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سیحک س کحک شـــدگ معـــم شـــ
ســـی ســـو دم ک ح  ،مــــــم گ ــــــدـــ 
ب .ســـحســـ گ ـــ هـــ عد کـــ ح هیـــشـــن، ـــ
خد بحیســـگهمهد: ب شـــشـــهد ،ینســـ
ح .مـــ هگر  م عزیـــ ،م ـــ ، ،حخـــ ،ـــم
.ســـحهگب کـــ ح ،هخبســـ ب مـــو ۀ خـــ
ض بـــ ،ـــگ ســـیع کـــ ح ســـی ـــۀ53ســـو

.سدح دـــۀ شـــ حخا

 د ،مپع ، ،سی ،سی سو 4 ۀ :دک گا
.ّمع

.aak1341@gmail.com ،ا  ع ا .
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مفمـد: ــ ـدخدکـ سـسـی مکـۀ سـو4ـۀ ،شـ ـدک

1>...ِ ِ
ب  ْرَنَ ُ ب ٰى

أ
  ن
أ
  ْ

 َ بِ
َ  ِ بِ
ْ ََ ْ َ

 <

چـــمجـــۀ ـــب ،مزبـــو ـــۀ ـــ ـــ :ســــــج  ـــیـــنـــه
ـــچپـــحم ســـم ـــ   ـــم ـــ ـــ ــــــرم ـــمپ  ـــ
ـــ ف ـــ  ـــ  ، ـــ  ـــ ک ـــجـــد  ـــ .ســـ ــــــع مـــۀ 
ـــحد ـــ ـــم  ـــ  کـــ ـــ خومب ـــمپـــع ـــ فـــمـــ
ـــحص ـــ .ســـ بشـــ  ـــب ،هـــ ـــ  ـــح  شـــدـــ ّمـــع
خـــ هـــ ـــد  ســـبر ـــگه  ،مزبـــو ـــ مـــّگفن ـــ ،ســـ یـــن
بـــ ـــ مـــدب هـــ ـــجپـــ  ـــ خـــب کـــد. ـــکت  هـــ ـــ ـــ  ـــ
فـــز  دگـــپ ـــ ،ـــمحـــجـــ ـــ کـــ ـــد ـــ یـــه ،ـــویـــنم
ـــ مـــا ــ هـ ـــگ یـــن ـــ ـــمپ خدـــد گـــد: ،ـــمبـــ .ســـ
ــ ـ ــ ـ  ــد ـــخدـ ــن یـ  ــد سـ  ــ گذشــــ ــ ـ ،ــ ـ ـــ  ــ ـ
ــن یـ ــ ـ ــ پمـ ــد شـ ــا عـــمـ گـــد: ــ ـ )4/ :45 ،ــ )طـ کـــد. ــ مفـ
مأیـــ ــــــح ـــ شـــن مـــد   ـــ ــ کـ ســـ بـــ یـــن ،ــ ســـخهـ
ـــ ـــد: گ ـــ )ـــه( هـــد. ـــ  کـــ و هـــگ ـــپ ،گذشـــ  ـــد
)رـــد .ســـ یـــجـــمپ   صـــد کـــ بـــ ـــص ـــگ ، ســـســـی 
فـــد  هـــح  ،ــــــح .)7/9 ،45 ،ـــط ،5/4 :47 ،بـــنجـــو :ـــ
شـــد ،خـــد ــــــف حهیـــمـــد: گـــد. ســـن هـــخیـــنســـ
)رـــد ...گذشـــ ـــ  ـــذ ،شـــخ ـــع  فـــن یـــه ،ــــــنحف
)54 (ـــد ـــبـــنع مـــد ـــم ،ـــم یـــن  .)7/9 :45 ،ـــط :ـــ
یـــن ـــ مـــ ســـیـــ ـــمســـ  )87 (ـــ عدحـــن 

د... گاپر هاب گ ،آهسی  ک سیآه   .
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ســـدیـــن  )39/3 :48 ،ـــ ،7/9 :45 ،ـــط :ـــ )رـــد شـــدد. خـــد
 ـــ ـــ جـــ ـــ ،عـــ یـــن ـــ ســـخد. هـــ مدهـــپ اـــم   خـــ
مســـد. ـــ ـــ مـــ )/ســـی( ً

ْ
ِع  ًُْ ُ نَ ْ 
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 ُ  ُ ش
أ
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 ب  َ

  ـــ مـــد ـــنســـوه

دـــیـــن ـــح ـــ ـــجپـــ  ،ـــ  ـــســـ کـــ ســـ ـــ ـــ خـــب
 ن إِ :ـــ ُ ُــ َـ :خـــدســـ  یــــــ مـــد یســـبمدـــد. ــ فـ
،47 ،جـــو )بـــن .ِ  ع َ ُ ب   َ  ِن ن ِ؛  ع  بُ 

أ
 ْ

 ََ   ْ


  ٍ أ َ ب ِ بْ

 َ
ـــفـــگ هـــگ ـــ ـــ  ـــ ،ـــد گهـــ »خـــدـــمفمـــد: .)57/4
.»ــ وـ  ــ بـ ــ گـ ــ ـ ،مـــ ــ گـ   ــ وـ  ــ بـ ــ گهـ ،ــد ـ ــ ـ  
َـــُدَْع َ َ َِّ َِـــُة: ََا ِـــ

