ثٻ پيبٲجط، ظزٴ زض زيٵ َٗٷٻ ضا « ضٖا

َلَُىَ سٓوٙعٌَٕب ٍٓعٓصٓأيٌَٕب  »: ٞطٲبيس ضٺ ٲيطيٱ زض ايٵ ثب٦ثطزٶس. ٢طآٴ  بض ٲي٦ثٻ  َُىَ الْكَلٙنٓ عٓي هَٛٓاضٙعٙهٙ ٍٓ ٓقُ هٙيَ الَّرٙ يَ هٓب ٍٔاْ  ٔلٓسِِّ

ٍٓلََٕ ؤًََّهٔنٕ قَبلَُاْ سٓوٙعٌَٕب ٍٓؤَطَ ٍٓلَكٙي عٌَٕب ٍٓاسٕوٓعٕ ٍٓاسٕوٓعٕ غَيٕسَ هٔسٕوٓعٍ ٍٓزٓاعٌَٙب لَيٝب ثِإَلْسٌَٙتٙهِنٕ ٍٓطَعًٌٕب ِٙن الدِّ يِ  ظُسًَْب لكَبىَ خَيٕسًا لَّهٔنٕ ٍٓؤَقَْٓمٓ  ًٍٓا

( وَاسمَع غَيرَ مُسمَعٍ« )ٻ ٶكٷٹي٦ثكٷٹ »ٻ تٗجيط ٦(. ٢بث٭ تٹرٻ اؾت 46: )ٶؿبء«لَّعٌَٓهٔنٔ اللّهٔ ثِكُوْسِهٙنٕ ِاَلَ  ٔؤْهٌَُٙىَ إاِلَّ قَلٙيالً

ٰ ثٻ، زض ثطذي تٟبؾيط ضا زض « راعِنا»(. ثطذي ٲٟؿطاٴ ٶيع ٸاغٺ 86ل، 3د، 1406٠، قٳبض آٲسٺ اؾت )َجطؾي ٶٹٖي زقٷب

َلَُاْ ؾٹضٺ ث٣طٺ ) 104(. زض آيٻ 248ل، 1د، 1393، اٶس )َجبَجبيي ظثبٴ ٖجطي ثٻ ټٳيٵ ٲٗٷب زاٶؿتٻ  ٓب ؤَ ٜهٓب الَّرٙ يَ آهٌَُٓاْ الَ تَقُ

ٍٓلٙلكَبِٙسِ يَ عٓرَاةٗ ؤَلٙينٗ ظُسًَْب ٍٓاسٕوٓعَٔا ْ َلَُاْ ًا  ط٦ٰٸ٪ٹ ثب پيبٲجط ا زټس زض ٪ٟت ٶس ؾجحبٴ ثٻ ٲؤٲٷبٴ ٞطٲبٴ ٲيذساٸ، (زٓاعٌَٙب ٍٓقُ

ټط٪تبٺ آٴ حًتطب   ، ٷٷس. ثط پبيٻ ٪عاضـ تٟبؾيط٦اؾتٟبزٺ « اُنظُرنا»بض ٶجطٶس ٸ ثٻ ربي آٴ اظ ٸاغٺ ٦ ضا ثٻ « راعنا»ٸاغٺ 

: طزٶس٦ بٴ ٖطو ٲيذُبة ثٻ ايك، ٷٷس٦ٻ آٴ ضا ثٟٽٳٷس ٸ حّٟ ٧آٶبٴ ثطاي آٶ، ذٹاؾت چيعي ثٻ ٲؿٯٳبٶبٴ ثيبٲٹظز ٲي

ٷس ٸ ثٻ آضاٲي ؾرٵ ٦ذٹاؾتٷس حب٬ آٶبٴ ضا ضٖبيت  تطتيت اظ آٴ حًطب ٲي ؛ يٗٷي ٲطا٢ت ٸ ٲٷتٓط ثبـ؛ ٸ ثسيٵ«راعنا»
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زازٶس ٸ  ٻ ثب آٴ ثٻ زي٫طاٴ زقٷبٰ ٲي٦ث٫ٹيس؛ اٲب ايٵ ٸاغٺ ٶعز يٽٹزيبٴ ٸ زض ظثبٴ ٖجطي يب ؾطيبٶي ٲٗٷبي ظقتي زاقت 

يٳٵ پطزٺ ثطزاقتٵ اظ اټبٶت ، ثطزٶس. ذساٸٶس ثب ٞطؾتبزٴ ايٵ آيٻ بض ٲي٦ثب ټٳبٴ ٶيت ثٻ  جطيٽٹزيبٴ آٴ ضا زضثبضٺ پيبٲ

، 1417٠، ؛ آٮٹؾي57ل، 2د، 1417٠، اي ثبظزاقت )٢طَجي ٯٳٻ٦ٲؤٲٷبٴ ضا اظ ٪ٟتٵ چٷيٵ ، ط٦ٰا يٽٹزيبٴ ثٻ ضؾٹ٬ 

ٜ ٢طآٴ٦؛ ٲط348ل، 1د ٻ ٸ ٲؿتٷساب ٸرٹة حّٟ حطٲت (. زض ازاٲٻ ثطذي ازٮ91ل، 13د، 1394، ع ٞطټٷ٩ ٸ ٲٗبض

 : قٹز اٮٷجي ثيبٴ ٲي ٸ حطٰا ثٹزٴ ؾتّ ط٦ٰپيبٲجط ا

 يه شعائزاهللاس جملٍ تاالتز زمكا امثزيپ .3ـ1

 يطٺ ٸ قتٗبئط ثتٻ ٲٗٷتب   يانت٭ قتٗ   اؾتت. « ثتٹزٴ  يعيچ يٖالٲت ْبټط» يثٻ ٲٗٷب، «طٺيقٗ»قٗبئط زض ٮٛت رٳٕ 

ثتٻ  « قتٗبئطاهلل »اؾتت. ٮتصا    يعيٻ ٖالٲت چٻ چ٦قٹز  يٲٻِ ذٹز ٲكرم ياؾت ٸ ثٻ تجٕ ٲًبٜ اٮ يٖالٲت ْبټط

(. ٸاغٺ 31ل، 1390، طيت ب ذُيٶ ي)ٖٯٷس ؿتټ بز ذسايٵ ذسا ٸ ياظ ز ي٦ٸ حب اٶس يٸ ْبټط يٻ حؿ٦ّاؾت  ياٲٹض يٲٗٷب

، بض ضٞتٻ اؾت٦ثٻ « قٗبئطاهلل»٭ ٧ثٻ ق، (36: ؛ حذ32: حذ؛ 2: ؛ ٲبئسٺ158: )ث٣طٺ چٽبض ٲطتجٻ، يبب اٮٽيزض آ« قٗبئط»

٪طچتٻ   زټٷتس.  يآٸضٶتس ٸ ٶكتبٴ ٲت    يبز اٶؿتبٴ ٲت  يٻ ذساٸٶس ضا ثٻ ٦اؾت  يحؿّ يٸ اٲٹض ياٮٽ ټبي ٵييٸ ٲطاز اظ آٴ آ

، اؾت« حذ ٥ٲٷبؾ»ٸ « يقتط ٢طثبٶ»ٲٷحهط زض ، ٱيط٦بب چٽبض٪بٶٻ ٲطتجٍ ثب قٗبئط زض ٢طآٴ يزض آبزقسٺ ي١ يٲهبز

. ٲطحتٹٰ  طزيت ٪ يزضثتط ٲت  ع يت ضا ٶ ي٫تط ي١ زيٲهتبز ، ثٹزٺبزقسٺ يتط اظ ٲٹاضز  ٻ قٳٹ٬ آٴ ٞعٸٴ٦س تٹرٻ زاقت يثب اٲب

ٵ يت ثطرؿتتٻ ز  ټبي ٖالٲت يٗٷيقٗبئط »: ؿسيٶٹ يٲ قٗبئطاهلل١ يٵ ٲهبزييؾٹضٺ حذ زض تج 32ٻ يط آيزض تٟؿ يَجطؾ

بٖت ٶهت  يٻ ذساٸٶس ثطا٦ټبيي  ذسا ٸ آٴ پطچٱ ثتٻ  ، ٵيا  . ٖالٸٺ ثط(160ل، 7د، 1406٠، يَجطؾ) «اؾت طزٺ٦َا

ٻ يت قتٹز. زض آ  ياؾتٷبز ٲ يٯ٦ يجطا٦ٻ ثٻ ٧قٹز؛ ثٯ ياؾتسال٬ ٶٳ، ٸ ذبل ي٣ت رعئيثٻ ح٣، اؾتسال٬ زض يٮحبِ ٲٷ٣ُ

 ي٢طثتبٶ  يٻ ثتطا ٦ت  يٵ قتتط يطا ټٳت ي(؛ ظاس )نٛطيٷ٦ٱ يضا تٗٓ يقتط ٢طثبٶ: سيذٹاټس ثٟطٲب يٲطثٹَٻ ذساٸٶس ٖعٸر٭ ٲ

ٵ نٟب ٸ يث يٻ ؾ٦َٗٹض  ټٳبٴ ؛(اجط٦ت )ٲُٯٹة ٲٵ اؾ، يٯ٦ّثٻ ٶحٹ ، ٱ قٗبئطياظ قٗبئط اؾت ٸ تٗٓ، اؾت  ٵ قسٺيٲٗ

تتط اظ  ٕ يٸؾت  اـ ٪ؿتتطٺ ، حذ ٸ ٲٹايتٕ حتذ ٶجتٹزٺ    ٥ٲٷحهط زض ٲٷبؾ، ٵ قٗبئطيٱ ضا زاضز. ثٷبثطا٧ٵ حُيع ټٳيٲطٸٺ ٶ

 يتٗتبٮ  آٶچتٻ ٲُٯتٹة حت١   ، يف اظ ټط اٲطيع ٸ پيف اظ ټطچيث، ٫طيٱ اؾت. ثٻ ؾرٵ زيط٦ٹض زض ٢طآٴ ١٦ ٲصيٲهبز

ذَلٙأكٓ ٍٓهٓأي   »ٟٻ يٻ قتط يت ٵ ٲٗٷتب اظ آ يطٺ ذبل. ايقٗ ٥يٱ يٵ اؾت ٸ ٶٻ تٗٓيٖالٰ زا ٱ ثٻ قٗبئط ٸيان٭ تٗٓ، اؾت

٢بٖتسٺ ٖتبٰ ٸ    ٥يبٴ يٻ زض نسز ث٦ٵ اؾت يطا ْٽٹض آٴ زض ايساؾت؛ ظيبٲالً پ٦ « ٔعٓظِّنٕ شعبئساهلل َِئًَِّهٓب هٙي تَقَْٓي الْقُلَُةِ

 :  ثبضٺ آٲسٺ اؾت  ٵيزض ا تٟؿيط تؿٷيٱاؾت. زض  يٖٳٹٲ

ـ  يًطبًِ ثشخـَسداس ، ن ضوشدى ٍ ثضسگذاضت آىيٍ عظ يالْ ّبي داضتي ضعبئش ٍ عالهت يگشاه ٌٌـذُ اص  و نيتعظ

َب هِي تَمََْ ضعبئشاهللرَلِهَ ٍَهَي يُعَظِّنِ »: للت است يتمَا ـ   يِ اص تمَاون ضعبئش يتعظ ؛«الْمُلَُةِ يفَإًَِّْ ط ت ئللـتً 

ذاسد، شديگ يه شچٌذ لسوت هْن آى دسثبسُ حح ٍ عوشُ ٍاسد ضذُ فضيلت ديٌي است ٍ ِث ضعبئش حح اختػبظً  ؛ّ 

ست اص ضعبئش الْي هحسَة هي  طبى ٍا  ًٍ بم خذا   ًِ شچ وِ عجبدات ٍ هشا است.ّ  هبًٌذ هسبخذ ٍ ،  ض عجبديوضَد ٍّ 

ٍليب ٍ ا جيب    (.51-47ظ، 1390، ًيب خطيش ؛ علي38ظ، 8ج، 1385، چٌيي است )خَادي آهلي هعػَم يهطبّذ ًا
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ٲبٶٷتس ؾتالٰ   ، «يٷت يقتٗبئط ز » ة٪بٶ قٗبئط ثٻ اٶٹأ ؾٻ يٯ٦ يثٷس ٱيت٣ؿ ٥يزض : تٹاٴ ٪ٟت يٲ حببيٵ تٹييثب ا

ٽتبض ائٳت   ٲبٶٷس ٲكتبټس ٲكتطٞٻ ٸ ٲطا٢تس   « يقٗبئط ٲصټج»، اشاٴ ٸ ٶٳبظ رٳبٖت ٸ رٳٗٻ، ٲؿزس، طزٴ٦ بز يت ٖا، ٻ َا

تٹاٶٷس زض  يٵ ٲٹاضز ٲياظ ا ٥ي ٻ ټط٦قٹٶس؛  يٱ ٲيٻ ت٣ؿيت ٣ٞيٲبٶٷس ٸال «يبؾيقٗبئط ؾ»ٸ ، يٷيٸ قٗبئط حؿ ياؾالٲ

 بٲجطيپ ٢جط ٸ ٲخ٭ ٲؿزساٮحطٰا« يبٶ٧قٗبئط ٲ»، ب آٚبظ اٲٹض ثب ثؿٳٯٻيٲخ٭ رٽط ثؿٳٯٻ زض ٶٳبظ ٸ « يقٗبئط ٮٟٓ»٢بٮت 

