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دمم
ـفــ ،ـم خدـد ــرغـحفـ  ـمجـد
ِشـبر  ـم ـح ـ ـج  ،جـم ـ .سـ ذیـ
فـهـن ـم بـ ـغِغـمـد. ـ  خــرغ  ،ــ ـ  خـ
ص  ـم م  ـ حّد خـ ــدمخد ،ًـف ـ ،ـرغ

مشسـد. ـم
 ،ـمـص  ـم  ـ حـّد  خــم مفـفـخدـد
مدمخدین .سدمخدفمع س
ـم خدـد یـن ،سـ  کتـ ،ـح ـم .سـ ـع ـف صـ ـ
م،مک سمین.دمصب جم
مغمد.   شـبر ینم  ـح  خ
 ـ  ـ خـ ـرغ ،ـم خدـد ـ خـ شـبر فـ  ـ بـ ـ

مـمشسـد. یسـ  خـ ـ ـغ ـغ ،ـ
ـصـ ،ـم ـپ ــدمخدـّرغـح ـّمـح
ـ  ـ یـن مشـد. خشـ ـم ـرغ  شـبر مـد ـخ
. ـجر ـ فـم  ـ  خـ ـم خدـد کـ سـ ـص ،ـک

فمعءس ص،ج  ،مخک 
ـ .ســ ـ  ـصـ ـ ـ ـج ـع ـ ،ــدمخد
، ب مع  عفم   ،م  م ینخدد
ءخسـ ص، ـ ـدمخدفـم ـعـمفــة،
سـء ـص ،ـم ـ ـم ـیـنـخدـد ـ ـذ .ذیـمصـو

.گـصمـم ـیـنم ،ـخ
ـء  ـدگگزب ـ ـح  ـء ـ کـ ـ

ّ
فـم  ـصـ

ـع بـ ،ـم ـ میـن ـ ِفـم ـ ـ عـًا ، ـخ ـ
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ءخسـ ص،ـطریـق  جــ ،ــمـفظ  ـ
.گـ ـّم  مـن ،ـم مفـخدـد

ـح مـ  ـم خدـد ـ ـم ِـرغ ،سـ  کتـ ،ـح ـم
ــخ سـء ـص ،ــک ـ ِـ ـعـم بـ ـذ  ـ
ـصـ ـفـمـع ــ ـ  ـصـ ــدمخدفـم
کت  یم  جدخا بـ ع ک ح  معمد.  سـء
 جحد ـذ معمد. ـدمخد ــمـرغ ،سـ 

مـحــدمکد. ـفعــدح ـ ـف جـم
،ـم ـ حـد ـهب   ـ چـ  ـرغ ـجد فـ 
ّ ـم ـ ــدمخدـ عـدــ ـع  ـءخسـ ـص
جمـ ـذ .ســـدحح ـ کـن ،ـفصم ـ ـ 
عـد ـ ـع ــدمخد ـ شـخـرغـجدفـ ـم بـ ـ 
 ـم خدـد  ـ  ـم یسـ  شـخ ـ ـ  ـ  بـم

مّحـدهـد. ًـف ،ـفصم
ــرغصــ ذکــ ــ ،ــحذکــ ــ  جــدــم بــ شــ یــن 
ــففــم ــ ــ کــ ممــد ــ ــ ســن ،ــم خدــد ــــم
ســ م  خ ــیــنمــچ،ــــدمخدضــفــدح
ــو عــمکــد، ــدخمــخــ ــو ســء ــطریــقص  

.گ صم گه   ک
ـمگ  ،ــدمخدفـم ـص ءسـ ـجمـو ـ

. 

ام  شابر .1
سـ بـ ـف ـفم ـم خدـد فـم ،سـ  کتـ هـمو سـ بـ
ـخـق یـن ـع  ـجد ـم صــم بـ .سـ ـم خدـد فضـۀ
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.ـد ـم مفـخدـد ـهـ ،خــخ ـعمـد ـ ـ ـ ،ـم 
 ـ ـع  ،خـ ـ ـ ،فـم یـن  ـ ـع ـ جـ ـ ـم خدـد
ـ ـ  خـ ، مـۀ ـعـ ،شـ ّ ـع ـ کـ ـع ِـیـنع
ـ ـع   ـحم  فـم یـن .سـ دسـش ـ ـج  جـم
جــح ـ ـج  ،جـمجــح ـ شـ ـجدـفم
ِشـبر م ک شـ ک سـ هجینح .سـ ب ـ
ِشـبر   ـ ج   هۀ  .سـ دـک    جم
جحـ  ک ـعـغِـّم ـ ،ـغـسـ خـ