َ
َ حـــــــــد: ـــ یــــــ  ـــ 

ِْ  .ـــَِِْ ُـــ
َ
 َهـــُْکُت َف ـــَِع َِْفـــ ُُْـــُ؛

َ
 :َـــََف ،ِـــِ ُـــَْ

َ
 َُهـــَ ًَة َِّســـ َـــََْ ْ ـــُد ُیِر

شـــف« )8/9 :45 ،ـــط( .َ ََّجـــ ِمـــْن ـــَکََ ـــَ
َ
ِّ َحَـــًَة ُـــ

َ
 َهـــُْکُت َف ـــََکََ

:مـــف خـــد هـــد. ـــ هـــگ    هـــگ ـــدمخهـــد یـــن !گپـــر گـــد:
ـــح مـــد، گ  دـــوب ـــگ ـــ مـــشـــد، گـــ  مـــشـــد،

.»س من طخ    ی بید؛
ـع ّ ـة، هـذ ـم فــ شـد: کـ سـ ـ سـهـن بـ
چـن  ـف  کـ خـ« )/9 :45 ،ـط( .ـ ـع خـا

.»سـ ـ بزریـن ـدب خـا ـۀ ،ـح
مـ .ســدذیـ شـبـ ،ـجیـن هـۀ ،سـدپ کـچ
بـ سـ شـدـ ـم  سـیـن سـ مـو کـ ســک  ،ک هـ 
ج خـو ِشـ ـد. ـمیـنپ ـبـزـهـگ ،هـسـ
 ــ یـنخـشـد. یـه ،ســعخـب  شــع
سـ بـ هـ ـ یـن  ـم  مـج ـد ـ ،ـ ـه ،ـم کـ

.سـ ـخسـی سـوـمهدشـ
.م ک ین   _ص س صد ضحم
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ا اه
ـ  جـچـ ،ـسـبر ـد ـ ــمـبـ
 ـ بـز ـمپ سـحیـن ـ سـۀ  خــج ـ ـ .ـ هـ

.شـم ـص هـ جـۀ  ،ـوم حـد  ــعـع
ٰى
َ
 َّ 
َ

َ
ْـ
َ
«  »ـَِب ََّهـَ ِـِ ْـ ََّه َـْد

َ
َ« جـۀ:  هـ ـ ظـ ،ـ یـن سـ

جـۀ ــم خـب ـ ـجـۀ ظـ ،هـ شـ  .سـ »ِـ ِّ َ ََهـُْب
.سـ 

:ۀسا
فــ صـوـح ،ـممـنجــم ـمـج .عـنبـنمهـد:
ـم سـف ءـ ـمتـمـن ،ـ ـع ـسـی ـ :ـف .ـد

)3/ :4 ،ـص(

.دمنج ـ م ه : !ـنشـح مسـی  : :ـّدعن .
ّف .طـحف .ک أ هـ : !جـنح مـ !سـی ـ :ـ
 و هـ ف ،سـه  .بـغ ـفدخـا .ـب ّهـ ـ
 ـ مم ّفـ  !سـی  :ـ ـصـعّـدعـ ،ـفـ ـ
ـ ع م  ،م  ـم  ـء، جـفـ ــم
م  عـ؛ ذـ وـم ـ ـ مــم  دفـعـنـ؛
عـن دفـ  ـ  ـ صـفـ ـ دخـفـ حـن ـو ـم ـ 
،ـط( .ـمـنخ ـ خـفأخـذ کتـف ،ـهـ  بســفر .ـ

)39/ :45

: اسۀ
)4 :ه( .س طقة :دبنجعنس.

مج  ّح : مسی ّعنهُِسذ عنبنع؛ .
)4 :ه( ن.
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:ۀسسا
ءـ ـع ـ  ـء فـتـمـ :ـف ،سـی ـ :ـ .عـن

)44 :ـه(

ـح فـ کتـ ًفـ ،ـ سـ ـ سـسـی فـ :ظـ ـ عـن .
:45 ،ـج  ،49 :ـه( سـًا. سـء  ًـم  فحـة ک ـ ـ ربـ  :ـ

)3/3

شـ .سـط بنجری ،یـنع ـبـ ،شـمـماحکـچ
دکـ ـ گ  ـک ـ  ـح ـ هچـد _ ـ ّمـع ـم  ـ جـ بـ
:45 ،ـّج ،43-4/3 :49 ،ـ :ـ )رـد پخـد. هـ ـ ـ _ ـد
کـ ح ،3/4 :35 ،طسـ ،/9 :45 ،ـط ،57/4 :47 ،بـنجـو ،-/3

)55/4 :4 ،بوـ

 سـّدـمهد. ض،دبنجسـ حـن،  دگینبنجو
بن  بن ،بنجری ـنمد ـم هگر نـپ ـم ع  
.بـک  ـء ـ مـن کثریـن مذهـ ـ موـد: ـ   مـد. ـ