ټٳچتٹٴ  « يقتٗبئط قرهت  »ٸ ، يٷيز ټبي ٸ ٲٷبؾجت يبز اؾالٲيٲخ٭ ٖا« يقٗبئط ظٲبٶ»، ٫ط اٲبٲبٴيٸ ز ط٦ٰا

ٻ اظ ٦ت حٟتّ حطٲتت آٴ حًتطب    ، ٵ تٹرتٻ يت ٲُطح ثبقٷس. ثتب ا  ٲٗهٹٰ ائٳٻ٫ط يزٸ  ط٦ٰا بٲجطيپ ٤ٸرٹز ٲجبض

ٰ يثط ټٳ٫بٴ ٸارت اؾت. اؾتسال٬ ثط ٸرٹة حٟتّ حطٲتت پ  ، سيآ يٲ قٳبض ثٻ  ياٮٽ ٵ قٗبئطيتط ثعض٨ تت   بٲجطاؾتال

 ٓأب ؤَ ٜهٓأب   »: سيٞطٲب ٲيؾٹضٺ ٲبئسٺ  2ٻ يزض آؾجحبٴ ذساٸٶس : ٵ قطح اؾتيت ثس  ياٮٽ ٵ قٗبئطيتط اظ ثعض٨ ي٧ي ٖٷٹاٴ ثٻ

اْ شعبئساهلل ٍآلَ الشَّهٕسَ الْلٓسَامٓ ٍآلَ الْهٓدٕيٓ ٍآلَ الْقآَلئٙدٓ ٍآل آهِّأييَ الْجٓيٕأ   تٓ الْلٓأسَامٓ  ٓجٕتَغُأَىَ َِضْأالً هِّأي زٛثِّهِأنٕ      الَّرٙ يَ آهٌَُٓاْ الَ تُلٙلَُّ

ًب ٸ ٲٗٯتٹٰ  ، سيٞطٲب يٲ يٶٽ« احال٬ قٗبئط»بض اظ ٧آقح ٸ يَٹض نط ٻ ثٻيٵ آيا، قٹز يٻ ٲكبټسٺ ٲ٦َٹض  ټٳبٴ .«ٍٓزِضًَْٓا

ٲٟٽتٹٰ  ، «احتال٬ » يٸ ٮصا اټبٶت ثٻ قٗبئط حطٰا اؾت. ثتب ز٢تت زض ٲٗٷتب   ، حطٲت اؾت، يزض ٶٽ يٻ ْٽٹض اٸٮ٦اؾت 

اثبحتٻ ٸ   يثٻ ٲٗٷتب ، اظ اټ٭ ٮٛت يبضيٴ ٸ ثؿاثٻ اتٟب٠ ٲٟؿط ثٷب «احال٬»بز ٸ اؾتٓٽبض اؾت. يٱ اظ آٴ ٢بث٭ انُيتٗٓ

ٸ اٶؿبٴ ، ٱ ذبل ذٹز ضا زاضزيحط، ذٹز يثطا يعي٫ط ټط چياؾت. ثٻ ٖجبضب ز يٲجبالت ثيٸ  يتٹرٽ ثيب يٸ  يتٲجبال ثي

ٵ ذسا يقٗبئط ز يٗٷي»: سي٪ٹ يٻ ٲيآ يٵ ٲٗٷبييس ضيب زض تجيٸ ٲجبح ٶكٳبضز. ضقٷس ٦ت يٲٹْٝ اؾت حطٲت آٴ ضا ضٖب

ټٳتبٴ  ، ٵ ذتسا يت ٸ قتٗبئط ز ، سييت تهتطٜ ٶٳب  سيت ذٹاټ يٻ ٲت ٦ت  يٻ زض آٴ ثٻ ټط ٶحٹ٦ يثٻ ٶحٹ ؛سيضا حال٬ ٶكٳبض

(. 102ل، 6د، 1373، س ضيتب ي)ضق «ؾبظز يٵ ٲيٲٗ يٻ ذساٸٶس ثٻ ؾجت آٶٽب ضاٺ ضاؾت ضا اظ ٪ٳطاټ٦اؾت  ييټب ٶكبٶٻ

ضا  يحطٲتبب اٮٽت   يٗٷت ي، سيت ٷ٧ضا احتال٬ ٶ  قٗبئطاهلل»: ؿسيٶٹ ياحال٬ ٲ يبٴ ٲٗٷبيع زض ثيٶ يبقبٶ٦ى يٲالٲحؿٵ ٞ

 :  اؾت ع آٲسٺيٶ تٟؿيط اٮٳيعاٴزض  .(369ل، 2د، 1416٠، يقبٶب٦ى ي)ٞ «سيٶكٳبض ٥ؾج

 ِ ٍ حالل وشدى ٍ ، ِث هعٌبي حالل وشدى است، )حالل هىٌيذ( ولوِ احالل وِ هػذس آى فعل است« ال تحلَا»دس خول

ستي هالصم ثب ثي ٍ هٌضلت پشٍسدگبسي است وِ ايي عول سا ثي هجبح دًا ٍ همبم  ِ حشهت  سجت ث اهي احتش هجبالت ثَدىً 

ستِ ش خب ِث يىي اص ايي هعبًي است، ِث خَد دًا ِ  ، هجبالتي اسـت  يب ِث هعٌبي ثي، ٍ ايي ولوِ دسّ  هعٌـبي    ٍ يـب ثـ

ٍ هٌضلت است.  ثي ِ همبم  سجت ث ِ هعٌبي ثي« احالل ضعبئشاهلل»احتشاهيً  ْبست ث ٍ ، احتشاهي ِث آى ضعبئش ٍ يب تشن ًآ

ِ حشهت« احالل ضْش الحشام» ِ هعٌبي ايي است و ذاسًذ ث  ًِ گ ْب حشام استً  ُ سا وِ خٌگ دس ًآ ْب ، ايي چْبس هب ٍ دس ًآ

دب سا افبدُ هي، وٌٌذ  خٌگ ش خب هعٌبي هٌبست ِث ًآ وچٌيي دسّ   (. 264ظ، 5ج، 1393، وٌذ )طجبطجبيي ٍّ 

طٰا حت  يٲجتبالت  ثتي زاضز ٸ ا٪ط  يٶؿجت ثٻ قٗبئط اٮٽ يٲجبالت يزالٮت ثط حطٲت ث، ٟٻيٻ قطيٵ آيزض ا يٻ ٶٽ٧حبن٭ آٶ

زاضز.  يحطٲتت ٢ُٗت  ، اؾت يٲجبالت ثيتط اظ  ٻ ثبالتط ٸ ظقت٦ٸ اؾترٟبٜ ٸ ؾتّ ٸ زقٷبٰ  ٥ټت، ي١ اٸٮيثٻ َط، اؾت

ضا ثٻ زٶجتب٬ زاضز. ثتٻ    يحطٰا اؾت ٸ ٣ٖٹثت اٮٽ يٵ قٗبئط اٮٽياظ ثبالتط ي٧ي ٖٷٹاٴ ثٻ ط٦ٰا بٲجطياؾبؼ ؾتّ پ ٵيثطا

ټٳچتٹٴ   يٸ ؾتّ قٗبئط اٮٽ ٥ټت، ي١ اٸٮيت ٸ ثٻ َطياظ ثبة اٸٮٹ، ؾتا  ثٻ قٗبئط ٲٳٷٹٔ يٲجبالت ثيا٪ط ، ٫طيط زيتٗج

 ٖبٲ٭ آٴ ٲؿتح١ ٸ ٲؿتٹرت ٣ٖٹثت ٸ ٲصٲت اؾت.  ، حطٰا ٸ ٲٳٷٹٔ ثٹزٺ ط٦ٰا بٲجطيپ
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ٍٓلَأب    ٓب ؤَ ٜهٓب الَّرٙ يَ آهٌَُٓا»: سيٞطٲب يٻ حزطاب ٲ٦ؾٹضٺ ٲجبضزٸٰ  ٻيزض آؾجحبٴ ذساٸٶس  لَب تَسَِْعَٔا ؤَصَٕٓاتَكُنٕ ََِٕقَ صَٕٓتٙ الٌَّجِنِّ 

نتسايتبٴ ضا  ، ايس اي ٦ؿبٶي ٦ٻ ايٳبٴ آٸضزٺ ؛ «تَجٕهٓسٍُا لَهٔ ثِبلْقََٕلِ كَجٓهٕسِ ثٓعٕضٙكُنٕ لٙجٓعٕضٍ ؤَى تَلٕجٓطَ ؤَعٕوٓبلُكُنٕ ٍٓؤًَتُنٕ لَب تَشْعٔسٍُىَ

ثب اٸ ثتٻ نتساي ثٯٷتس    ، ٪ٹييس ًي اظ قٳب ثب ثًٗي زي٫ط ثٯٷس ؾرٵ ٲيثٗ ٦ٻ ثٯٷستط اظ نساي پيبٲجط ٲ٧ٷيس ٸ ټٳچٷبٴ

 ټبيتبٴ تجبٺ قٹز.  آٶ٧ٻ ثساٶيس ٦طزٺ ثي ٲجبزا ؛ؾرٵ ٲ٫ٹييس

ٰ  ي ٪طاٲت   زض اؾتترٟبٜ ضؾتٹ٬   يٵ ْٽٹضيٳتط٦ٻ ٦ يطزاض٦ټط ضٞتبض ٸ ، ٟٻيٻ قطيٵ آيثط اؾبؼ ا ، زاضز اؾتال

ٳب٬ ذٹة ٖبٲ٭ِ آٴ ٦تب آٶزب  ؛اؾت  ٲٳٷٹٔ ٸ ٲؿتٹرت ٣ٖٹثت قٳطزٺ قسٺ . اٶزبٲتس  يٲٻ ثٻ حجٍ ٖٳ٭ ٸ ٲحٹ آحبض ٖا

  آٲسٺ، طٶسث يثبالتط ٲ بٲجطيپ يذٹز ضا اظ نسا يٻ نسا٦٪ٹٶٻ اٞطاز  ٵيزضثبضٺ ٖٯت حجٍ ٖٳ٭ ا ٺثيبٴ اٮؿٗبزط يزض تٟؿ

 يٸ ټطزٸ اؾت كبٴيط ايف ٪صاقتٵ تح٣يٱ آٴ ثعض٪ٹاض ٸ ثٻ ٶٳبيتٗٓ ٤ٶكبٶٻ تط بٲجطيثبال ثٹزٴ نسا ٶعز پ»: اؾت

ٰ   ٻ٦ت  اظآٶزتب اؾت  يٽي(. ثس101ل، 4د، 1408٠، ي٪ٷبثبز«)قٹز يټب ؾجت حجٍ ٖٳ٭ ٲ ٵيا ط يتهتٹ ، ؾتتّ ٸ زقتٷب

حطٲتت ٸ حتطٰا ثتٹزٴ ؾتتّ ٸ زقتٷبٰ آٴ      ، ي١ اٸٮت يثٻ َط، سيآ يقٳبض ٲ  ط ثٻيف تح٣يٱ ٸ ٶٳبيتٗٓ ٤اظ تط يثبالتط

 زاقت.   ذٹاټس ضا زضثط ياٮٽ ٵ ٣ٖٹثتيتط س ؾرتيتطز يٸ ث، ٸ ٲؿٯّٱ اؾت ي٢ُٗ يثعض٪ٹاض اٲط

 فز ي ارتدادكىىدٌ تٍ يرطٍ ك سةّيريد . 3ـ3

ٟتط ٸ  ٦ٲٹرتت  ، ت آٴ قتٹز ٧ت ٲطت يا٪ط ٲؿٯٳبٶ، ٱيط٦بب ٢طآٴ يٻ ثط اؾبؼ آ٦اؾت  ياظ اٲٹض اؾالٰ بٲجطيؾتّ پ

ٰ   يٻ تٹثٻ اظ اضتساز رٳ٦ٗؾٹضٺ ٲجبض 74ٻ يٱ زض آيط٦٪طزز. ٢طآٴ  ياظ اؾالٰ ٲ يذطٸد ٸ ؾتجت  ثتٻ   اظ زقتٳٷبٴ اؾتال

ٍٓلَقَدٕ قَبلَُاْ كَلٙوٓةَ الْكُوْسِ ٍٓكَوَأسٍُاْ ثٓعٕأدٓ   »: سيٞطٲب يزټس ٸ ٲ يذجط ٲ اؾالٰ بٲجطيثٻ پ ييؾتّ ٸ ٶبؾعا٪ٹ  ٓلٕلٙوَُىَ ثِبللّهٙ هٓب قَبلَُاْ 

اؾتالٰ   ؾترٵ ٦ٟتط ٪ٟتتٻ ٸ پتؽ اظ     ٢ُٗبً ٦ٻ زضحبٮي، اٶس ذٹضٶس ٦ٻ ]ؾرٵ ٶبضٸا[ ٶ٫ٟتٻ ثٻ ذسا ؾٹ٪ٷس ٲي ؛«إِسإلَهٙهِنٕ

ٲؿتٯٳبٶبٴ ٲٳٷتٹٔ اؾتت؛     يع اظ ؾتٹ يت ٟطآٲ٦ٯٳبب ٦ثط ظثبٴ آٸضزٴ ، ٟٻيقط  ٻيٵ آياٶس. ثط َج١ ا آٸضزٶكبٴ ٦ٟط ٸضظيسٺ