ـد. »ـ«سـ »ـبرـ«سـ ـغ ـ  ـ خـ
 جم ،م شبرح،سین ب
خ   ـ سـخدف ـ ـم ـ .شـمـم
ح ـ جـم ـمـ ـذ خدـدمـممـد.
حـد ـ فـم ـ ـم  ـجد فـ  کـ ـو ،سـ ـف ذیـ ـ

.سش  ک دم ،یننفذیسنه ب .سح
یـن ـحکـ ،ــّ ـ خــبـحسـ بـ ـم خدـد
م    م  خ ،س دشپ مچ  ع
شـ خـ خـق ـ کشـ جـ ـم یـن ـ  شـ ـگ هـ کـ دسـ
حد فـم ــدمخد ـذ .سـ شـد جـم هـۀ  شـد،

.)58 ،5 ،ـ ـ( .سـ کـ ـّح ـ ـم ـ بـ خـ
فـم  مفــة ـعـفـم ـ یـن ـنممـ 
گم  شـین دمخدفم مو   .سـ شـد  ّّ ّ

.سـ الة فم ـدم 

حاةآاسحم "اصم ف "ریساب اشینام صوک سک.
.س »دحح »ع د( 3،خ(ح مش
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،شـ بر  خـجــح ـ ـ ،ـ ـعفــنمهسـب
 ـ کـ هـنفـد .ســغ ـجـم ــهکـ مـد
فـد هـن دـد. ـ ـ ـغ ـ  ـ هـ شـبر یـن طریـق
شـ  ّـم  ّـم خـد  سـ ـ ـم  ـم ـ  ـح کـ
طریـق  خـ فـم ـ ـم خدـد فـم .سـ خـق   ،ـم
فینم  بـدححکن ،مـعبـ ـمـجدفـ 

.)3 ـ ـ(سـ ـ  ـ  حـد ـ ـم
عـهسـ ب ک ـــح صـمـ
هب  خجّ  سک  یم ،م قخحد
خج   شـب پـ ـعـحـدـمدعـههـد ـ  ـدگ

فمد. شـ ضـیـنم ـ
ـم ـد ـع    ـ خــح ـح ـ ـم بیـنخدـد
،ـ ـ ـق  ّـ یـن سـ بـ ـ ـ مـق مـ ـج ـع یـن ـ ـم 
 سـخب کـ خـ ـ ـف  ـ  ـ

ّ
 ـ ـج ـع ـا  ـیفگ 

ـپ   ـهب خـدحـد ـع دگـ   بـ پـسـ ـم
)4 ،صـد )حـد، گـد.

سـسـ کت زینض،بح ـنهـ بـ ــدمخد
بـۀ  ًـو  ـ هـن .سـ ـ ـد ـ ـح  ـء ذکـ ـ
صــگ  ـ ـ ـ  ـمــح  ـف ـب ـج  ـیفگ ـا
ــیـنم ذیفـن ـ  ـ ـرب خـــ

ّ
 ـظ  دگـ ـع

مـشـردـد. خدـد ـ  خــه ـد ــدحح

ادمخدم .2
شبرف پ   .سدشپ م بدمخدمّک
عـ  ـع ـ  ـ ـغ ـّ  جـ ـ خـ ـم طـ  خـ
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  مد. خـشـبر  غـّم ــع ـ مـد.
غرـخق کـ ســنمهـ ــم ـ خدـد ـرغـک
مـحـ خـبـ ـغـ  ـمـ جـم شـخـ
 خـ شـ ـبر فـ   جـد طریـق  ـذ )7 ،4 ،ـ ـ( مـد.
مگد. گ غغ    خخحد دمف
ــم  ـم خدـد ـّمّ ــمشـبرـ ـ
 ـم خدـد ـح حـد یـ  خـر ،ـغ عـج   ـح ـ ـ

.سـهب   ـ شـ  ـک ـ ـم
ـف جم  جحـد ،ـعــفـم گـخـصسـ
.سـ ـفگ ــم ـقخـ چـسـ  ـ بـ ـفع _ـ حـد
حد م حقـنّ  جم  جحـدـ ــنعیـن
ـ ـم شـن ـ ـف ـح ـ ّـم  ـ ،بـ ـ ـ
نممـ ـدـمسـ بــف ـجد ذکـ ـ مـ .
حـدخدد ضم ـ ـع گـخـصیـنسـ ،ـمـ ـ
جـ   بـ  ـگ سـ ـح حـد ـ  سـ  یـم فـر هـ  ـم