)/9 :45 ،ـط :ـدر ـ ،57/4 :47 ،بـنجـو(

د سبر
س ف   ش مخب  ،شدع دک 
ـ .) :44 ،ـج ،343-34/ :44 ،ـ ،74/ :38 ،شـع :ـ )رـد
ه ،سـسـهی سـ شـ ،هصم شـد، ماحکچ
  مپ   ن  صشـ  ه ر ِـب ک سـ 
 ـع  خـخـ ،مـ یـن .شـمـم )شــم بـ ـ(مـم
ـــنصرمم ــیـنفـ یـن،  ـمـ مکهـد. هـیـ
هم  ًفص  دشـسصف ب ح(سـ ینب .سـ
:مف ـگ ین  ظکام خدسـکچ شـد؛ ـ ـک )ـ ـ
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:35 ،ـب ،9/ :35 ،ـک( .فدعـکتـ ـخ مـ  ـذفکتـ فـق مـ
یـد«. هـ  ــمهـگ ـدر ـکتـ ـفـقمسـ« )/
د؛ شـدـ ـکبــع ـ ،شــم کـ ــد
،صدشس ب مب هد.  ه م ح 
،ب ـهمذـع ضـمـ ـوحـسـعمأمـ کـ ـم 
ـ ممـد، ـمپ مگویـد کـ شـ پسـد: ـ  ـبـنج بـنمـد ـع
َ ََِْـِة،

ْ
ِ ْـ ََّه ـَ

َ
َّفِإ :مـفـحـدگویمچـ »ـب ّهـ  ــّـده«ـۀ

: هـ  َِحَـًة.
ْ
 َ ـَََْ ُـَْع ُ ََـََف .ُـََخَ َمـ ِـَِِ ُـََْْج

َ
 ِْ ـََِِْ ُُسـُی ََّهـ

،79/ :44 ،صـد( .ـَ ِّ ـَِْ َْٰـَء،
ْ
َ َ ،َـَْ

ْ
 ـَِْ ـَء، َُّ ُـَْع َِـَِْ َکٰذِـَك

)4/ :4 ،حویـسـعر ،73/ :43 ،ـم :ـ رـد ـ .5-5 :47 ،ـه

ـد، ـوم ـگ ـ   گـ  کـ یسـمـشـد فـگ ـگ ـ ـ«
ـ ــدخدـ مشـد. کـ بـهـگ ِگـبز طـخـیـن ـد 
فـء  سـء ،  ،دیـن« :مـف کـ ســیـنه  .ـ    

.»دگب  ــ
ـ پمسـی سـو خـ هدشـسـبر ـ ،ـپـ حـ هـ ـ
ـ ـب شـهد، یـن مهـد. هـگ ـ ـ مزبـو ـ ـم ـ شـ ـ کـ

.سـ شـد ـ هـ ـزـ

خدد :شاهد
هشۀ قسوع ِب بب سیک ،مخد
َْنَ
أ
 ِب  ُ
ن إِ ِ
 نََ  َ< چـنحـمکـد:  »ــه« :ـگ ـمب کـ 

گپر سـ !خد ب  :گسـی« .)3/سـی(> ُِنَ َن ُِ نْ ُ  
 ُ ن إِ  
ْ َش

شـد«. سـ سـ بـد .سـ  ـ ـ مـ ـج کـ سـ مـن
ـم ـ ،ـه   ـه « مگوـد: »ــه« جـۀ ـم ـب  ّجـ
،بـنجو( »سـ »ب«  »ـب«ـم ـ ،ـیـنج  .سـبـ ـم گـم
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ح ،مذکو کجۀ شم ینسن،  .)3/9 :45 ،ط ،55/4 :47
م  ،ـ محصکـچ،سـ ضـ سـخ ّخـمـم
ک ســ  ب« .ـ م هـ مــ ـ ـ :ســفگ ـیـنج ـ
 هـممـ   ،یـططعامـ .)383/5 :45 ،سـط( »!شـد ـمـب
کمـبـعـشـدخسـخـمـد. گـم ـ شـِ ـب سـعـا
ـج  مـک شـ  کـ سـی ،شـ چـن  )4/ :ـب ،یـطط(
  ـ ـ ـم   ،ـج ـ ـ  سـ خـوب ذیـص
ـیـ مـۀ  ـمضـ ،)بــّغ (ـ ـوم بـ ـفـ 
. ُِنَ َن ُِ نْ ُ  

 ُ ن إِ  
ْ َش َْنَ
أ
 ِب  ُ
ن إِ ِ
 نََ سـمگوـد: طـ ـگ یـن  جـ 

سـبمـمـد ـ ،ـ دـفر سـی ـگک ـوم ـ ،
دمـمبــح ،بـم  .فـسـ »ـم وسـ«  »هـنـ«
ـ ـف ،ـ  ـبخ ـگه   ـ  سـ ـحدم ًفـصک ـ ،ـگ
من« عمـد: ـح  »خـد ب ـ«ـع ـ هـ مسـشـد، خـخـد
من« خـخکـ«؛ سـرمن« مسـ«؛ ـم عزیـ مـن« مبـ«؛ ـ خـد
»سـم خدعذ من« گهسـ«؛  ـمـع ـع« خـدـ«؛
:ب ،یطط :ـدر( شـد. خـعـ ـخکـ ـیـن ـع 

.)/

،سـی  « موـد: ـدح ـ ـف یـن ـص  یـطط عامـۀ
دخحـینه   خـد جحـد ـ  ـچ شـد ـوح جــک
ـ    خــحسـ هـۀ کـ ـدح .بـ   ـ ــم کـ سـ
ف ـدچ .»ـم« :گ  »ـم عــ« :ــحکـ ـگ ـ ،بـ
فـّــ    کـ گـجـ ـنمرسـ نیـنســمسـ
.»شــخد گـ  ،بـم ـ حـن خـد ـ ـ  »مـن )8/ـمر( :ـ هدـم