ٽبض ٦ ٪ٹٶٻ ټٳبٴ ؛٪طزز يٟط ٸ ذطٸد اظ اؾالٰ ٲ٦ٲٹرت  ٻ٦چطا اظ اؾتالٰ  ، عيت ٟطآٲ٦ٯٳبب ٦ٻ ٲٷب٣ٞبٴ نسض اؾالٰ ثب ْا

ٷتس ٸ ؾتتّ   ٦ يثٻ چٷس ٲهسا٠ اقبضٺ ٲت ، ٻيٵ آيزض قأٴ ٶعٸ٬ ا ٮجيبٴٲزٳٕ اط ي٪كتٷس. نبحت تٟؿ  بٞط٦ذبضد قسٶس ٸ 

 : ؿسيٶٹ يزاٶس ٸ ٲ يٲ١ يٵ ٲهبزيضا اظ رٳٯٻ اٵ يٸ َٗٵ زض ز ط٦ٰا بٲجطيپ

 يا٦ٷٹٴ قره ټٱ: ثٹز ٸ ضٸ ثٻ انحبة ذٹز ٦طز ٸ ٞطٲٹز  ٶكؿتٻ يزض ؾبيٻ زضذت ضؾٹ٬ ذسا: ٖجبؼ ٪ٟتٻ اثٵ

ضؾتٹ٬   .چكتٱ اظ ضاٺ ضؾتيس   ٦جٹز يٶ٧كيس ٦ٻ ٲطز يَٹٮ .٦ٷس بٴ ثٻ قٳب ٶ٫بٺ ٲيآيس ٸ ثب زيس٪بٴ قيُ ثٻ ٶعز قٳب ٲي

زټيس؟ آٴ ٲتطز ضٞتت ٸ يتبضاٴ ذتٹز ضا ثيتبٸضز ٸ       چطا تٹ ٸ يبضاٶت ٲطا زقٷبٰ ٲي: اٸ ضا پيف ذٹز ذٹاٶس ٸ ٞطٲٹز ذسا

 .(51ل، 5د، 1406٠، ي)َجطؾ ٸ٢ت آيٻ ٞٹ٠ ٶبظ٬ ٪كت  ايٵ اٶس. زض ٶ٫ٟتٻ يذٹضزٶس ٦ٻ ؾرٷ  ثٻ ذسا ٢ؿٱ يټٳ٫

 يهي فساد در سم يامثزتٍ يرطٍ محارتٍ تا خدايود ي پ ىىدٌك سةّيريد . 3ـ4

َلَهٔ ٍٓ ٓسٕأعَٕٓىَ ِٙأن ارَزٕ ِ   »: سيٞطٲب يٻ ٲبئسٺ ٲ٦ؾٹضٺ ٲجبض 33بب يزض آؾجحبٴ  ذساٸٶس إًَِّوٓب جٓصَاء الَّرٙ يَ  ٔلٓبزِثَٔىَ اللّهٓ ٍٓزٓسٔ

ٍٓلَهٔنٕ ِٙن اخآخٙس َِِ لَّجَٔاْ ؤٍَٕ تُقَطَّعٓ ؤَ ٕدٙ هِنٕ ٍٓؤَزٕجٔلُهٔن هِّيْ خاٙلفٚ ؤٍَٕ  ٌٔوََٕاْ هٙيَ ارَزٕ ِ ذَلٙكٓ لَهٔنٕ خٙصْيٗ ِٙن الدًْٜيَِٓسٓب ٖا ؤَى  ٔقَتَّلَُاْ ؤٍَٕ  ٔصٓ ب 
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كتتٻ  رع ايٵ ٶيؿت ٦ٻ ٦، ٦ٹقٷس رٷ٫ٷس ٸ زض ظٲيٵ ثٻ ٞؿبز ٲي ؾعاي ٦ؿبٶي ٦ٻ ثب ذسا ٸ پيبٲجط اٸ ٲي ؛«عٓرَاةٗ عٓظٙينٗ

 .٪طزٶتس   ي٧سي٫ط ثطيسٺ قٹز يب اظ آٴ ؾتطظٲيٵ تجٗيتس    قٹٶس يب ثط زاض آٸيرتٻ ٪طزٶس يب زؾت ٸ پبيكبٴ زض ذالٜ رٽت

، ؾتجحبٴ ذساٸٶتس  ، ٟٻيٻ قتط يت آ  ٵيت اؾبؼ ا ثط .زاقت ايٵ ضؾٹايي آٶبٴ زض زٶيبؾت ٸ زض آذطب ٖصاثي ثعض٨ ذٹاټٷس

ٵ يتي تٗ، ٵ ټؿتٷسيزبز ٞؿبز زض ظٲيٻ ثٻ زٶجب٬ ا٦ يؿبٶ٦ٲحبضثبٴ ذسا ٸ ضؾٹ٬ ٸ  يثطا يسيؾرت ٸ قس يټب ٲزبظاب

الٰ حطة ٸ زقٳٷ ي١ ثبضظ ٸ ٢ُٗياظ ٲهبز ط٦ٰا بٲجطيؾتّ پ ٻ٦ اظآٶزبٞطٲٹزٺ اؾت.   بٲجطيت ٸ پؾجحبٴ ثب ذساٸٶس  يٖا

ٵ يتي زض تج َجبَجتبيي ٲُتطح اؾتت. ٖالٲتٻ     ياٮٷج ؾبةّ يثطا يٸ آذطت يٹيؾرت زٶ يټب ٮصا ٲزبظاب، اؾت اؾالٰ

 : ؿسيٶٹ ٲي« حبضثٻ ثب ذساٲ» يٲٗٷب

ن ضبهل هخبلفت ثب يه يه احىبم ضشع يٍسيع يثب خذا هعٌب يدضوٌ ـ  يه ياست وِّ  ش ظلو ن ثشّ  ٍ  يضَد ٍّ 

ٍليىي  ياسشاف دبوِغبدق است  ن ضويوِ  دس آيِ ضشيفِ سسَل خذا اصًآ زِييَ  : ٍ فشهَدُ، اللَِّ وشدُ كلمةساّ  الَـّ

 َ َلٍََُِيُحبسِثَُىَ اللَِّ است وِ  يثب خذا دس خػَظ هَاسد يدضوٌ، فْوبًذ وِ هشاد اص هحبسِث يي هعٌب سا ِث هب هاي، سَسُ

يض دس آى دخبلت تيدِ تمشيجب هتعيي ه يسسَلً  ـ  : ينيضَد وِ ثگَ يداسد ٍ دسً   يهشاد اص هحبسِث ثب خذا ٍ سسـَل عول

ـ    يوِ سسَل اص خبًت خذا يوٌذ ِث اثطبل اثش چيض ياست وِ ثشگطت ه ًظيـش  ، ض ٍاليـت داسد سـجحبى ثـش آى چي

ضً، خٌگيذى وفبس ثب سسَل ٍ ثب هسلوبًبى ضًبى وِ اهٌيت عوَه يٍ سّا سا وِ ثـبص   ياهٌيت، سبصد يداس ه سا خذضِ يسّا

 (. 533ظ، 5ج، 1393، يي)طجبطجب گستشش داهٌِ ٍاليت سسَل آى اهٌيت سا گستشش دادُ

آيتس ٸ ثتب اؾتتٷبز ثتٻ      حطٲت ثٻ قٳبض ٲي ٥ٸ ټتټبي اټبٶت  ٻ ؾتّ ٸ زقٷبٰ اظ ثبالتطيٵ ٲطاح٭ ٸ رٯٹٺ٦ اظآٶزب

ثتٻ ٲخبثتٻ اٖتالٰ    ، ذتٹز ضا  ياي اظ اٸٮيتب  اټبٶت ثٻ ٸٮتي ، ٻ ذساٸٶس ؾجحبٴ٧ٲجٷي ثط ايٷ ٞطٲبيف اٲبٰ نبز٠

ٍٓلٙي٘أبً    نلٙأ   ؤَهٓأبىَ   هٓأيْ :   ٓقَُلُ اللَّهٔ عٓصَّ ٍٓجٓلَ: قَبلَ عٓيْ ؤَثِن عٓجٕدٙ اللَّهٙ»: حطة ٸ رٷ٩ ثب ذساٸٶس ٲٗطٞي ٞطٲٹزٺ اؾت

ٲهتسا٢ي ثتبضظ    ط٦ٰت ٻ ؾتّ ضؾتٹ٬ ا ٦٪طزز  (؛ ٲٗٯٹٰ ٲي351ل، 2د، 1401٠، ٯيٷي٦«)َِقَدٕ ؤَزٕصٓدٓ لٙؤلٓبزٓثٓتٙن

، حطٲتت ذتٹز   ٥احتطاٲتي ٸ ټتت   زټٷسٺ ثتٻ تٷبؾتت ثتي    س ٸ ٞطز زقٷبٰيآ ياظ ٲحبضثٻ ثب ذسا ٸ ضؾٹ٬ ثٻ قٳبض ٲ

 قس. ٹض زض آيٻ ذٹاټس ٦ټبي چٽبض٪بٶٻ ٲص ٲكٳٹ٬ ٲزبظاب

 يتٍ لعىت ي عذاب اله ىىدٌك سةّ ياتتال. 3ـ5

ٻ ٦ت  يثٻ ؾجت ؾتّ ٸ زقتٷبٲ  يٸ ذبَط ټط اٶؿبٶ، اؾت٫طاٴ يت ٸ آظاض زياش يټب اظ اؾجبة ٸ رٯٹٺ ي٧ي، ؾتّ ٸ زقٷبٰ

ضٶتذ  ، ت اٶؿبٴ ثبالتط ٸ ٸاالتط ثبقسيټط چٻ قره ٻ٦ اظآٶزبقٹز.  يسٺ ٲيسّض ٸ ضٶز٧ٲ، ضؾس يٲ ي٫طاٴ ثٻ ٸيز ياظ ؾٹ

سٺ يت ذتبتمٱ ٸ ثط٪ع  ٖٷٹاٴ ثٻ اؾالٰ بٲجطيثٻ پ ييٮصا ټط٪ٹٶٻ ؾتّ ٸ ٶبؾعا٪ٹ، ثطز ټب ٲي زقٷبٰٸ  ټب ياظ ٪ؿتبذ يكتطيث

ٟٻ يٻ قتط يت آ  . ثط اؾبؼقٹز يٲٹرت ٲآٴ ثعض٪ٹاض  يضا ثطا يت ٸ آظاض ٞطاٸاٶياؾجبة اش، يٵ ضؾٹ٬ اٮٽيتط ٸ ثعض٨ ياٮٽ

َلَهٔ لَعٌَٓهٔنٔ اللَّهٔ ِٙن الدًْٜيٓب ٍٓالْأخٙس َِِ ٍٓؤَعٓدٛ لَهٔنٕ عٓرَاثٖب هٜهِيًٌأب  إِىَّ الَّرٙ يَ»: سيٞطٲب يٻ ٲ٦ ٻ احعاة٦ؾٹضٺ ٲجبض 57 ، « ٔؤْذٍُىَ اللَّهٓ ٍٓزٓسٔ

 ط٦ٰت ت ٸ آظاض ذساٸٶتس ٸ ضؾتٹ٬ ا  يت اشٲٹرتت  ، ي١ اٸٮيٻ ثٻ َط٦ضا  اؾالٰ بٲجطيٷٷس٪بٴ پ٦ ؾتّ، ؾجحبٴذساٸٶس 

 تٟؿيط اٮٳيتعاٴ ٪طزاٶس. زض  يٲجتال ٲ ي٦ٸ آٶٽب ضا ثٻ ٖصاة زضزٶب، ؾبظز يب ٸ آذطب ٲكٳٹ٬ ٮٗٷت ذٹز ٲيزض زٶ، قٹٶس  يٲ

 :  اؾت آٲسٺ« ت ذساٸٶسياش» يٵ ٲٗٷبييزض تج
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ِ هي ِ وسي ٍا سا ثيبصاسد ّو ُ است اص ايٌى ِ خذاي تعبلي هٌض ين و مع ٍ خَاسي داضتِ ، دًا ش چيضي وِ ثَيي اصً  ٍ يبّ 

َلص ضشيه وشدُ  سد ثحث هيپس اگش دس آيِ هَ، ثبضذ ِث سبحت ٍا ساُ يبثذ  ثيٌين وِ خذا سا دس اريت ضذى ثب سس

ُ ثبضذ هي ِ است اص سسَل خَد احتشام وشد ِ خَاست يض اضبسُ، فْوين و سجت ثِ  ًٍ  ش وس لػذ سَييً  وٌذ ِث ايٌىِّ 

ن وشدُ، سسَل وٌذ ِ خذاّ  سجت ث ِ سسَل است، دس حميمتً  ش ، چَى سسَل ثذاى خْت و ذاسد؛ پسّ  ّذفي خض خذاً 

 (. 508ظ، 16ج، 1393، طجبطجبييخذا سا لػذ وشدُ است )، چِ ِث خيش ٍ چِ ِث سَء، ٍا سا لػذ وٌذ وس

 ؛قتٹز  ي٦ٻ اٸ ضا آظاض زټس قبٲ٭ ٲ]ضا[  ي٦بض ٪ٹٶٻ  ٸ ټط، زاضز يٲٟٽٹٰ ٸؾيٗ ايصاء پيبٲجط اؾالٰ» ٻ٦س ز٢ت قٹز يثب