.ب خهـد ـم ـدبـ
مد ،نمش ف ع ع  ینصو 
طریـق  ـح حـد یـن ـجد فـ  ـ  بـ مّحـد خـد ـف ـ کـ

.بـ خهـد ک شـ ـ ـح  ـء ـ  ذکـ
ـ ــف شـسـ بـجـم ـ ـ ـم ــع ـذ
سـ ب ضینم .شـم شـح حد سـ ،دمخد رغ

.گـمـگپ شـیـن ـنمم ـخ ـ ـحدـم

 جۀ  .3
ـح کـ  ـجا ـ   سـن ،شـو ضـم  ـ ـ ـ  ـ
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 کـ مپـ  ـکر ــسـب .ـکم شـرسـ ـ   حـد
جا ــدمخدـدحفـمــف ذّکـریـندیـنمم
ـ خـق مـد ـمأ ـم ـ ـ .سـ ـم سـ  ـجا ـ .سـ ـ 
ـ خـ کـ بـ خهـد ـمـم ـ یـنصـو  .سـ ـمـم
ـم ـ یـ ـــد، ،ـمـع ـ  بـب  کـ ـدع جـ
ــمـ ـجاـ  سـیـن ِـح  ـذ .ســدع جـ ـ

)57 ،4 ،ـ ـ( .سـ
)مــق »« ــک  »«ــرحــ  ــک  ــجاــ ــ ــبــض
ــگ »« ،ــ ــ ــء دیــ  ــد ــ کــ ســ ــ ،ــ ، ــدم .ســ )ــ 
وــم مــمــد حــ  کــ ــ یــ ،ســ ّــع  ســــم ــ ــ   .ســ
مــ شــد، أ  ــدمک ــــنه .ــب مــ ــــ  ــع مــ بــ شــد

.س   
ــم  ســ ــ ّــع  ســ بــ فــضتــ ــ ــ  ــــم  ــ
خــ ــدکم ــدپ ــــچ بــب ــــ یــ .ســــح ــخ،ــ
ــ بــ ــ  ــ یــن ــ ــخ ــ ــــ ــذ ــمــد.  ــخ
ــم ــ  »ــ« ،ــ ــخ ــیــن ــ جــ ــ ــء ــ ــ  .شــم
ــ   ــ  ــم  ــد. فگ ــم ســــم ــ   ــدمــ ــد. فگ ــم
ــم ــ خــق مــد ــمأ ــم ــ ــیــنصــو  .ســ ــم کــ گفــد
ــــنحه ــ ــع  ســــم ــســ ــــم کــ ــ  .ســــم
فــ  بب ــدعک و عــمشــد،  وــمــم ــ  ،ســ ــ

.گم م   

ـ ـوم ســ .سـفـو اعـدخـ بـ مــحـج  کـ شـ ـ ـا ـ .
یـ  ماشـد؛ خـق ـام ـ  سـ چـن یـن ـوم ـ  ـاه .سـ ـدم ـام
 ـذ .سـقخخــ ،ـفـاه  ـ ،گـ عـا  ـقبـخکـ ــزچـوم
عـا ـام ـ آ  کـ شـم ـم  بـ ـم ـا ـمأ ،ـم سـ ـام ـ "" ـج
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ــــــمـــح ،ـــم ســــــم ـــ  ـــجاـــ  ـــ ـــ
 ـــم ـــ کـــ ســـ ـــم  ـــدع جـــ  ـــم کـــ ســـ
ـــع ـــ  ـــ کـــ ـــک ـــذ .ســـــــــدححفـــم گـــذ ـــ  ــــــع
یســـ  خـــ  مشســـد ـــم ـــ    ــــــعســـ ـــذ ـــش کـــ ـــ
«ســـ یـــن بـــ .ســـ ـــف  ــــــدحح ـــ مـــد،  ـــم ـــم
محـــد ـــ ،ـــ   ـــشـــ ـــ ــ کـ مدـــد حـــد ـــک  »  ـــ

.گـــم ـــم

دم .4
ین  ک دحح ـنممدـم ـد ـ مـ 

:م شـدهم ذّک ـجدـح
َِفَد ُـُِْجـِنََ

ْ
 َ

َ
 ـَِْ ُـ

َ
 ُـُْ :َـَ ِِّسـ ََّ

ْ
 َـِهَْبِ ْبـِن ِـَِه َعـْن .ـ

:َـَ .ٍَْسـ ْبـُن ََـُن
ْ
 :ُـُْ َُهـ َمـْن َ :َـَ ٍة.