)3،ـه(
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یـ ؛  هشـ ـ گـمب »« ـ ،ـ مـو ـۀ  »بـ ـ« ـض ضـن، 
،ـگمب  ـ مذکـو ـض گـ  کـد، شـ ـ ـم خـب کـ طـو ـه
ُ ن جـۀ»إِ ـ ـ فـمـ »ــ ـ«ـۀج ـ ،ـ کـ یـنبـسـم
.خـومـچـ5/سـی ـۀ ـیـنچ ـم کـ ـگ ـه » ُِنَ َن ُِ نْ ُ  


ش  4 ۀ  » ن ٖ


 ُنْ
ْ
 ...ُ نْ  نِرْنِ كِ ٰ ن « ف ،3 ۀ ب فز ،ح ه 

مـن ـدم ـ  مذکـو ـح بـ  بـ ـم خـد حـۀ  سـ ـ
 سـء ـحـدمـم ،یـنفـ  کـ چ .ــم ـگ سـی

.سـ شـدـ » ن ٖ

 ُنْ
ْ
  ِٰنَ ِب ِن 

نِ«ّکـدمـع ـ فـء،
-8/( .» ن ٖ


 ُنْ
ْ
 ه ن  ٰ ِب ٰ

ِ * ن م حب ه ن  ُن
« ـۀ ـ ـ کـ ـع

خـب گـۀ ـ .مـ ک ـ ـ ـم ـدگـخ  ، ـمـ  )83
کخدد سـین ََْـَء«

ْ
َ ـَء ُّ َُْع ََِِْ«ع جم  ،ـم

ـرم سـی ـ ـ شــرمسـیـح   فـء  سـء
یـن کا ـمد مشـد، ـ شـ ـ گـ  کـ ـیـنج فـ فـء.  سـء
هـ   مـرشـن ـ ـ  ـگ  ـ ـ ،ـح  کـ بـ
گسـ » ن ٖ


 ُنْ
ْ
  ِٰنَ ِب ِن 

نِ« کـ ـیـنشـ ـ ،ـیـنم سـ شـ جـ
مذکـوـ ـ کـ ـم عـسـد .)9/ :ـب ،یـطط :ـ )رـد .ـ
تــنه ـ ـ )7/ :43( .ـع ـ  ـ ّـعـن ـزیـ موـد:
رین ـ  خـ مپ ،ـــع ـ ،ـمخـد :ـنســ . شـ
ـ شـ فـ  ،یسـ مـد چـن  مهـد ـ ـ  مـد مـو  مسـد جـ

.ســم  ـگ ــح ـه بـ ـ صـدـ

اخو شاهد :شاهد
هـــگ  ـــخ هدشـــ« )7  /ســـی( مفمـــد: ـــ مـــ  خدـــد
ســـی  ســـمگوـــد  ،شـــد ـــ ـــج  ،ســـی پهـــن گـــ  :ـــگ  
ســـی  مگوـــد   ،شـــد ـــد ـــ ـــهپ چـــچ ســـ ـــگو
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ــــــهبـــ   بـــ کـــخ ،هـــگ ســـهـــن بـــ .»ســـ وســـ 
ـــســـد.

مما ـــ  خب .ســـاخ ،بــــــک هدچشـــ ینک ـــ
هدهشـــ گـــد: ـــخـــب .)4 :43 ،ـــو( ـــد. شــــــم
)493/ :4 ،کث بن ،73/9 :45 :ط  )رد .ســـ هنبپب فشـــ
،ط( .ســـ جنب   غ خددگفر ـــدفر  ، گـــۀ ـــ
گۀ  .ـــ گســـ  خ  »َِْه

َ
 ـــْن ّمِ »َشـــِهٌد    ین ـــ ک )ـــه

کـــچ )3/ :4 ،ـــص(ســـ بـــ »ـــخو  ـــحمـــ«  ،ـــ
:45 ،ـــط( .ســـ ب ـــ  خشـــط  ،ـــعســـ بـــ
ســـی شـــهد کخدســـ حد ج ـــ  ـــخـــ ـــم .)73/9
،ه ،595/ :4 ،بوـــکـــ د)حکمفم ـــگ ـــدگک ـــ

.دأی مو )45/8 :48
گ ،سـم  خ ، چک شـینشـهد ه 

.سـ گ   ب ّم سـیویسـ ب

م عزی :شاهدس
 ،م عزیحقبشـنشـد  هدمذکوشـیه  ، مف 
،خدین« )8/سـی( .»ٌ  ِ ن  َنُ  ْ  َن إِ

َنُِ ْ  ِن ُ
ن »إِ :گ  ک ـه 

بنسـه سـ  .»سـبز ،شـ حۀ  م  .سـش م شـ
س مفـه شـدب ـچمدپ سـخسـی  ک
حـص ـ  خـ ـه ،ـ   »ب ن ن ر ن ن    ن نْ  ِْرنْ


 ُنُ « ـد.