ٱ اظ ٦ٟط ٸ اٮحبز ٸ ٲربٮٟت زؾتٹضاب ذساٸٶس  يٸ يب ايزبز ٲعاحٳت ثتٻ ټٷ٫تبٲ  ، ٶبضٸا ٸ تٽٳت يټب ٶؿجت  ټٳچٷيٵ، ٖا

« إِىَّ ذلٙكُنٕ كأبىَ  ٔأؤْذٙي الٌَّجِأنٓ   »: ټٳيٵ ؾٹضٺ ٪صقت 53٪ٹٶٻ ٦ٻ زض آيٻ  ټٳبٴ ؛٦ٷس ي٦ٻ آٶٽب ضا زٖٹب ثٻ ذبٶٻ ذٹز ٲ

٦ٻ  ياٶُٗبٞضا ثٻ ذبَط  ؾٹضٺ تٹثٻ آٲسٺ ٦ٻ پيبٲجط ٦61ٻ زض آيٻ  يٸ يب ٲٹيٹٖ (زټس يايٵ ٦بض قٳب پيبٲجط ضا آظاض ٲ )

َلُأَىَ   »: ؾبذتٷس يٲتٽٱ ٲ يزٮ ٸ ؾبزٺ يثبٸض زاز ثٻ ذٹـ يزض ثطاثط ؾرٷبٴ ٲطزٰ ٶكبٴ ٲ ٍٓهٌْٙهٔنٔ الَّرٙ يَ  ٔؤْذٍُىَ الٌَّجِأنٛ ٍٓ ٓقُ

اؾت ٦تٻ ٪تٹـ ثتٻ حتطٜ ټتط ٦تؽ        يثبٸض اٸ آزٰ ذٹـ: ٪ٹيٷس يزټٷس ٸ ٲ ياظ آٶٽب پيبٲجط ضا آظاض ٲ ي٪طٸټ ؛ هَٔٓ ؤُذُىٌ

 (.422ل، 17د، 1375، يطاظيبضٰ ق٧)ٲ «س ايٷٽبزټس ٸ ٲبٶٷ يٲ

جي ستّضجِْ تعبسؼ هدبصات  يثشسس. 4  بىيث يثب آصاد اٌل

ٖ  يٞتطز  ټتبي  زض ٖطنٻ يا٢ؿبٰ ٲتٟبٸت يټب ٲٹضز تٹرٻ ثٹزٺ ٸ زاضا بٴ٧ټب ٸ ٲ ظٲبٴ بٴ ٸيزض تٳبٰ از يآظاز  يٸ ارتٳتب

ثتٻ   يٻ ټٳتٻ اٞتطاز آزٲت   ٦اؾت  ي ٗيح١ َج، يازٵ ٶٹٔ آظيا اؾت.« بٴيث يآظاز»آٴ  ياظ اٶٹأ ارتٳبٖ ي٧يٻ ٦اؾت 

 ييتتب رتب  ، ط ذتٹز ٧كٻ ٸ ٞيبٴ اٶسيزض ث، ؾبٴ اظ آٴ ثطذٹضزاضٶس ٸ ثٻ ٲٹرت آٴ ٥ي َٹض ثٻ ، اٶؿبٴ ثٹزٴ ذٹز يٲ٣تًب

زض (. 283ل، 1385، يآٲٯ يرٹاز) ٲزبظٶس، ٲٹضز احتطٰا ربٲٗٻ ٶكٹز ي٫طاٴ ٸ انٹ٬ اضظقيٻ ٲٹرت ٶ٣ى ح٣ٹ٠ ز٦

ٝ قتسٺ اؾتت. قتطٌ    يت ټتب تٗط  اٶؿبٴ يٸ آذطت ييبيزٶ، يٲٗٷٹ، يٵ ٲهبٮح ٲبزيثط اؾبؼ تأٲ يظازحس آ، ٶ٫بٺ اؾالٰ

 يٻ ثتٻ ٲهتبٮح ٸا٢ٗت   ٦ت  يٵ ٖٳٯيب ربٲٗٻ ٶساقتٻ ثبقس. ثٷبثطايثب ٲهبٮح ٸ  يتًبزّٵ يٳتط٦ٻ ٦ٵ اؾت يا يآظاز يانٯ

ٞبٖت٭ آٴ ٲؿتتح١   ، ٶزتبٰ قتٹز  بضا ا٧ٸ آقت  ي٭ ٖٯٷ٧ؿت ٸ ا٪ط ثٻ قيس٪بٺ اؾالٰ ٲزبظ ٶيٷس اظ ز٦ت ٸاضز ياٶؿبٴ آؾ

ع يت ٶ يت ح٣تٹ٠ اٮٽت  يضٖب، اؾت ياٮعاٲ ټب ت ح٣ٹ٠ اٶؿبٴيٻ ضٖب٦٪ٹٶٻ  س٪بٺ اؾالٰ ټٳبٴي. اظ زاؾتت ٸ ٲزبظاب يت٣ٗ

 ياظ رٽت ح٣ٹ٠ اؾالٲ، يبٰ ٸ حسٸز اٮٽ٧اح، ٵ ذسايبض زض ثطاثط ز٧آق يبٶ٫طيٸ ٖه يبٶ٫طيَٛ، ٵياؾت. ثٷبثطا ياٮعاٲ

٭ ٸ ياضظـ انت  ٥يت  يٶ٫تبٺ اؾتالٰ ټطچٷتس آظاز    ثبقتس. زض  يت ٸ ٲزبظاب ٲي٣ٗٻ ٞبٖ٭ آٴ ٲؿتح١ ت٦اؾت  يرطٲ

 ٸ ًٞتب ، ٵيت ز، اذتال٠ ، ٖٯتٱ ، اؾتت٣ال٬ ، تياٲٷ، ٲبٶٷس ٖساٮت ي٫طيز ټبي ؿت. اضظـياٲب تٷٽب اضظـ ٶ، ٲ٣سؼ اؾت

 يس آظازيت ثب ٶبچبض ٻث، ٫ط ضخ زټسيز يټب ٸ اضظـ يبٴ آظازيٲ يٲٹاضز ا٪ط تعاحٳ يبضيزض ثؿ ع ٸرٹز زاضز.يٍ ؾبٮٱ ٶيٲح

 يٵ ٸ زاقتتٵ ًٞتب  يز، اذال٠، ؿت زاٶف٦، اؾت٣ال٬، تياٲٷ، اظ ٖساٮت، يتٹاٴ ثٻ ثٽبٶٻ آظاز يٶٳ يٗٷيٲحسٸز ٪طزز؛ 

آٴ  يضا ثتطا  يٹزيت طز ٸ ٦٢ت  يپٹقت  چكتٱ  يآظازس اظ ٲُٯ١ يؽ زض نٹضب تعاحٱ ثب٧ٻ ثٻ ٧ٖطز؛ ثٯ٦ٶٓط  ؾبٮٱ نطٜ

ٲتٷبؾتت ثتب    يحتسٸز  يفاٲب ثتطا ، طٞتٻيټب پص يكتط آظازيٳچٹٴ ثبٴ ضا ټيث ي٫ط اؾالٰ ان٭ آظازيط زيثٻ تٗج طٞت.يپص
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، س ٸ ٲ٣سؾببيټٳچٹٴ ٖسٰ اټبٶت ثٻ ٣ٖب ي٭ ٪ٹٶب٪ٹٶيټب ثٻ زال تيٵ ٲحسٸزيزض ٶٓط ٪طٞتٻ اؾت. ا يٵ آظازيا يٲجبٶ

 ،سٺيت كتٻ ٸ ٣ٖ يح اٶسيبٴ ٸ ٶ٣س نتح يث يٍ ٲٷبؾت ثطايبٴ ٸ ٲح٧ٵ ٲييتٗ، س ٶبنٹاة ٸ ٲًطيبض ٸ ٣ٖب٧اظ اٞ يطيرٯٹ٪

زتبز ٶٓتٱ ٸ   يا، حيكٻ نتح يط ٸ اٶس٧ٸ ؾٗبزب اٶؿبٴ زض پطتٹ ٞ يبٲ٭ ضٸح٧ت، كٻ ٸ ضقس ؾبٮٱ ٖٯٹٰيح اٶسيضقس نح

ت٣تبزاب    ٻ ضٞتتبض ٦ت  ٦تطز س تٹرٻ يزبز قسٺ اؾت. ثبيربٲٗٻ ٸ اٲخب٬ آٴ ا يبؾيٹٲت ٸ ٶٓبٰ ؾ٧ت ٸ حّٟ حياٲٷ ټتب ٸ ٖا

ٖ  چيټ ٸ ثٻ اٶس يقره بٲال٦ًٵ ثبٸضټب ٸ ضٞتبضټب يا، يزض ٲٹاضز: ؾٻ نٹضب زاضز، اٞطاز س؛ ٲخت٭  ٶت ٶساض يٸرٻ رٷجٻ ارتٳتب

ٸضٸز  يثطا يضاټ: س ٪ٟتيٵ نٹضب ثبيٻ زض ا٦پٹقس  يب ٮجبؼ ٲيذٹضز  يٚصا ٲ يٶٹٔ ذبن، يٻ ٞطز زض ٲٷع٬ قره٧آٶ

( ذٹاټتس ثتٹز؛   ال تجسسأَا ) ياٮٽ يزٻ تح١٣ ٶٽيٲهسا٠ تزؿؽ ٸ زض ٶت، ٪ٹٶٻ ٸضٸز ٵ ؾبحت ٸرٹز ٶساضز ٸ ټطيثٻ ا

تٹاٶس احتط   يٻ ٲ٦اؾت  يب ثبٸضيضٞتبض ، ٫طينٹضب ز تزؿؽ ٸ تحؿؽ اؾت.، ٵ ٶٹٔ ٲؿبئ٭يسٴ ايب ضاٺ ٞٽٳتٷٽ ٻ٦چطا

آحتبض   يٶساقتٻ ثبقس ٸ ٮصا ٲبٕٶ اظ تؿتط  ياحط ارتٳبٖ ټط٪عب ثبٸضـ يٻ ضٞتبض ٦ٹقس ٦ يٲٞطز  يٸٮ، زاقتٻ ثبقس يارتٳبٖ

، آٴ ي٫طاٴ ثٻ آٴ ٸ اٞكبيٻ ٞطز اؾت ٸ ٸضٸز زٸ ٲتٗٯ١ ث يٱ ذهٹنيٵ ٲٹضز ټٱ ٲهسا٠ حطيقٹز. ا يآٴ ثط ربٲٗٻ ٲ

ٷتس.  ٦ يسا ٲت يپ يرٷجٻ ٖٳٹٲ بٲال٦ً، ٻ ٖٳ٭٦قٹز  ٲيضا قبٲ٭  يٲٹاضز، ٲهسا٠ اقبٖٻ ٞحكب ذٹاټس ثٹز. نٹضب ؾٹٰ

ثتساٴ  ، ٵ ؾرٵياؾت. ا يٱ ٖٳٹٲيٲتٗٯ١ ثٻ حط، ٵ حٹظٺيا ٻ٦چطا اؾت؛ يبٰ ٸ حسٸز اٮٽ٧اح يارطا يٵ نٹضب ربيا

ٻ ثتساٴ  ٧ت قتٹز؛ ثٯ  يت ټتط ٪ٷتبټ  ٧ضا اٶزبٰ زټس ٸ ٲطت يټط ضٞتبض، يط اٲٹض ٖٳٹٲيتٹاٶس زض ٚ يٻ ٞطز ٲ٦ؿت يٲٗٷب ٶ

طز ٸ ٦تزبٸظ  يٻ اظ حسٸز اٮٽ٦٪بٺ  آٴ ي؛ ٸٮ٪طزٴ ٶٽسضا  ياٮٽ يټبزؾتٹض، ٟٻ زاضز زض ټط حب٬يٻ ټط ٞطز ٸ٦ْٲٗٷبؾت 

ٸ ؾتتّ   يحطٲتت  ثتي  يبٲجط اؾالٰپټٳچٹٴ ٸرٹز ٲ٣سؼ  ياظ قٗبئط اٮٽ ي٧يب ثٻ يؿت ٸ ٧ضا ق ياٮٽ  ٱيزض ٸا٢ٕ حط

ٖ ٦ٟٻ آٴ اؾت يٸْ ٸ ٵ ضٞتٻ اؾتياظ ث يٖٳٹٲ ٱيزض ٲأل ٖبٰ ٸ حط يٱ اٮٽيحط، طز٦ ٻ يت تٗج يٸ ٲٷ٣ُت  يٻ ثب اثعاض زٞتب

 زاقتتٻ ثبقتس.   يٱ ذهٹنت يب حتط يت بٴ ٸ يث يآظاز يتٹاٶس ازٖب ٳيٞطز ٶ، ٵ حبٮتي. زض اقٹزثب آٴ ٲ٣بثٯٻ ، ٵيقسٺ زض ز

 يت زاذٯت يت ثتٻ ؾتجت حٟتّ اٲٷ   ، ٷٷتس ٦ ٲتي  يحطٲتت  ثي يٻ ثٻ قٗبئط اٮٽ٦ يؿبٶ٦ يٰ ثطاقسٺ زض اؾالٝ يثطذٹضز تٗط

ت٣تبزاب ز ي٫بٶ٫تبٴ ٸ ٶبٲحطٲتبٴ زض حتط   ياظ ٶٟتٹش ث  يطيع رٯتٹ٪ يٸ ٶ، يٷي٫بٺ ٲ٣سؾبب زيٸ رب ياؾالٲ ربٲٗٻ  يٷت يٱ ٖا