َ

َ
َمْـأ َعـْن َك

َ

َ
ْسـأ

َ
 ْ

َ
 َمَِـَك ُـَْـََِم

َ


َك
ُ

َ
َْـأ :َـَ ـِدِحْ َّ ِمـَن َشـٍْء ُّ

َ
 َ :َـَ ِْحـِد. َّ ِفـ :ُـُْ ُة

َ

َ
َْـأ

ْ
 َشـٍْء ِّ

َ
 ِفـ َ

ٍِـَِْ ٌـَِْ َمَذِهـَ؛ َـَة ََا ِْحـِد َّ ِفـ ِـ َِّ َِّ :ـِ َـََف .ٌـِْج
َ

 ْ
َ
 ٌـِْج ِ َعـْن

َُمْذَهـ َ ،ُـوَُ
َ

 ٍِـَِْ ِـَْ ِ
ْ

 ُْذَهـََف .ٍِـَْ ِـَا ٍـَِْ َُمْذَهـ َ ِـْ َّ َُمْذَهـ َ

 مامدا  ک حا  ،گماسـ  بب  ـخ خ،  نســگ
ع  نسـع ـدمـآـامـ ،ـد جــضیـنعا ،ـم  ـمأ ـ  ""ـج
 ب   ـ ـح  ّـع  ســآـامـ سـ؛ ـ  ـ ـح ـاه،سـ
امضعا  ـخ  خآ  .سـذیا    ـعا
اـدمخدوـامـا  .سـاــا ـغ "ـم"ــح  ـ

.سـنیـنچ ـ ـاماـا 
م ،رفاف نهسا ب ام مفحدخدد ک سآا   .
،ـا  ـا  ـز  ـخ اشـ  ـام خدـد  ـ ـ  ـام ـا  خـ
 .گمحاصـم ذکطریق  ریـناهک ا حـرففـیـنم .سـ سـ
جـحـد ـا ـوم ـقـنخاب ـام عـد ـچاهـّ ،ـرشـنف  سـا یـن بـب
 دسـ ـدپاشـ ـ ـامـن ـجــنّـاخ ـو ـا ـنم جـم جــا

.)33؛6 ـ ـا(  ــر ـع

|8 |  دن ن       ر ن  رن ثی حدها وهث ث پ ۀ ث و



، ،3 ،ـ ـ( .ٍِـَْ ِـَا ٌـَِْ ،ِـِ َّ ِْذَهـَ
ْ
 ِفـ ِریـُق َّ َ ،ُـوَُ

َ
 ِـْ َّ
)34

ـح حـد، ـ خـ ـم  ـ سـ  ضـ مـ ـ یـن 
ین  ـخددمــد. ـ ــدـمـ  ـدح
ـح ،ـ ـع ـ ـ  جـ  ـده ـج ـم مـ شـر
،حـینح ذیـــعـمــد. بــم ـدح
ـ ،ـف جـم  جـحـدـعــ ـع  کـ  ـ ًـ  شـ
ـفع ـ حـد ـعـ ـم ـ  ـم ـ خدـد شـد مـن

مکـد. ـ ،سـ ـ
مرغذی خ دححصم ،ی  .