 ـ »بـد )9/سـی( . ن  ِأِ نَ
ْ
 ِنَ ِ ُن ِ

ن إِ :ـگ  کـ فـم کـگ ،ـ
.»ـهک خ

ش ،س شد مأمو سـیشـپچ عسـخ
.س  ب م  گ  سیب م ب
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سیح :اشاهدچ
 دگ ع م بسـی    ـقسـوعمگذشـ 
حـ ،ـ ـم ـگ ـ ـن ــنفـدـنب   مشـبـدد ـ

ِو ِ ْ

 إِ ی نِ
نُْ   َِ  

 إِ
ُبَ
أ
 نُ ْ ب ِ ِب

< :شـ ضـع  ـ سـ خـد گ ـ
،ـحعـ  )33/سـی( .> ن ِِ َ ب

ْ
 نَ ِ ُن

أ
  َنِ ْ

 إِ ْبُ
أ
 َنُ  ْ  ی ِ

ن  ِْرنْ 
َنُ  ْ  ُ نْ  ن رَ ن ُ ُب  �ُ


 بَ ب ْ< :مـف کـچ سـد. گپـرـج ــب

ِکـ  ،ـمپ  عـ شـدـج ـ مـۀ .)34/سـی( .>ُ َِ
ْ
 ُ ِ َ ُ ُ

ن إِ
یینموـد:  ، محصکـچ ،سـمـ هـۀ  مـن
جم« )3/ :45 ،سـط( کسـء«. من حسـ بة  »سـة

.»سـد ـگه  حسـبـ ّـم ،عـیـن
مدـپ  ظ   مو ۀ ب ،ف ۀ  شـ گ سـنم
سـی ـدم ـ بـ ـ      ـۀ ضـ ـ مـ کـ سـ
مطـد، خـد  عـیـن ـح ــگ ـد ـ .ـدـ صـۀ 
 مو گ  ـد ما  م عزی ـه ج  ،م کد  ممق

.ــمدـپ ـیـنبب .سـ هـ
 ـد شـد، شـ  پـمد ـ ـخ ،شـد ـ کـ فـ بـ
  كِ >نٰ کـمفمـد: ج ،ــمدـپ ـ یـنسـو5ـۀـخ
ـ نخـسـ مـ سـی(« .> ن  ن أ ن    ٰ ّ ن


  بِ ْ
نَ
ْ
 بِ ُ ن
نُ

 ْ

 ن



مـن کـ دـد ـم عزیـ ـ سـخبـ حــک یـن مـن )ـگ شـ سـف
ـ  ـخ خدعـ  ـم گـه خـد کـ دـد  ــخ  ـ ـ  گـه

سـد«. ـم
ه .)34/ :44 ،(دـ عزی ـنهسـ کح ف بخۀ
سـسـنیسـ کح ،یـن مـبشــد، ـ کـ ـگ
،طسـ ،44/3 :49 ،ـ ،34/ :ـب ،یـطط ،55/ :49 ،سـط )مـد:
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ـصرـع  کـ ح ،ـ ـۀ  »ِِ نْ ن ن  ُ ُ    نَ
أ
« کـجـۀ چـ .)4/4 :35

شمو »خ«  ینک بفز .سحف خ
،وبـنم(دهخخـ ،شـــنمـچـد کـ مـ ک ـ
 )35 :4 ،غ( مد.  )3/4 :4 ،رف ،5/4 :4

.سـصسـیحمو   ،

ما :شاهد
 خـشـد  ــ ـ کـ سـ  گ  ـ ،ـم شـ ،مـ 
)5/سـی( .>ِٖ ْ ن ن نْ  نُُ  َن ُْ  ٰ ِنْ َنُ ْبُ نَ ٰ ٰ < ـپسـد:  ـدط ـوحـ
 بـد سـی ـ مـ هـخ کـ  خـ حــح :ـگ )ـم ـ ـ( شـ«
!خـدسـ ـم ـ« )5/سـی( .ٍُٓ ِنْ ِ ْ


 ع ٰ ِْن ع ٰ ِِّ َ ش ٰ گـد: ـ ویـد«

عزیـ ـه ـ ،ـ یـن  سـن ،خـب ـ  .»ـدد ـد ـهسـی  مـ
)رد .سـ شـدجـ ـ ، ـجـ عـم ـومــ ،سـ
سـسـد ین ـوی کـ شـد ـب ـشـد .)44/5 :45 ،سـط :ـ
جـمـچ ،سـی ــما ـ ـ جـیـنم  ضـحـ ـ کـ

مـد. ـ هـ   عـق ـفگ  خـ کـ شـدد  ـک

ا :شاهدش
ـم عزیـ ـهخـ ،ـهـ سـیـحکـ هدشـ ـ 
:49 ،ـد ،55/ :ـب ،صـد( مشـد. ـدم »ـ« ،ــر ـ کـ سـ
سـی ،جـم غـ  چـگ  )54/4 :43 ،ـم ،357/ :44 ،ـ ،3
ک ـ مشـ  جـمـک ــ )5/سـی(ـ ـمـخـ
 نَ