ٸ ٲ٣سٰ اؾت. ا٪ط  ياٸٮ« ٲهبٮح انٛط»ټٳٹاضٺ ثط  «جط٦ٲهبٮح ا»طٺ ٣ٖالء حّٟ يزض ؾ، ٵيٖالٸٺ ثط ا. ٲؿٯٳبٶبٴ اؾت

، ٵ َتط٠ يت اظ ا يټط ضٸظ اٞتطاز ٻ ٦ضٸز  يٱ آٴ ٲيث، ٹب قٹز٧ٸ اٲخب٬ آٴ ؾ« اضتساز»ب يٸ « اٮٷجي ؾتّ»زض ثطاثط تٹَئٻ 

ٲهتٯحت   ٥يت ٻ ٦ت ٸ ٲؿٯٳبٶبٴ ضا  يٵ ضاٺ ربٲٗٻ اؾالٲيٸ اظ اٷٷس ٦ربٲٗٻ ٲؿٯٳبٶبٴ ضا زؾترٹـ تعٮع٬  يٷيت زياٲٷ

ت٣بززچبض ثحط، ٖبٰ ٸ ٲبٶس٪بض ٸ ثعض٨ اؾت ٶتس  ا ٭يت ٲبٸ٢تت  ٻ ټتط  ٦ا٪ط ثٻ اٞطاز اربظٺ زازٺ قٹز  ؾبظٶس. يٷيٸ ز ياٴ ٖا

 ؛ٱ ذٹاټتس قتس  ٦ټطد ٸ ٲطد ثط ربٲٗٻ حب، كٷس٧ٷبض ث٦ يذٹز ضا ٸٞبزاض ثٻ اؾالٰ ٸ ٲ٣سؾبب ٶكبٴ زټٷس ٸ پؽ اظ چٷس

ثٻ زٶجتب٬   طياضز رجطاٴ ٶبپصاظ ٲٹ يبضيٕ ٸ زض ثؿيؾط يآحبض، يٞطټٷ٫ يجيترط يبضټب٦ٻ ٲٗٳٹالً ٧ٷيثب تٹرٻ ثٻ اػٺ يٸ ثٻ

ت يت طاٶ٫تط ٸ ٞٗبٮ يٸ ټتبي  ؾتبظ تٹَئتٻ   ٷتٻ يٻ ظٲ٧ت ثٯ، ؿتت يضٸا ٶ تٷٽب ٶٻ، ٲساضا ٸ ٶطٲف ٸ تؿبٲح، يٵ ظٲبٶيزض چٷ. زاضز

يطثٻ ظزٴ ثٻ اؾتالٰ   يټب ثطا يبٞتٻ زقٳٷبٴ اؾالٰ ٲبٶٷس تٹَئٻ ؾٯٳبٴ ضقسي ؾبظٲبٴبب ٦تحطٸ  يا ٪طاٴ حطٞٻ تٹَئٻ

، اٞتطاز  يټب يع ثٻ ؾجت احتطٰا ثٻ آظازيټب ٸ ٶ اؾالٰ ثٻ ؾجت حّٟ حطٲت اٶؿبٴ، ٵيٸٺ ثط اٖال ٸ ٲؿٯٳبٶبٴ ذٹاټس قس.

 : طزٺ اؾت٦ٝ يتٗط يٍ ٸ حسٸز ٸ حٛٹضيقطا، يٷيچٷ ٵيا ټبي ٲزبظاب يارطا يثطا
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ت٣بز٦ؿت يٶ يؿ٦ٱ ٲزبظاب ٲطثٹٌ ثٻ ٧ح يارطا (اٮٝ ٽتبض ٸ تجٯ  يٻ ٖا بض ٧ٙ ٸ آقت يت زض زضٸٴ زاضز ٸ زض نسز ْا

ٻ قترم زض نتسز   ٦ يبض ذسا ٸ ضؾٹ٬ زض نٹضت٧اٶ ي٪كت اظ اؾالٰ زض زضٸٴ ٸ حتبظنطٜ ث يٗٷي ؛ؿتيٶطزٴ آٴ ٦

ٽبض ٸ تجٯ  ي٢تبٶٹٴ اؾبؾت   23ٻ زض انت٭  ٦ت  چٷتبٴ ت ټب   ٭ رطٰيٵ ٢جيا. بٰ ٶرٹاټس قس٧اح يارطاٲٹرت ، ٙ آٴ ٶجبقسيْا

ٱ قطٔ حبثت ٸ ٲحطظ ٪تطزز ٸ  ٦حب ٻ ٶعز٦بض ثبقس ٧ٸ آق يس چٷبٴ ٖٯٷيثب تاؾت    ح قسٺيطاٴ تهطيا ياؾالٲ يرٳٽٹض

 ٱ قتطٔ ثتط اٸ ثتبض   ٦ٱ ٲطثٹَٻ اظ ربٶتت حتب  ٧زټٷس تب ح ي٪ٹاټ ياٸ ٶعز ٢بي يب زٸ قبټس ٖبز٬ ٲُٳئٵ ثط رطٰ ٖٯٷي

ثٹزٶف ضا حبثتت   يب ؾبةّ اٮٷجيبض ٸ ا٢ٹا٬ اٸ اضتساز ٸ ٧طز تب اظ اٞيط ٶٓط ث٫يضا ظ يؽ ح١ ٶساضز ٞطز٦ چيٵ ټي٪طزز. ثٷبثطا

 آؾبٴ ٶرٹاټس ثٹز. ييټب ٵ رطٰيجبب چٷاحضٸ  اظايٵ ٷس.٦

ت٣بزاب ز ي١ ٸ ثطضؾيط تح٣يزض ٲؿ يؿ٦ا٪ط  (ة  يا ٸ قجٽٻ ٥ق)ٸ قجٽٻ قٹز  ٥ذٹز زچبض ق يٷيٶؿجت ثٻ ٖا

 يٲؿتتٹرت ارتطا  ، سٺ ٶكٹزيك٦بض ٸ رحس ٸ زقٷبٰ ٧ٻ ثٻ ٮٹاظٰ آٴ تٵ ٶسټس ٸ ثٻ اٶ٦ٲبزٰا  (بض اٸ ذبضد اؾتيٻ اظ اذت٦

زض ثتسٸ اٲتط ٶبذٹاؾتتٻ     يا ٻ ٖسٺ٦زاٶؿتٻ  يٷبً ٲي٣ي، زټس ٲيزؾتٹض  ي١ ٸ ثطضؾيضا ثٻ تح٣ ٻ اٞطاز٦. اؾالٰ ؿتيٶٱ ٧ح

ٻ زاضٶتس  ٦ت  ييټتب  كبٴ تٳبٰ ٶكسٺ ٸ ثط احط اثٽبٰي١ حزت ثطايٲطاح٭ تح٣ يب زض ثطذيس ذٹاټٷس قس ٸ يٸ تطز ٥زچبض ق

ٸ ټسٞكتبٴ  ؿتتٷس  يٶ يزض ربٲٗٻ اؾتالٲ زبز ٞتٷٻ ٸ ټطد ٸ ٲطد يٵ حب٬ ثٻ زٶجب٬ ايزض ٖ يٸٮ، ٷٷس٦ يضا اثطاظ ٲ يٲُبٮج

ثعض٪تبٴ ٸ  ، ٻ حطٞكبٴ ضا ثعٶٷس ٸ زض ٲ٣بث٭٦طزٺ ٦ع يٮصا اؾالٰ تزٹ ؛ؿتيطزٴ ٲطزٰ ٶ٦اټبٶت ٸ ؾت ٲ٣سؾبب ٸ ٪ٳطاٺ 

 ؛قسٺ اؾت يٵ اٞطاز ثبض ٶٳيثط ا يت رطٲيٸ زض ٶٽب اٶس ٺزاز يضا ٲپبؾركبٴ ٵ ټٱ يٖبٮٳبٴ ز

ٰ  پټٳچتٹٴ  ٵ يبب زياظ يطٸض ي٧يبض ٧زټٷسٺ اٶ ٶكبٴٻ ٦نبزض قٹز  يؿ٦اظ  يب ٢ٹٮيا٪ط ٞٗ٭  (د  يتبٲجط اؾتال

ٵ ٞٗت٭  يس نسٸض چٷيب ث٫ٹيٰا ٸ  بض ٶساقتٻ٧ثٹزٺ ٸ ٢هس اٶ ي٫طيع زيٻ ٲ٣هٹزٰ چ٦س ي٪ٹ ينطاحت ٲ ذٹز ثٻ يٸٮ، ثبقس

ب يٸ  يب ٢هس قٹذي، ثٹزٺ اؾتط يٲٽبضٶبپصب ذكٱ يت يٻ اظ ؾط ٖهجبٶ٧ٷيب ايٸ ، ثٹزٺ اؾت يطٖٳسيٸ ٚ يؾٽٹ يب ٢ٹٮي

ٱ ٧ت قٹز ٸ ح يطٞتٻ ٲياظ اٸ پص، اٸ ٸرٹز ٶساقتٻ ثبقس يثط ذالٜ ازٖب يٷٻ ٢ُٗي٭ ٸ ٢طيٻ زٮ٦ٲبزٰا ، ٰا زاقتٻ يطرسيٚ

، يٷيذٳ: ٤.بض ٸ ٢هس ٲٗتجط اؾت )ضياذت، ٣ٖ٭، ثٯٹ٘ يبٲ٧ٵ احي٫ط زض چٷيط زيٸ ثٻ تٗج، قٹز يف ارطا ٶٳيٲزبظاب ثطا
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ٱ ٸ ٧ټط٪ع اٞطاز ٖبزي ح١ ٶساضٶس آٴ ضا ثٻ نٹضب ذٹزؾطاٶٻ پي٫يطي ٸ ح، ټبيي بة چٷيٵ رط٧ٰز( پؽ اظ اضت

ٔ نبٮح ٲي٦ٷٷس. تٷٽب حب٦يٟط نبزض ٦ ذٹاؾتٵ اظ اٸ ، ثيبٴ ٲٟبؾس ؾرٵ اٸ، تٹاٶس پؽ اظ قٷيسٴ ٲُبٮت ٲتٽٱ ٱ قط

زض ايٵ ثبضٺ ٶٓط زټتس.  ، اٶ٫يعـ ٸ زض ٶٓط ٪طٞتٵ ٲزٳٹٔ ٲهبٮح ربٲٗٻ اؾالٲي ثطاي ثبظ٪كت اظ ٣ٖيسٺ ٲٟؿسٺ

ٷٹٴ ارطاي آٴ ټيچ ٲعاحٳتي ثتطاي  ٦زٞبٔ اظ ربٲٗٻ اؾالٲي اؾت ٸ تب يٶٹٖي ٸؾيٯٻ ثطا، ٱ٧ايٵ ح، ټطحب٬ ثٻ

ٱ قتطٔ ٸ  ٦طزٺ اؾت. زض ٲ٣بٰ ٖٳ٭ ٶيع ارطاي آٴ زض حيُٻ ٸْبيٝ حب٧آظازي اٶسيكٻ زض ربٲٗٻ ثكطي ايزبز ٶ

ظا ثبقس ٸ زض ايٵ ضاؾتب ٪طچٻ اؾالٰ ثٻ زٮي٭ ٢جح چٷيٵ  حطاٴاي ث تٹاٶس ٲؿئٯٻ ٲهٯحت ٖٳٹٲي ربٲٗٻ اؾت ٸ ٶٳي

طزٺ ٸ ٦اٲب ثٻ ټٳيٵ اٶساظٺ زض احجبب آٴ ؾرت٫يطي ، طزٺ اؾت٦ټبيي ٸ آحبض ٲٷٟي آٶٽب ٲزبظاب ؾٷ٫يٷي ٸيٕ  رطٰ

 بټف زازٺ اؾت. ٦اٶ٫يعٺ احجبب آٴ ضا 
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جي ستّهدبصات . 5  ذگبُ فمِياص د اٌل

ٱ اظ ٣ٞٻ اٲبٲ ) يٲزض ٣ٞٻ اؾال اٮٷجي ؾتّٱ ٧زضثبضٺ ح ټتب ٸ ٲٷتبٕث    تبة٦زض  يٲُبٮت ٸ ٲؿبئ٭ ٲتٗسز (ؾٷت ٻ ٸ اټ٭يٖا

ٸ ٲزتبظاب   اٮٷجتي  ؾتتّ ذتبل اظ ٲٹيتٹٔ    يزضثطزاضٶسٺ ثُٗس، اظ آٴ ٲُبٮت ٥يٻ ټط ٦، اؾت  بٴ قسٺيٵ ثي٣يٞط ي٣ٞٽ

 : قٹز يٻ زض ازاٲٻ ثٻ آٶٽب اقبضٺ ٲ٦اؾت  ط٦ٰبٲجطايزټٷسٺ ثٻ پ زقٷبٰ

 يدر مجاسات سابّ الىث يًمتكي ح يوًام ثاكوقش اح. 5ـ1

٪تطزز تتب ٶ٣تف ٸ يتطٸضب آٶٽتب زض ٲزتبظاب         بٴيت ث يٹٲت٧ت ٸ ح يبٰ حتبٶٹ ٧اظ اح ٥ي ٝ ټطيٲٗٷب ٸ تٗطس يثبزض اثتسا 