مد: خدد  سرغ 

ُْسـ ِـََْع َـََ َشـٍْء
ُ

ُّک َ ،ِ ُـَْغ ِ ُْسـ :َـَِ ِبـيَعْـِد
َ
 ْعَـَعـْن

َ ْ
ِدَْع عـْن

،ٌَُْم ََُف ِـِفِدْ
َ ْ
 ََِِع ْ

َ
 ُـَْع ُـُن

ْ

َ ْ
 َِ ََّع َم  ّمَ

َ
َفأ .َ َخـَا َمـ ٌـَُْم َـَُف َشـٍْء

َُِص َ ،ٌـَُْم ٍُصَْم
ُ

ُّک َ َمُْصَفـٌة، ََـُة
ْ
 َ ََـِة،

ْ
 ُـَْغ ـ ََُّ

ْ
 َ ،ُـََغ َمـْن َغَـُة ُ َ

ـ
َ
ِ َـَََ ْـ

َ
 َ .ِِـَْغ ِـُِْ ُـََُُْک ََـَُْف ،ْ َّـَََ ْـ

َ
  ًّـَُم َِـّدٍ ٍُصـَْم ُـَْغ ْشـَِء

َ ْ


َ ُـُدَِْعَف ،ُـِاَْ ِْحـُد َّ َُهـ َ ًـدَ
َ
 َـُْ

ْ
 َهـَذ َـَِف َمـْن

ُ
َِّیـ

َ
 .َُـَْغ ْـََک

َّ
ِ َغَـٍة

.
َ

َّجـ َ ََّعـ ِ ِِْبـِإ ُـُ َََّ َ ُـُ َصّدِ

ََِ
ْ
 َ َـَِ

ْ
 َّ

َ
ِ ،ٌِـُْم َـَُف ٍـَِِ ْ

َ
 ٍَـوُِ ْ

َ
 ٍـَِِ َ ُِـَْ ُـ

َ
ّ
َ
 ََعـَ َمـْن َ

َ َََع ـَ
َ
ِّ َِِِْ َُفـََع ُ

َ
ّ
َ
 ََعَ َمـْن ـُد ُیَّحِ َـََْف ـٌد. ُمَّحَ َِحـٌد َُهـ ـَ

َ
ِّ َ ،ُُـَْغ ََـو ُّ َ

.ََُْغ ُِـَْ َ
َ
ِّ ،ُُفـَِْ َََْف ِـِ ُْفَِْ ْـ

َ
 َفَـْن .ِـِ َُفـََع َمـْن

،َِِْسـ
َ
ِأ َّـَُ َشـٍْء ِمـْن

َ
 ْشـَِء

َ ْ
 َخِـُق ُ َ َشـٌْء، ِـَُْ

ْ
 َ َِـِق

ْ
 َبْـَن َـْ

َ


َُِْ
َ

 َِ ُیِْمـُن ُ
َ
ّ
َ
 ََعَ َفَْن .ِِصـَ

ْ
 َُْغ ُُصـَْ

ْ
 َ ،ُُـَْغ ْسـَُء

َ ْ
 َ َِِْسـ

َ
 ُـَْغ َـَُف

ٌِْخ ُ َ ،ِـِ
َّ

ِ ِ َمَِْفُة َُـْدُ
َ

 َ ِِ
َّ

ِ ًَْشـ ٌـَُْم ُِـْدُ
َ

 ََِْفـِة.
ْ
 َعـِن

ٌ
َّضـ َـَُف

َِِِِ
َ
َمَْـأ

َ
 ُْـٍق. ِـَْغ ِمـْن ِِْمـ

َ
ِأ ََ

َ
 ـََک ََک ًَْشـ ََ

َ
 َِ َ .ُـِْم ٌـِْخ ُـَُْخ َ ِـَِْخ ِمـْن
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ِفَْحـَد
َ
 ـ َِّم َـٍة

َ
َُم

َ
 َ ٍـََعـََع ُـِدَْ ْـ

َ
 .ـََْ َمـِفـ ْـُ

َ
 ـَة َُّح

َ
 َـََ ـ َِّم

َّ
َ
 ََعَ َفَْد ،

َ
َّج َ ََّعـ ُ ُُِْی ْ

َ
 ٍََعَىَعََْ ُـ

َ
ّ
َ
 ََعـَ َفَـْن .ْـِ ّبِ ِبَر

َّ
ِ ََُْـِة

ْ
 ُـَِِدْ

َ


) ،،4،ـ ـ( ِـَن.
َ


ْ
 َُّ ُ ََـَ ِ؛ َََِ ُـَِْ ُـَََِ

غرـسـء ـخ حـد ــب ـصـ مـ ــ  .سـ
ــدخح  ـ چـن ـ ـع مـف ـ  ـ بـ ـم  ـ

)6 ، ،۴ ،ـ ـا( بشـد.
ٍْصـَِب ـُد ُیَّحَ ْ

َ
 ََِِـٍة ـُد ُیَّحَ َْهـ پسـد: ضـ مـ  بـص ـع .ـچ

ـم ـ ـم خدـد ـ ـ ـرغ  ـم ـ  سـن سـ  ـح
ـ ـ ،ـ فـم طریـق   ـم خدـد فـم  حـد ـح  مـد.
ـم خدـد فـم ـ ـص  سـء  ـم ـح ـج  ،ـغ ـ
َ

 َـَُه َمـ ـََع َ
َ

ْدِْسـِ َّ
َ
 ِـَ

ْ

َ ْ
 َُ َـَِع »َـْد مـد: ـب مـ مـد.