 ُ 
ْ
 َََْ >ْءٰنَ :شـ بـ گـک  شـ ـوح  حـصـک ـ ،

ک ینمنب شـد. شـحقک« )5/سـی(> ن  ِٰٖ  ِنَ

 ُۥ ن ِٖ ْ ن ن نْ  ُۥ ُْ  ٰ

.»سـوسـ  شـب  سـخک  
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وم ـ _ شـ«ک ـیـنم ـ .سـ شـدـفگ »ــح«  »َـََح«
یـن ،سـم هـن ـ .»ـ هـ  خـسـ مـن_  بـ گفـن  ـن
ینسـ،جۀ بـ .)4/ :48 ،سـط( کـد. ـم »ّسـ«  »َـََ«ـ ـف
سـ .»ف سـ شـدحق«ک سـ ـیـنم ـ »حــق«
کـ ح »ـ« ـ . ن   ن  ن إ   ن ن ن    نَ


 :ـگ خــع ـ

کـ مـ ک ـیـج  »مـ« ـ کـ چ ،سـ ـگ سـخبـ فـط 
غـ .سـ ـ ،بـمطــم ـ ،ضـمشـ  سـو ضـ
م« )37 :4( یرـد. مـ ـدغرفَـغ َـ  :ـ بـمـمگوـد:

خهـد«.  کـ هــچ ـک ـخـ ـغ ـ کـ سـ
ـ ـقع طـخ ـ   کـ ـ ـوح   یـن  ـپ ،ـ ـ
 ـع  خـ سـخ بـ سـو ـ ـ بـد کـ مامـ سـی
ُۥ ُْ  ٰ ْ  


  ِۖ  نٖ ی نٖ 
ن ُ ْ
ُ
  ٖ ن
 َنُِ ٰ ن ن<:بـ ـگ ـم  .بـ کـ ـعـح

مکـد. ـسر ، ـ کـ سـ ـه »یـن )3/سـی( >  ْ ْ نَ ِٖ ْ ن ن نْ 
سـ شـدسـ یـنشـهد، معـۀ ـد«.  کـ    سـخ ک   ًـح ـ
ـء ـف وـد:  شـ شـب سـب مـ یـن  ) 544 (ـع ضـ
.ـب ّهـ :ـ ـ ـ  .ـف ،ـف :ـ .ًـحد ـ ـ  ـرین
همگود: فـد. ـچکـ شـدچـ ـیـنم« )3/3:48 ،ـ(

.»ـب ّهـ مفمـد: ـف خـد کـ ـح  . ـ ، ـ

ۀمو
گ ب سی ع  وظ  ، مو ۀ س د   م
دشـ ـ  ـد ،ـویـنظ کـ شـشـنمـدکـ ــ ،ـگ سـن
د  ـگقشـ ،شـفگ ک م هـ ـ »َّهـ«ـف کـ چ سـ؛
،سـی  هقم .فگ دمچ کد، دپـممـم ـبـ
خب کـ سـیـن .سـ ــح جویـک  ـگ جــچ
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 َ   )3/سـی( ِِ نْ ن ن  َ ِ  ْ  ب ِن ُ ی ِ

 ُ ْ     مـد: مهـد، شـ  بـ

. نٍ  بِ
ُ ٍ

 نَ ِن َ ر

ن

  َن إِ 
ًبُ َ نَ نَ َ ش ْ  ِِ نْ

ن ن  َ َ ن ُِ ر ُ ِ رن  ِ َرن
ْ
 ُ
أ
 رْ ِ ن َِ

ْ
 ِن
ٌ ْ نِ

ـم ـج .)5/سـی( .ِِ نْ ن ن  ُ ُ    نَ
أ
 ُ 
ْ
 َََْ نَ ْآ  )3/سـی(

ـشـهد جـ ـ ـد کـ سـسـی ـهـقم ،ــم .سـ بـ ـ
،یـنمـو  ـد. ـ مـو ،ـگ ـحکـ  بــم ـگپـ
 شـهد ـه ـددکأی ،هـ  ـ کـ شـد ـ عـم هـ
م »ّهـ«ب د ،سـطشـ ،ب یـنبـشـد. ـپ کـ سـسـو

:مـ ـب یـ شـ ـ ـدمسـ 
.ُْه ِ ْ
أ
 ُْ ْ

 إِ ُُ بْ   ن

أ
 ٌْ  َ نْ إِ :ـــ یـــن مـــد ،ک ـــ ب ـــ  عـــ-

)/دم(

ِ ن َ
نَ أِ َ  ََ نْ إِ :ـیـن مـد شـد. عد چـگ -خوکـچــهـن،

ــنف (دسـخ شـ  گـر کـ گ« )/ـع( .َُ ُِ  ُ
  

 َ ش نْ  ن
أ
 ُْ ِن

جنف   گـ  ی .»بشـ خدک ـح ـدک هـک )ـج
. شـ  ّ خدد، شـد،

کذ»بهد. ذّد:»هگومع. شد-3
شــد بــ« .»ـ ـ ـم ّهـ »ـد :مـ   ـیـنم ـم

.سـ ـمب ،ـ  عـ ،شـ مـو چـ .»شـجـ
:گویمشدعا یم،چگ کچ.طم ه4-خ

.»م « »ّمنه هذ«
 شـد. ـچــنمهـ ـ  ّهـســنم سـشـمگوـد:
عـ  ـم ـ ،شــمـج ـ ـم ،غریـ  ـط طـو ـ ،ـح
ـ ـم ،سـ ـم ـــم   سـ کـچ ـد.  ـعِ ـ
کـد.  خـ  ــرم  فـگ ـ ،سـیـح کـ ـم یـن
  .»ـک خـوبـفا ـ شـ ـ«ـ .»ـاـهـک« عـمگوـد:
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ـ کـ سـ  )ِ ِ
ب  ْرَنَ ُ ب ٰى