، بٴ ٣ٞٽتب ٲكتٽٹض اؾتت   يت ٸ ثط اؾبؼ آٶچٻ ٲاؾت ٲُطح  يٮٱ اٸ٧ّزض ٲ٣بث٭ حُ يٱ حبٶٹ٧قٹز. حُ  ٲكرم ياٮٷج ؾبةّ

ٲبٶٷتس ٸرتٹة ٶٳتبظ نتجح ٸ      ؛قٹز يآٶٽب ثبض ٲ ياٸٮ ټبي ط اٞٗب٬ ٸ شٸاب ثٻ ٮحبِ ٖٷٹاٴٻ ث٦اؾت  يٳ٧حُ، يٱ اٸّٮ٧حُ

 ټتبي  ٫تط ٖٷتٹاٴ  يطاٺ ٸ ز٦ت ا، ثٻ ٸنٝ ايتُطاض  يٻ ثط ٲٹيٹ٦ٖاؾت  يٳ٧حُ، يٱ حبٶٹ٧ٸ حُ ؛سٴ قطاةيحطٲت ٶٹق

ٹرت حتطد اؾتت؛ ٸ   ب ٲيف يطض زاضز يٻ ضٸظٺ ثطا٦ يؿ٦ ثبضٺٲبٶٷس رٹاظ اُٞبض زض ٲبٺ ضٲًبٴ زض ؛قٹز يثبض ٲ يٖبضي

، 1348، يٷي٧)ٲكت  ٢تطاض زاضز  ياٸٮت  يٱ ٸا٢ٗت ٧ت ٻ زض َٹ٬ ح٦ُآٴ اؾت  يٱ حبٶٹ٧ثٻ حُ يٳ٧ٵ حُيچٷ ي٪صاض ؾجت ٶبٰ

 :  ع ٪ٟتٻ قسٺ اؾتيٶ يٹٲت٧ٱ ح٧ٝ حُي(. زض تٗط121ل

ٍلواست  يوىحُ، يَهتىن حىحُ حفـ    يثـشا ، يطجك هػبلح عوـَه ، ضذُ يٌيث صيضَاثط پ يثش هجٌب، خبهعِ يِّ 

ٍلت يّب ي سبصهبىيح ثيسٍاثط غح يثشلشاس، ن اهَس آىيتٌظ، ت خبهعِساله ٍلتيٍ غ يد ثـب   ّب سبصهبى، ثب هشدم يشد

عوـشاى ٍ  ، ثْذاضـت ، خٌگ ٍ غلح، يًظبه، يبتيهبل، يوبتيتعل، يدس هَسد هسبئل فشٌّگ، گشيذىيافشاد ثب ، گشيذىي

ّـب ٍ   ييضْشّب ٍ سـشصه  ييجبيًظبفت ٍ ص، يبسيس، يالتػبد، يحمَل، ياسص اهَس، يٍ خبسخ يتدبست داخل، يآثبد

 . (317ظ، 7ج، 1374، ي)گشخ است  همشس داضتِ، هسبئل شيسب

س ٸ ٪تبٺ  ٶقتٹ  ينبزض ٲ ياؾالٲ  ٱ٦ٱ ٸ تٹؾٍ قرم حبيٲؿت٣ َٹض ثٻ ي٪بټ، يٹٲت٧بٰ ح٧ٻ اح٦طز ٦س تٹرٻ ياٮجتٻ ثب

ٻ اٶزتبٰ  يت ٻ ٸ ٲزطيي٢ًتب ، ٪بٶتٻ ٲ٣ٷٷتٻ   ؾتٻ  ياٸ ٲبٶٷس ٢تٹا  ييتٹؾٍ اثعاض ٸال يٗٷي، ٱيطٲؿت٣يبض ثٻ ٪ٹٶٻ ٦ٚٵ يع ايٶ

ٲتٹضز  « ارطا» ٸ« ميتكر»، «اٶكبء»٪بٶٻ  ٲطاح٭ ؾٻ، ٻيبٰ حبٶٹ٧اح يثطا: س ٪ٟتيٵ ٲُبٮت ثبيطز. ثب تٹرٻ ثٻ ايپص ٲي

ٻ ٦ت اؾتت   يظٲتبٶ ، قٹز يٕ ٲطثٹٌ ٲيٻ اظ قئٹٴ قبضٔ اؾت ٸ ثٻ زؾت٫بٺ تكط٦، اٶكبء يٗٷي. ٲطحٯٻ ٶرؿت ٶٓط اؾت

ٻ قتبضٔ  يت ت اظ ٶبحيت ٵ ٲٹ٢ٗيت ٻ زض ا٦ يٳ٧ٲٹرٹز ٸ ٲبٕٶ اظ آٴ ٲ٣ٟٹز ثبقس. حُ، ٱ٧نسٸض حُ يثطا يٲهٯحت ٸ ٲ٣تً

تٹاٴ  يٻ ٲ٦، ميتكر يٗٷي. ٲطحٯٻ زٸٰ ياؾت ٶٻ قره يٵ ثٻ ٪ٹٶٻ ٢بٶٹٶيٯ٧ٟٸ ذُبة اٸ ثٻ ٲ يٯ٦ّ، قٹز يٲ نبزض

قرم ٸا٢ٗتٻ ٲتٹضز   ، ٵ ٲطحٯٻياٸ ٖٳ٭ ثٻ آٴ. زض  يٱ حبٶٹ٧ٵ رٗ٭ حُياؾت ٲبث يظٲبٶ، سيع ٶبٲي١ ٶيآٴ ضا ٲطتجٻ تُج

، ٲ٣تبٰ ارتطا   يٗٷت ي، زض ٲٹضز ٲطحٯٻ ؾٹٰ اٲب ؛سٰا ٖٷٹاٴ اؾت٦ٲهسا٠ ، ٷس تب ٲٗٯٹٰ قٹز آٴ ٸا٢ٗٻ٦ ياثتال ضا ٲُبٮٗٻ ٲ

ٻ ثتط ٖٽتسٺ   يت بٰ حبٶٹ٧ت اح يت ارتطا يٲؿتئٹٮ : س ٪ٟتت يت ثب، طزيتٹرٻ ٢طاض٪بٶٹٴ ٦ يثحج ؾبةّ اٮٷج يس زض ضاؾتبيٻ ثب٦

ٵ اؾتت  يا، اؾتٷزب زضذٹض تٹرٻ يا ؿت. آٶچٻ زضيٻ ٶيٻ ٸ حبٶٹيبٰ اٸٮ٧بٴ احيٲ يتٟبٸت، جيٵ حياؾت ٸ اظ ا« ٵيٯ٧ٟٲ»

بٰ ٧ت اظ اح يبضيطا ثؿيؿت؛ ظيربٲٗٻ ٶ يتٷٽب آحبز ٲٗٳٹٮ، طزي٪ يٲ يكيذالٜ آٶچٻ ثٻ شټٵ پثط، يٵٯ٧ٟٻ ٲ٣هٹز اظ ٲ٦

ٵ ٲؿتبئ٭ زض ٸټٯتٻ   يت اټتٳتبٰ ثتٻ ا  ٻ ٦س ٸ ضٸقٵ اؾت ٶربٲٗٻ زاض يٯ٦ٸ  يتٷ٫بتٷ٩ ثب ٲؿبئ٭ ارتٳبٖ ياضتجبَ، ٻيحبٶٹ
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 : ثبقسٲٹضز تٹرٻ ثرف زض زٸ  يبٰ حبٶٹ٧اح يارطا ٻ٦ ٲٷبؾت اؾت ضٸ اظايٵ .اؾت يٹٲت اؾالٲ٧ٟٻ حيٸْ، ٶرؿت

اظ  يا بة پتبضٺ ٧ت قتطٌ زض يتٳٵ ٣ٖتس ٸ رتٹاظ اضت    ، ٢ؿٱ، ٖٽس، ٲبٶٷس ٸرٹة ٸٞب ثٻ ٶصض يٻ ٞطزيبٰ حبٶٹ٧اح: اٸ٬

ٱ يٲؿتت٣  َتٹض  ثٻ ٯٝ اؾت ٸ ٧ٝ اٞطاز ٲيبٮ٧اظ رٳٯٻ ت، ب٧ٰٵ زؾتٻ اظ احيا ياطاٺ. ارط٦ٲحطٲبب زض ټٷ٫بٰ ايُطاض ٸ ا

  ؛ت ربٲٗٻ ٶساضزيطيٱ ٸ ٲس٦ثب حب يچ اضتجبَيټ

ٰ حبٶٹي ارتٳبٖي٧ٻ تكريم اح٦٪ٹٶٻ  ټٳبٴ: حبٶٹيٻ ارتٳبٖي ب٧ٰاح: زٸٰ ٌ ثٻ حب، ب ، ٱ ٸ ٸٮي اٲط اؾت٦ٲطثٹ

قٹز. زٮي٭ ايٵ اٲط ټٱ ضٸقٵ اؾت ٸ  اـ ٲطثٹٌ ٲي اض ٸاليياِٖٳب٬ ٸ ارطاي آٶٽب ٶيع زض ٸټٯٻ ٶرؿت ثٻ اٸ ٸ اثع

آيس. زضثبضٺ  اذتال٬ ٶٓبٰ ٸ ټطد ٸ ٲطد ارتٳبٖي الظٰ ٲي، ٷٷس٦بٰ ضا اِٖٳب٬ ٧ٻ ا٪ط اٞطاز ذٹزؾطاٶٻ ايٵ اح٧آٴ ايٷ

ٻ ثٻ ؾجت اټٳيت ارتٳبٖي ٸ ح٣ٹ٢ي آٴ ٸ تأحيط ٸ ٶ٣ف آٴ زض ٶٓتٱ  ٦اٮٷجي ٶيع ثبيس تٹرٻ زاقت  ٲزبظاب ؾبةّ

ٰ حبٶٹي ٸ ح٧ايٵ اٲط زض ٖهط حبيط زض ظٲطٺ اح، اؾالٲي ٳٹٲي ربٲٗٻ ٖ اٶس  ٪يطز ٸ ټٳ٫بٴ ٲٹْٝ ٹٲتي ٢طاض ٲي٧ب

اٮٷجتي   ٱ ؾتبةّ ٧ٹٲتي ٸ ٲٹا١ٞ ثب آٶٽب ٖٳ٭ ٶٳبيٷس ٸ اظ ٸضٸز ذٹزؾطاٶٻ ثٻ اٶزبٰ ح٧ُبٰ ح٧ثط اؾبؼ ٢ٹاٶيٵ ٸ اح

ٕ ٣ٞٽي بٶٹٴ تٹرٻ ٦اٮٷجي  ٮعٸٰ اشٴ اٲبٰ زض ٲزبظاب ؾبةّ ايٵ ٲٹيٹٔ شي٭ ٖٷٹاٴ ٮعٸٰ يب ٖسٰ، ثپطټيعٶس. زض ٲٷبث

، 41د، تتب  ثتي ، )ٶزٟتي  رتٹاټط زٸ٪ٹٶٻ اؾت. ثطذي ټٳچٹٴ نبحت ، آٴ  اؾت ٸ ٶٓطاب ٣ٞٽب زضثبضٺ ٢طاض ٪طٞتٻ 

اٮٷجتي   ( ثٻ ٖسٰ ٶيبظ ثٻ اشٴ ٸ رٹاظ اٲبٰ ثطاي ٢تت٭ ؾتبةّ  265ل، 1د، تب ثي، اهلل ذٹيي )ذٹيي ( ٸ آيت428ل

بضي ضا ثسٸٴ اربظٺ اٲبٰ ٦ا٢ساٰ ثٻ چٷيٵ ، ثطذي ٲبٶٷس قيد ٲٟيس ٸ ٖالٲٻ حٯي، ٭ ايٵ زيس٪بٺٲٗت٣سٶس. ٸ زض ٲ٣بث

ثٻ ٖجتساهلل ٶزبقتي    نبز٠ ٻ اٲب٦ٰاٶس  زاٶٷس ٸ زٮي٭ ٖسٰ رٹاظ ذٹز ضا حسيج ٖٳبض ؾزؿتبٶي زاٶؿتٻ ربيع ٶٳي

(. ثسيٽي 235ل، 2د، 1416٠، )ٞبي٭ ټٷسي« ٷي٦ثبيس ؾيعزٺ ٪ٹؾٟٷس شثح ، ثٻ ؾجت اربظٺ ٶ٫طٞتٵ»: ٞطٲٹز

  ب٧ٰٹٲت زض ارطاي حسٸز قطٖي ٸ اح٧زټٷسٺ ربي٫بٺ ٸ اټٳيت ٸاالي ٶ٣ف ؾبظٲبٶي ح ٶكبٴ، ٻ ايٵ زيس٪بٺ٦اؾت 

ع نتٹضب پتصيطز تتب ټتطد ٸ ٲتطد ٸ      ٦ت ٲٷس ٸ ٲتٳط ٯي ٶٓب٧ٰس ثٻ قيبٰ ثب٧ٻ ارطاي اح٦اٮٽي اؾت؛ ثسيٵ ٲٗٷب 

ٻ ثب تٹرٻ ثٻ ؾت٣ٹٌ  ٦آيس؛ چطا تط ٲي بٺ ثٻ ٶٓط ٲٷبؾتټبي ٲًط ارتٳبٖي زض ربٲٗٻ ضخ ٶسټس ٸ ايٵ زيس٪ آقٹة

ع ٦ٻ ارطاي ٲتٳط٦قٹز  ٲي ٲكرم، ٱ اظ اٞطاز ثٻ ؾجت تطؼ ثط ربٴ ذٹز يب ٞطظٶساٴ ٸ زي٫ط ٲؤٲٷبٴ٧ارطاي ح