ـ گـر   ـم خدـد  ـغ ـ دسـ سـ دیـن  َهُهَـ«؛ ـَِ
َّ

ِ ُـَُ
شـن ـ ـ مـ  مشـد. بـ  فـم ـ ـص  سـء  ـم
ـهکو ع    مف شـ جیـقمحـعــم
ـ ـع بـ ـ ـم ـم یـن  ـ ـع دـ کـ یـ مشـد. بـ
حبوی یـقحف ّفـقمرغ ـ ـ ـ  جــد.
ـ ـذ  ـد ـح حـد  ـم مفـخدـد ــص  سـء ـم

)34 ، ،ـ ـ( فـد.  ـح حـد
رغ گ ـنینسـ بصع  ظـم ضـمـ .ـ
ـگ یـن ـب ـحـشـد.   ذّکــنمشــ 

:هـدبـ ـخ
َشـَْء

َ
 َ َُُْغ َشـَْء

َ
 ًِحدَ ََک َِ َِِق

ْ
 َعِن ُُِِْ

َ


َ
 !ِد َِّسـ َ :َُِْع ُ

َ
 ََ

َ َِْق،
ْ
 َِْـِق

َ
َّجـ َ ََّعـ ْـ ََََّ ْـ

َ
 :َِضـّ ُـ

َ
 َـَ ـَقَْ

ْ
 ِـَِِْ َـ َََّ َـْد َـْ

َ

َ
 ،ُـََم

.َِِِِْ ُ ََََّ َْـَق
ْ
 ِـّنَ

َ
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:َِضّ َـَ َُُْغ َشـٍْء ُّ
َ
َفأ :ََ َِِِْ؛ :َـَ ُـَْفََع َشـٍْء ِّ

َ
َفِـأ :َُـِْع َـَ

.ٌ ُمَدّبَ ٌَُْم ٌـَدُْم ََِك
ُ

ُّک َ َِـَك، ََْشـ
َ
 َمـ َ ُـَُِص َ ُُْسـ َ ُُ َّـَِم

ِْهـ
َ
 ِمـْن ِـَِِْ ٍَهـ ُـ

َ
ّ
َ
 ـََِْ ٌـوُ َُهـ :َـَ َُهـ َشـٍْء ُّ

َ
َفـأ !ِد َِّسـ ـَ َُـِْع َـَ

)3، ، ( .ُ َِّ ِدِحَْ ِمْن َْکَث
َ
 ََع َك

َ
 َْ

َ
 َ ،ِْ

َ ْ
 ِْه

َ
 َ ـَِء َّ

ـمـص کـ _ ـغـع ــنمشــ ِذیـ ـ جـ ـ .ـش
ـع ـح حدیـن ـم ممـن  ـب ـ _سـ ـح ـم 
ـم مـدخدـد ـصـ  حـد خـا ـک کـ شـم شـ
ـ ًـ ،ـع ـ ـ ،فـ ـ  شـد ـ شـ ـ جـ ـ ـد.
 ــصـرغـم ـ ـ ،ــنمشــ ـ ـم
ـ ـ هـ  ـ ـم ،سـ یـن بـ ـذ .سـ مـسـء  ـم حـق
ســص  ـشـنسـء حـد، خـاـک  ـ ـم خدـد
مـد ـم خدـد کـ ـح  ـمهـد.   ،عامـ ـ ـع ـ 
دمــفصم ـذ .گـصـم سـء صـیـن ــم
یـن ـ  سـشـب حـّد ،ـک ـ ـدخدهـم سـ