أ
  ن
أ
  ْ

(  بـ گپـر هـب هدـم ـدف ،یـنصـو

مدهپ     مشـد ککت نخسـرم  ، هدـم
کـ فـگم ـ ـ مـو مشـد، ـح  ـ گـ  ـچ یـ مـد. مـ   سـء
ـد ـ بیـن .سـ شـد بـر مـم ـ ـ کـد، ـ   ـ شـ ـد
.ـفـ  هـ فـیـهنخســم ــرم  هـ ،گپـرهـب
گـمدبن ـد .)385-384/5:45سـط ،/ :49 ،سـطــدر(
 79/ :44( شـدـصدشـسـ ،ــنم کـضـمـ  ـج
.سـ ـخ ـحـنه ـددکأی ـ بـشـد، ،  ـ  )5-5 :47

* * *
ـج  ـد.  بـ هـ ـ ،ـ مـم ـن ـوم ـ ـ خـب
دیقم  مو ـۀ کـ )43(ـدمسـ  )(ــ
ٰى
أ
  ن
أ
  ْ

  ِ بِ
ْ ََ ْ َ

 « :سـ چـن ـ دیـ ،ـ ـگ ـ شـد. ـأخ 

ـفا ّ ــنمـن َـک ـد کـمگوـد: نعـیـنسـ ـ .»َ بِ
َ ِ ِ
ب  ْرَنَ ُ ب

یـن ـ  .»ـــفا گـ  ،بـ دگشـها  ـسـ« .َـَّخ
:عشـ   سـن 

مع   مک  ّ صرمدعفا
ع  عضرة  ن کریــــة  مدع فا

،دمسـ( .فگ ـپشـ ب )مدعفا(شـجـ ،ـب  هـ  کـ
)/9 :45 ،ط ،7/ :43

ـد مگوـد:  ـفگ یـ ،ـ یـن بـ ) 577 ( ـ بـن مـد خـب
،جـو بـن ـ )رـد .ـد ـف ـم  هـج سـ ّشـ ، بـ ـ جـ
عـد ـۀ ،ـ ـک ـچـن :ـگ سـ  ـمـ 58/4(؛ :47
َ بِ
ْ
  ٰ

 ع  ْنَ  ب  ن

أ
  ْ

 ِ بِ ِ بْ

ُ

 ْ َ ن إِ چکـمفمـد: ،سـحـف ـ فـ

.»سـفـ  خـ  بــ ،ـکـ  سـم مــ گـ « )/ـ(
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ـمه  شـد، م بـ »ـ«جــد گـ ـح ،شـکـف ـ 
ینم   »شـجیق»حذم    م کچ .ـ  م جم
ـ شـجـ ،سـ یـن بـ .»ٖ ِ

 ب  ْرٰنَ ُ ب ٰى  نْ


ٓ
ْٰ

 ٰ بِ
َ  ٖۖ بِ
ْ ََ ْ  

 « :ـ

 بـ ،سـ مذکـو ـپ کـ »ـب ّهـ«ـع یـ ،ســذم »ـب ّـ«
)3/3 :4( .سـ کـ ـب  کـ   ـم  

ـع بـ ،ـ ـه ـ سـ کـ ـک عـددیـن مسـد ـ ـ
.سـ ـ هـن بـ ـم ـ )5/3 :37( ،شــ »ــّه«

َِْي...« ُئ َبّرِ
ُ
 ۀ»ََما ا جمچ

ـع ـ شـ فـ  فـ هـ  شـهد هـۀ :شـ ـگ سـ مـن

یِ
نْ ن أُ ِ ر  ب
أُ
 َ « مفمـد: یـنسـو53ـۀسـ بـ کـ سـسـیـحخـ

 ـ ، ی .ـکـ  خــمـن« .» ِب  ِ  َ 
 إِ ِ
ُ بِ
ٌ  َ
أ  َ نْ ن َن إِ

ـا عـدصـو کـ چ کـد«. حـ ـ گپـر ـ ـم ـدفمـمهـد،
.ـ جـم ـم گـنیـنسـن، ،ـگ ـد ــح

.سـدذیـ  ـمبــج   کسـ ،شـیـنبـگ ــد
ـ ـسـی ـ یـنسـن، ـدگو ،ـم شـ ـ ـ ینکــ
.)575/ :48شـکف ،5/ :48 ،ه ،55/ :49 ،سـط :در( .سـ
ینکـ ـ گـد:  ـ عزیـ ـه ـذع  کـ ح  یـنسـن ،مزبـو ـم
ذع صد مهنشـد،  یسـ   ،شـ وح  ،گ سـیک
مـــم  دخـــع ،ـودیـنم مـدب خـ ـف ـجعـ 

.ک فـم سسـۀ ـ 
ـ ـح هـن کـ _سـی   صـدفـ بـ ـح یـنسـن، کـ 
ـم ـ کچ ی د؛ هدمذکوشـ فمه مسـد_   
:48 ،ه ،/3 :4 ،شـک ف ،55/ :49 ،سـط : کد)رد شـ 
ـ  خـا  ضـ سـ   سـن یـن  ،)98-97/ :ـب ،یـطط ،575/
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خـــع ینکـ چـ .شـ بـّـ ـبخ بــ ـ ـ
ک ـ بکام ـگ سـن »مـن«  ،عــ »ِـَْ