حّٟ »ٲٹيٹٔ ، ثط ايٵ  ٹٲتي يطٸضب اٲطٸظ ربٲٗٻ اؾالٲي اؾت. ٖالٸٺ٧ٱ قطٔ ٸ ٶٽبزټبي ح٦ٱ تٹؾٍ حب٧حُ

 آيس.  ايٵ ٲؿئٯٻ زذي٭ ٸ ٲؤحط اؾت ٸ زٮيٯي ثط ٲسٖب ثٻ قٳبض ٲيٶيع زض « ٶٓبٰ اؾالٲي

 يالىث دٌ در مجاسات سابّيوقش عق. 5ـ2

ٻ ثتٻ  ٦ت  يٱ ٲزتبظاب ٞتطز  ٧ت ٫تط ح يط زيت قتٹز. ثتٻ تٗج   يٶٳ يٱ ؾبةّ اٮٷج٧ط ٸ تٟبٸب حييتٛٲٹرت ع يسٺ ٶيتٟبٸب ٣ٖ

 رتٹاټط . ٲطحتٹٰ نتبحت   اؾتت بٴ ؾت  ٥يت تتبة  ٦ بٞط ٸ اټت٭ ٦ت ٲؿٯٳبٴ ٸ  يثطا، سيؾتّ ٸ ٶبؾعا ث٫ٹ بٲجطاؾالٰيپ

ٰ يج ٸ اذجبض؛ ٸ حسيثٻ رٽت ٖٳٹٰ احبز ؛ؿتيٶ  بٞط٦ٵ ؾبةّ ٲؿٯٳبٴ ٸ يث يٞط٢»: ؿسيٶٹ يٲ ، يٖٯت   ج ٲٷ٣ٹ٬ اظ اٲتب

، ي)ٶزٟت  «سيت ٶٳب يٲب ٢ج٭ ذٹزـ ضا رتت ٲت  ، ٻ اؾال٦ٰبٞط ؾبةّ ٲؿٯٳبٴ قٹز؛ چطا٦ٻ ٦ يثٯٻ ٲح٭ تٹ٢ٝ اؾت ظٲبٶ

 ٥ٲؿتبٮ زض »: ؿتس يٶٹ يٵ ٲيچٷ، طزٺ٦ٲجؿٹٌ ثحج  َٹض ثٻٵ اٲط يٵ اييزض تج ي٫بٶي٪ٯپب اهلل  آيت(. 425ل، 41د، تب يث
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 ٸ ؿتت يبٞط انتالً ٶ ٦ت ٵ ٲؿتٯٳبٴ ٸ  يثت  يٻ ٞط٢ت ٦ح قسٺ يٷٽب تهطيط ايٸ ٚ ال٧ٰرٹاټط اٮٸ  اٮٳؿبئ٭ ضيبو ٸ  االٞٽبٰ

ال٠ ٶم ٸ ٞتٹا؛ ٸ زٸٰ، ي٧ي: اؾت  ٵ ٲُٯت ثٻ زٸ ٪ٹٶٻياؾتسال٬ آٶٽب ثط ا ثتط ٶ٣ت٭    ثٷتب  ط٦ٰت ا طبٲجياظ پ يخيحس، َا

آٴ ظٴ ضا   ذتٹٴ  ط٦ٰت ا بٲجطيپ .اٸ ضا ثٻ ٢ت٭ ضؾبٶس يزقٷبٰ زاز. قره بٲجطيثٻ پ يٽٹزيظٴ »: ٻ ٪ٟتٻ٦ٖجبؼ  اثٵ

الٰ  : سٶٹيؿ يٲ، ٶٳٹزٺ ٤ؾپؽ اؾتسضا ي٫بٶي٪ٯپب  اهلل تي. آ«طز٦  ټسض ٖا

ـ ، ِ هسلوبى ضَدو يدٌّذُ صهبً بفش دضٌبمواست دس خػَظ  يٌدب ثحثيثِل ا ُ    يدس خـب ِ و  خـَدش ثبثـت ضـذ

چِ يًوب ياسالم هحَ ه يعٌ؛ ي)لبعذُ خت( «دت هب لَجِلياإلسالمُ » ـ  ياسـت. پـس صهـبً    ِ هبلجلص ثَدُوذ ًآ ِ و

دبم دادُ اص گٌبّبى هثل تش  هسلوبى يبفشو چِ لجالً ًا ْبيًوبص ٍ سٍصُ ٍ غ نضذ ثش ًآ و، ش ًآ ـ ٍ ثع ؛ضـَد  يهؤاخزًُ  ذ ي

ج ِ ستّوست يً ًَِ  ييض ايً ياٌل ج بفش سبةّوثبضذ. پس اگش گ ش ياسالم گٌبُ سـتّ سا هبًٌـذ سـب   ، ضذ  هسلوبى ياٌل

وو فبس ستو بهجشيِ پىٌيٍ ا ؛داسد ياص ٍا ثشه يهعبغ ِ هٌتظـش اسـالم   وي ثَد يذ ِث خبطش ايضب، طتو يٌٌذُ ساً 

بى ثَد َِث ًآ  .(246ظ، 2ج، ق1412، يگبًي)گلپب آٍسدى ٍ ت

 يد در مجاسات سابّ الىثزاٌ ي اِجثار ي عدم قصكوقش اِ. 5ـ3

بض ٦طٺ ثٻ ؾجت ٧س. اٶؿبٴ ٲزجٹض ٸ ٲٶقٹ يٝ اظ اٶؿبٴ ٲيٯ٧قسٴ ت  ثطزاقتٻٲٹرت ٻ ٦ټؿتٷس  يطاٺ ٸ ارجبض اظ ٲٹاضز٦ا

 يٻ ٲزتبظات ٦ت ٵ ثبٸضٶس يؾٷت ثط ا  ٻ ٸ اټ٭يٽبٴ اٲبٲيع ٣ٞيٶ ياٮٷج قٹز. زض ٲٹيٹٔ ؾبةّ يف ٲزبظاب ٸ ٲؤاذصٺ ٶٳيذٹ

اظ ٲتٹاضز   ي٧ت يٸرٹز ٶتساضز.  ، ح قسٺ اؾتيٵ ٞٗ٭ ظقت ٸ ٢جيت ا٧ٲطت، طاٺ ٸ ارجبض٦حبٮت اٻ زض ٦ يا ٷٷسٺ٦ ؾتّ يثطا

 : ؿسيٶٹ يثبضٺ ٲ ٵيزضا ي٫بٶياهلل ٪ٯپب تيبؾط اؾت. آيٖٳبض  يٲبرطا، ٵ ٲٹيٹٔيزض ا ياؾتٷبز

ٌگبم اضطشاس ٍ ثيث  ّ فس ني تشيي الذام ِث ًَِ  ييفشق است. ثذ، لتل سبةّ دس غَست خَف اصً  تـل  ل نِ تشوگ

ِ ستّ و ين ِث لتل دسحبليي تسليش است ثيهخ يثبضذ. چَى ٍ يض هيخبي ًج ِ الذام ِث ستّو يدسحبل، ٍاخت است

وبىٌيي ايٍ ث، ذيًٌوب ِ آى خبى خَيِ ستًّ  دبتيذ ٍ ِث ٍاسط ٌگبهي  ِ عوبسو دّذ؛ چٌبى  ص ساً  ِ و يبسش ٍ پذسشّ 

ٌوَد ٍ لزا ، ضذًذ بهجشيپ  هدجَس ِث ستّ ٍل  طتِوپذس ستًّ  دبت داد. پس و عوبس ستّ يضذ؛  شد ٍ خَدش ساً 

ش دٍ سا تأ اسالم بهجشيپ، ذيسس بهجشيچَى خجش ِث پ  (. 245ظ، ّوبى) َ ضوشدىيشد ًٍ و  ذييعولّ 

 يثتطا زاضٶتس.   ٶٓط ٵ ثط آٴ اتٟب٠ي٣يٽبٴ ٞطيٸ ٣ٞاؾت ٫ط ٪ٷبټبٴ يٍ تح١٣ اضتساز ٸ ؾتّ ٸ زياظ قطا ي٧يبض يانٹالً اذت

س األحزض  يٖالٲٻ حٯ، (357ل، 1415٠، ي)ٲح١٣ حٯّ قطايٕ اإلؾالٰزض  يٶٳٹٶٻ ٲح١٣ حٯ ، 1363، ي)حٯّت  ب٢٧ٰٹٖا

، (341ل، 9د، تتب  يثت  ، يسحبٶي)قٽي س اٸ٬ ٸ حبٶيقٽ، (235ل، 2د، 1420٠، ي)حٯّ ب٧ٰتحطيط األح( ٸ 274ل، 2د

، 1389، يٷت ي)ذٳ طيط اٮٹؾتيٯٻ تحزض  يٷي( ٸ اٲبٰ ذٳ384ل، 2د، 1410٠، يي)ذٹ ٲٷٽبد اٮهبٮحيٵزض  ييذٹ اهلل آيت

تجبض ٍ تح١٣ اضتساز ثطقٳطزٺيبض ضا اظ قطاياذت، ټٳٻ، (495ل، 2د اٶتس.   طٺ ٸ ٲزجٹض ٢بئت٭ ٶكتسٺ  ٧اضتساز ٲ ثط ياٶس ٸ ٖا

ٯٳتٻ  ٦، طاٺ٦ت ارجتبض ٸ ا  ياظ ضٸ يټط٪تبٺ ٲؿتٯٳبٶ  ، ٻ٧ت ٷيٶٓط زاضٶس ثتط ا  ٻ اتٟب٠ياٲبٲ»: اؾت  طزٺ٦ح يتهط يَٹؾ  ديق

٭ ارٳتبٔ زض  يع تحهيٶ رٹاټطنبحت . (72ل، 8د، تب يث، ي)َٹؾ «قٹز يٶٳ  ٟط اٸ٦ٱ ثٻ ٧ح، ثط ظثبٴ آٸضز يعيٟطآٲ٦

  ٻ٦ت ٶٓط زاضٶس  ع اتٟب٠ي٪بٶٻ اټ٭ ؾٷت ٶ(. ٲصاټت چٽبض609ل، 41د، تب يث، ي)ٶزٟ ٵ زاٶؿتٻ اؾت٧ٵ ٲٹيٹٔ ضا ٲٳيا

ا٪تط  »: سيت ٪ٹ يصا احٳس ثٵ حٷج٭ ٲت ٮ ؛٪طزز يٲٹرت اضتساز ٶٳ، ب ارجبض ثبقسيطاٺ ٦ا يٻ اظ ضٸ٦ يعيٟطآٲ٦ب ٖٳ٭ يؾرٵ 

، )اثتٵ ٢ساٲتٻ   «ټؿتت   ټتٱ  يٟٻ ٸ قتبٞٗ يٸ اثٹحٷ ٥ٵ ٶٓط ٲبٮيٸ ا، قٹز يٲطتس ٲحؿٹة ٶٳ، طاٺ قٹز٦ٟط ا٦ثط  يؿ٦
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اٶتس؛ ٮتصا    ٍ تح١٣ اضتتساز زاٶؿتتٻ  يع اظ قطايضا ٶ« ٢هس»ٻ ياٲبٲ ي خط ٣ٞٽب٦ا، بضيٖالٸٺ ثط اذت .(108ل، 10د، 1403٠

س األح زض يٖالٲٻ حٯ ، 9د، تتب  يثت ، يسحبٶي)قتٽ  الروضة البهيةة   زض يحبٶ  سيقٽ، (274ل، 2د، 1363، ي)حٯّ ب٢٧ٰٹٖا

 تحطيتط اٮٹؾتيٯٻ  زض  يٷت ي( ٸ اٲتبٰ ذٳ 384ل، 2د، 1410٠، يي)ذتٹ  ٲٷٽتبد اٮهتبٮحيٵ  زض  ييذٹ  اهلل تيآ، (342ل

ٽبض  .اٶس ٍ تح١٣ اضتساز ثطقٳطزٺي( ٢هس ضا اظ قطا495ل، 2د، 1389، يٷي)ذٳ سٸٴ ٢هس ٸ تٹرٻ ثٻ ٻ ث٦ ٟطآٲيعي٦ْا

ب ٶ٣ت٭  يت  يٽٹقت يب ثيت ب زض حب٬ ذٹاة ٸ يب ٟٚٯت ياقتجبٺ ، ؾٽٹ، ٲعاح يٻ اظ ضٸ٦ يٲخ٭ ٪ٟتبض)قٹز بٴ يثاٮٟبِ  يٲٗبٶ

تجبض ٸ  يزاضا، بٴ ٪طزز(يي ث٫طي٢ٹ٬ اظ ز تٷب زضذٹض ٖا ٯٳتبب  ٦ٷتس  ٦ٻ قرم ازٖتب  ٦ثبضٺ   ٵيزض ا يحٯ  . ٖالٲٻؿتيٶٖا

ٻ اٸ ٸازاض ثٻ ٧ثسٸٴ آٶ ييٵ ازٖبيچٷ»: سي٪ٹ يط؟ ٲيب ذيقٹز  ٲيطٞتٻ يف پصيازٖب، اؾت ٢هس ٶجٹزٺ ياظ ضٸ ٟطآٲيعـ٦

 : سي٪ٹ يثبضٺ ٲ ٵيا ع زضيٶ يٷي(. اٲبٰ ذٳ274ل، 2د، 1363، ي)حٯّ «اؾت طٞتٻي٢ؿٱ قٹز پص