ْ
ِ ُـُْخ

َ
 ْـ
َ
ـ ِّ« :ـگ

 ک ح  سـد، ـمــ ـدـنفگ ـد ـبۀخشـ ، 
،م  خـ ،بدینسـ .بـ حـد غـمـدگ  ـنم 
ینک ـم ـدفمـمهد، ـ ،ـط طـو ـ کـ کـ فـممــحـص
ینسـن ،یططعام ّبِي(. َ َِحَ َمـ

َّ
ِ( .شـحـمشـــح ـقف


 إِ ُ ِ
أُ
 نْ إِ :مف خ   ه 88سـو ۀ طق ک سـنشـمد ـم 

( هخحـد صـا جــمـنچ« .ِ  بِ 
 إِ  ِ  ِ
ْن  َ  ُْ  ْ َ 


ْ ْإِ

)97/ :ـب( .شـه خـد )ع(ـ جــف )ـمیـن


»ِ ِ
ب  ْرَنَ ُ ب ٰى

أ
  ن
أ
  ْ

 َ بِ
َ  ِ بِ
ْ ََ ْ َ

 « ـۀ یـ  ّمـع ـم  ـمـ

  ،شـمنمم ه   ،هگـگ غ
هیـنمب .سـ ه ِبـ  کـ ح ،ـبه ـخـب ـم
سـ شـد ــن  خـب ـ کـ ـسـ ـم مـ  
سـ شـدـم ج مو  ـف ــمخـب ـــ ـ 
ـمد کـ ـ کـد. سـ هـد ،سـو یـن ــ  ـ ـد کـ
هدشـ شـمهد. گ ـ هـ   بـ ـم سـیکـ  بـ ،ـصر
،ـخو شـ ،ـ خـ ـ ،سـی  ـمخـد ـ ،مـ یـن
ـ ـ یـن ـصرـم ـ ـ هـد. جـم  ـخ ـ یسـ ـه

ـمـد. هـ بـخسـ ـد ،ــ
ـ ،ـگ ـ  ـ ـ ـ » ِب  ِ  َ 

 إِ ِ
ُ بِ
ٌ  َ
أ  َ نْ ن َن إِ یِ

نْ ن أُ ِ ر  ب
أُ
 َ « ـۀ

ف  د ب عام  خا ش ،سیحض کح
.س مینپدح
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مآخذ ام
.کر 

..  ،رب ، عف   ،۴۷ عدحن، ،بنجو
..ف  ،رب ، آ  ،۴ ،اعس ،کث بن
3..رب حاء  ،رب ، ا ،۴6 ،وبنم
۴..مست  ، اسن، ،3۵ بنخاد، حد ،ب
۵..رب حاء  ،رب ،ا  ،۴8 عدحن، ،ا
6..ت  ،رب ،و اس  ،۴3 سابنسد، ،و
۷..عمآ کتااۀ ، اء، ،۴۴ ، سد ،ئرج
8..ت  ،رب ،آ اح ،۴۵ ،بنع حد ،اج
..فة  ،رب مدن، ،۴6 مدبنمد، ،ابو حاک
..ام د ،رب ،آام ،۴ حن، ،اصغ
.داآســـهاهپژ ا مـــد، ـــاء، ،۴،دیـــن ،ـــد

.ضو
..ربت حاء  ،اه ،آ عفها ،3۷6 ددین، ،ک
3..عمآ کتااۀ ، ،ما ،۴3 ،سبنمع ،م سد
۴..ف  ،جّد ،و د ،36۵ جدین، ،طس
۵..ة مؤسة ، ،ما ،۴۷ ،بنع مد ،صد
6..ا ، ، ع با، ،-----------
۷..عاعةمؤس،رب،ضا اخوع،۴۴،-----------
8..شد متة ،ا ،آ  ،۴ ،ردع ،اص
..مسا ، ،آ ف با، سدمدحن، ،ایاطط
..ا  ، ،اح با، ،دبنعح ،سط
..مسا ، ،ام مج ،۴8 فبنحن، ،سط
..عاع مؤسة ،رب ،ا م ،۴۵ ،-----------
3..  ،رب ،آآأ اعن جام ،۴۵ ،بنجری مد ،رط
۴..مس ع متة ،آ فا ،۴ مدبنحن، ،سط
۵..ااعسا ، ن، و ،۴ ،بنجدعع ،حویزسعر
6..ع چااۀ ، ،38 ،دبنمم ،اشع
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۷..رب حاء  ،رب ،ام ،۴ مددین، ،اآرف
8..مسا ف ، ،ص ،۴8 من، ،کاشا ف
..د متة ، ،اف ،۴6 ،-----------
3..رب حاء  ،رب ،ط  ،۴۵ بنحد، مد ،ط
3..تا  مؤسة ،  ،۴۴ ،هب عبن ،
3..فاء  ،رب ، ا ،۴3 ،ادم ،م
33..ر  جامة ،اعر ،آام ،۴ ،جب ،ا
3۴..ت  ،رب ئد، م  زئد م ،۴8 ودین، ،ه
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