جَد ٍ اص صثبًن پشودس  يشد لػذو  اگش ادعب ن هحتول ثبضذيذ ٍ ايبسً  دٍ ضبّذ اگش  يٍ حت، ضَد يشفتِ هياص ٍا پز، يّ 

وبى ادعبودادًذ  يِ ٍا ضْبدتيّن عل يعبدل ٌـذ اص ٍا  وخَد سا اظْـبس   يلجل يِ هَخت استذاد است ٍ آى ضخعّ 

 (. 495ظ، 2ج، 1389، يٌي)خو ضَد يلجَل ه

قتسٴ   ٲٹرت رتبضي  « ٖسٰ ٢هس»، قٹز الٰ ٣ٞيٽبٴ اؾتٷجبٌ ٲي٦ثط اؾبؼ آٶچٻ اظ ، ٶيع« ؾتّ ٸ زقٷبٰ»زض ٲٹيٹٔ 

اٲٹض ٲٹرت اټبٶت ضا ثٻ زٸ زؾتٻ ، قٹز. ٲطحٹٰ ٲالاحٳس ٶطا٢ي ت ؾتّ ٸ ٶبؾعا٪ٹيي قسٺ ٶٳي٧طتٻ ٲ٦ٱ ثط ٞطزي ٧ح

ٻ ٪بټي ٲٹرت اؾت ٸ ٪بټي ٶيتع اټبٶتت   ٧ٲخ٭ ؾتّ ٸ ٶبؾعا؛ ٸ زٸٰ آٶ، ٻ ٲُٯ١ اټبٶت اؾت٧اٸ٬ آٶ»: ٷس٦ ت٣ؿيٱ ٲي

ٻ اٸالً ٲٗيبض ٦ اظآٶزب، ٻ ايٵ اٸنبٜ(؛ اٲب ثب ټٳ31ل، 1417٠، )ٶطا٢ي« ٷس٦ تٛييط ٲي، قٹز ٸ ثب ٢هس ٞطز ٲحؿٹة ٶٳي

( 111ل، 3د، 1413٠، ُٖطٜ ٚبٮت زض آٴ ربٲٗٻ اؾت )قتٽيسحبٶي ، زض ټط زٸضٺ ظٲبٶي، زض تكريم اټبٶت ٤ٸ ٲال

ثب ٲيتعاٴِ ٢تسض ٸ   ،  ثبقس ٸ رٹاٶت ٲرتٯٝ آٴ ٲي« ٥٧ٲك»، حطٲت ٥ٸ ٶيع اټبٶت ٸ ټت، ٸ حبٶيبً ٲ٣ٹٮة احتطٰا ٸ حطٲت

ٰ  ٤ٸرتٹز ٲجتبض  ، ٻ ثبالتطيٵ قرهيت ٖبٮٱ ټؿتتي ٧ٸ حبٮخبً ايٷ، قٹز قٷبذتٻ ٲيتٗطيٝ ٸ ، ٲٷعٮتِ اٞطاز  پيبٲجطاؾتال

تٳبٰ ټٳت ٸ تٹاٴ ذٹز ضا ثطاي حّٟ ازة ٸ احتطٰا ٸ ضٖبيتت ازة حًتٹض ٸ   ، ٻ آزٲي٦يطٸضي ٸ الظٰ اؾت ، ثبقس ٲي

ٞتبض يب ٪ٟتتبضي ٶبٲٷبؾتت ثتب آٴ    ض، عي٪يطز تب ٲجبزا اظ ضٸي ؾٽٹ ٸ ٶؿيبٴ ٸ ٖسٰ ٢هس ٶ بض ٦ ثٻ  ٲحًط پيبٲجط اؾالٰ

٪ٹٶٻ ٢هٹض ٸ ت٣هيط زض پيكت٫بٺ ؾتبحت ٲ٣تسّؼ     ٻ ټط٦اظ ٸي ؾطثعٶس؛ چطا ط٦ٰا قأٴ ضٞيٕ ٸ ٲٷعٮت ٸاالي ضؾٹ٬ 

احط ٸيٗي ذٹز ضا ذٹاټس زاقت. انٹالً زض ٖتطٜ ربٲٗتٻ   ، پصيطز  حتي ا٪ط اظ ضٸي ٖسٰ ٢هس ٶيع نٹضب ط٦ٰپيبٲجط ا 

تتٹاٴ   ٸ ظٲبٶي ٲتي يبثس  ٲٗٷب ٲي، ٻ ثب ٢هس ٸ ٶيت ټٳطاٺ اؾت٦بي اذتيبضي ٸ زض اٲطي بضټ٦ازة ٸ احتطٰا زض ، اٲطٸظي

ٰ ٪صاقتٻ اؾت  ّ احتطٰا ٞطز ٲ٣بث٭٦٪ٟت ٞطزي ٶؿجت ثٻ ٞطز زي٫ط احتطا  يٷك٦ضٞتبض يب ٪ٟتبض يب ٸا، ٻ اظ اثتسا ثٻ ٢هس حٟ

ٌ ثٻ ٢هس  اټبٶت ٸ ثي، زټس؛ اٲب زض ٶ٣ُٻ ٲ٣بث٭  ثطٸظ ، ذُب، ؿي اظ ضٸي ؾٽٹ٦ٸ ٶيت ٶيؿت ٸ ا٪ط حطٲتي ٸاثؿتٻ ٸ ٲكطٸ

ٻ ٲٷبؾت قرهيت َطٜ ٲ٣بثت٭ ٶجبقتس ٸ اظ ازة   ٦ت ٪ٟتبض ٸ ضٞتبض ٸ ثطٸظ ٞٗٯي قٹز ٧ٲطت، طاٺ ٸ ٖسٰ ٢هس٦ارجبض ٸ ا

ٲزبظاب ٞٗ٭ ٖبٲساٶٻ ثطايف ٲتهٹض ٸ ٲُطح ٶيؿت(؛ ثٻ ؾجت ، يتٽي ثبقس )٪طچٻ اظ ٶٓط ْبټط، ٶؿجت ثٻ آٴ قرم

 ٲٹْٝ ثٻ ٖصضذٹاټي ٸ پٹظـ اؾت. ،  اؾت  حطٲتي ٶؿجت ثٻ آٴ ٞطز قسٺ ٸ ثيازثي  ت ثي٧ٻ ٲطت٧ايٷ
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   گيشي دِيًت

ثتٻ ٲخبثتٻ حطٲتت    ، ٻ حطٲت آٴ حًتطب ٦تب آٶزب  ؛ثطذٹضزاض اؾت ييػٺ ٸ ٸاالياظ حطٲت ٸ احتطٰا ٸ ط٦ٰا بٲجطيپ. 1

   ؛اؾتؾجحبٴ ذساٸٶس 

ٰ اظ ثبضظتطيٵ رٯٹٺ2 ٕ اؾالٲي ثطاي ٦آيس  قٳبض ٲي ثٻ  حطٲت پيبٲجطاؾالٰ ٥ټبي ټت . ؾتّ ٸ زقٷب ٻ زض ٲٷبث

ټبيي  ټب زض ٢بٮت ٷي٧ق اؾت. ايٵ ٶٹٔ اظ حطٲت ټبي ؾٷ٫يٷي زض ٶٓط٪طٞتٻ قسٺ  ټب ٸ ٣ٖٹثت ٲزبظاب، جبٴ آٴ٧ٲطت

ٌ ٸ  ثٻ، اٮٷجي اظ زيس٪بٺ ٢طآٴ ٸ حسيج ٸ ٣ٞٻ ٢صٜ ٸ ټزٹ ٲُطح اؾت. ٲزبظاب ؾتّ، قتٱ، ټٳچٹٴ ؾتّ َٹض ٲجؿٹ

تٻ ٧ضؾٷس. ٶ ثٻ ٢ت٭ ٲي، ثٻ ارٳبٔ تٳبٲي ٞط٠ ٸ ٲصاټت ط٦ٰا  ٷٷس٪بٴ ضؾٹ٦٬ ٸ ؾت، ؾتا  ٪ؿتطزٺ تجييٵ قسٺ

ٲٹ٢ٗيت اٞطاز »ٸ « ٣ٖيسٺ»، «ٹٲتي٧بٰ حبٶٹي ٸ ح٧اح»ٻ ٲٹاضزي ټٳچٹٴ ٦ثبضٺ آٴ اؾت  زضذٹض تٹرٻ زض ايٵ 

ټب ٸ  ١ ايٵ ٲزبظابزض ٶحٹٺ ٸ تح١٣ يب ٖسٰ تح٣، «طاٺ ٸ يب ارجبض ٸ يب ٖسٰ ٢هس٦ٲبٶٷس ٢طاض ٪طٞتٵ زض ٸيٗيت ا

 ٶ٣ف زاضٶس؛، ب٧ٰاح

ٻ ٲتبٕٶ ٲزتبظاب ٞتطز    ٦ت اؾتت   ياظ رٳٯتٻ ٲتٹاضز   ط٦ٰت ا  بٲجطيت پ  ٸ ؾتّ ٷي٧ق حطٲت٪طچٻ ٖسٰ ٢هس زض . 3

ٰ  بٲجطيػٺ ٸ ٲٷحهط ثٻ ٞطز پي٫بٺ ٸيرب»٭ يٻ ثٻ زٮ٦زاقت   س تٹرٻيثب اٲب، قٹز يٵ ٲ٧ق حطٲت ٸ  ٥٧ٲكت »، «اؾتال

قتسٺ   طٞتتٻ ينتٹضب پص  يٷ٧قت  اظ ْتبټط حطٲتت   يعيت چ، ٻ ٖسٰ ٢هس٦ٵ ٲُٯت يا» عيٸ ٶ، «حطٲت اٞطاز ثٹزٴ يٶؿج

ٵ يت ثتط ٸرتٹز ا   ي ذتٹز ضا ٲٗٷتٹ  يبض ٲٷٟيثؿ يټب بٲسيٸ پ ياحطاب ؾٹء اذال٢ع يٶ يطٖٳسيٚ يٷ٧ق حطٲت، «بټس٦ ٳيٶ

 ؛٪صاقت بٴ ذٹاټسٷ٧ق حطٲتزؾتٻ اظ 

، ٲ٣جٹ٬ اٶؿبٴ ټبي يٸ احتطٰا ثٻ آظاز بٴ ٶساضز ٸ اؾالٰ يٳٵ ٢جٹ٬يث يثب آظاز يچ ٲٷبٞبتيټ اٮٷجي ؾتٲزبظاب  .4

٫طاٴ ٸ يٸ ٖسٰ ٶ٣ى ح٣ٹ٠ ز، طزٺ٦ ضيعي ثطٶبٲٻ يٵ ٶٹٔ اظ آظازيٲٷس قسٴ ا زض ضاٺ يبثُٻ يُيٵ يٹاٍث ٸ قطاييثب تٗ

 ؛زازٺ اؾت ت ٢طاضيضا زض اٸٮٹ يٲٹضز ٢جٹ٬ ربٲٗٻ اؾالٲ يع احتطٰا ثٻ ٲ٣سؾبب ٸ انٹ٬ اضظقيٶ

ٻ زض اٶزتبٰ  ٦اٲب ثبيس تٹرٻ زاقت ، اؾت ٲزبظاب ٢ت٭ ٲٗيٵ قسٺ  الٰٷٷسٺ پيبٲجط اؾ٦ . ٪طچٻ ثطاي ؾت5

قٹز. ثٻ تٗجيط زي٫ط ثب تٹرٻ ثٻ ٲهبزي١ ٲتٗسز ٖٟتٹ   اؾت تٳبٲي قطايٍ ٸ ٮٹاظٰ تح١٣ آٴ ثطضؾي ٲزبظاب الظٰ 

آٶٽب ثٻ رٷجٻ ٞطزي ٸ قرهي حًطب   حطٲت ٥ٻ ټت٦ٷٷس٪بٴ ٦ ٷبٴ ٸ ؾت٧ّق ٸ ثركف آٴ حًطب اظ حطٲت

ٲٹ٢ٗيت اٞتطاز  »ٸ « ٣ٖيسٺ»، «ٹٲتي٧بٰ حبٶٹي ٸ ح٧اح»ٻ ٲٹاضزي ټٳچٹٴ ٧ٸ ٶيع ثب تٹرٻ ثٻ ايٷ ،٪كت ثبظٲي

ټب ٸ  زض ٶحٹٺ ٸ تح١٣ يب ٖسٰ تح١٣ ايٵ ٲزبظاب، «طاٺ ٸ يب ارجبض ٸ يب ٖسٰ ٢هس٦ٲبٶٷس ٢طاض ٪طٞتٵ زض ٸيٗيت ا

ٲؿئٹ٬ ؾپطزٺ قٹز. ايٵ اٲتط   ع٦ٱ اؾالٲي ٸ ٲطا٦زض ظٲبٴ حبيط الظٰ اؾت ٲزبظاب ثٻ حب، زاضٶس ٶ٣ف ، ب٧ٰاح

كٹض اؾالٲي ٸ ٶيتع  ٦ؾجت ثطضؾي تٳبٲي اثٗبز ٲٹيٹٔ زض ًٞبي ، ثط رٯٹ٪يطي اظ ټطد ٸ ٲطد زض ربٲٗٻ ٖالٸٺ 

 ٟطٸ ٚيطاؾالٲي ذٹاټس ثٹز. ٦ثالز 
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