.گـ ـدم صـم سـء، صـ یـن ـ ،ـم ـ ـ
ُـَِمْدَح ُـَُْی

َ
ـِذ

َّ
 َِِّ َْـُد

ْ
 ممـنمفمـد: ،شـرـ یـن 

ُْـُد ُُکـِْدُ
َ

 ـِذ
َّ
 َُِْـُدَ؛

ْ
 ُـ

َ
َّح  َُِّیـ

َ
 َ ،َ ُّـَ

ْ
 ُـََِ ـُِْ

َ
 َ ،َـَُِ

ْ


ٌـَْ
َ

 َ ٌُجـَْم ٌـَْ
َ

 َ ٌـُدَْم
ٌ

َحـّد ِـَِِِ َـْ
َ
ـِذ

َّ
 َِـِن؛

ْ
 َُْغـ ُـ

ُ
ََ

َ
 َ ِـَِ

ْ


.ٌـُدَْم ٌَجـ
َ


َ
 َ ٌـُدَْم

.ِِضْ
َ
 ََدََم ِوُ ُِّ َد

َ
َّ َ َِِْحَِب ََ ّرِ َََ َ َِِْدُِ َِق ََا

ْ
 َََف

ََُک َ ،ُُدِحَْ ِِ ِْدیِق َّ ََُک َ ،ِِ ِْدیـُق َّ ِـَِفَِْم ُـََک َ ،ُـَُفَِْم یـِن ّدِ ُ َّ
َ


َُْغ ـَ
َ
ّ
َ
 ِصَـٍة ُِّک ََِـَِ َعْـُ؛ ِـَ ِّ ُـَْ ُـ

َ
 ِْخـَا ِ

ْ
 ُـََک َ ،ُـ

َ
 ُْخـَا ِ

ْ
 ِـِدِحَْ

َِة. ِّ َُْغ ُ
َ
ّ
َ
 ٍُصـَْم ُِّک َََِشـ َ ،ُِصـَْ

ْ


ُ
َ
 ََّج َمـْن َ ،ُ

َ
 ََّج َفَْد ُـ ََّ َمْن َ ،ُـ ََّ َفَـْد ُـَََ َمـْن َ ،ُـَََ َفَـْد ََُُْسـ َ ََصـَ َفَـْن
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َ ،ُـَ ََّض َفَـْد َـِف َـَ َمـْن َ ،ُ
َ

َعـّد َفَـْد ُ
َ

َحـّد َمـْن َ ،ُ
َ

َحـّد َفَـْد ِـْ
َ
ِ ََشـ

َ
 َمـْن َ ،ُـََِج َفَـْد

).47،4،ـ ـ(نَِک ُـِْم ـَْخ
َ
 َفَـْد ََعـَا َـَ َمـْن

حد ضم ـح  ک ـشبضمـ ــ  .ـه
متچـنفمد: ـو  سـمـد

ُـَُفَِْم ََـِة ّدِ ُ َّ
َ
 :ِـَِْ ـ

َ
ِ )ٌَْسـ ََُ َمـ َـِْم ََکـَ َ( ُـَدَْح َُـَِع ِـُِْ

ْ
 َِِّ َْـُد

ْ


ُـَْغ ـَ
َ
ّ
َ
 ِصَـٍة ُِّک ََِـَِ ُـَْع ِـَ ِّ ُـَْ ِـِدِحَْ ُـََک َ ُـُدِحَْ ِـَِفَِْم ُـََک َ

ُـِْم ِـَُِْ
ْ
 ْثَِـِة َِّ ًـَِج ََََِِشـ َ َـِة ِّ ُـَْغ ُـ

َ
ّ
َ
 ُِصـَْ

ْ
 َََِشـ َ ُِصـَْ

ْ


). ، ،54 ،ـ ـ( .ـَُْم
َ

 ِْ َخِـٌق َ َـَُْم
َ

 ِْ ٌـَِع ِـَِْ ـ
َ
ِ َُ

َ ْ


صوخفمک دمخدفمخنمم.ه
خدد ی   حد حین  .س  »حد« پ    ،ذیم

صمفمکد: بعمرغ  ،م  م
.َِِْخ ِمْن َُُِْ ُُدِحَْ َ ،ُُدِحَْ َُُفَِْم َ ،َُُِْ ُُُجُ َ ،َُُ َُُِ

َ ُُّوِ َم .ٍـَُْم ٍَمْرُب ُـَْغ َخِـٌق ٌَّ ُـ
َ
ِّ ـٍة؛

َ
ُْع َبَُْـُة

َ
 ِصَـٍة َبَُْـُة ِـِْ َّ ُـُْح َ

 َُِّ
ْ
 َ ََِْع ِِ

َ
ِّد

ُ
ّ

َ
ـّد َُه َِِْـِ؛ َُِع َمْن ٍ

َ
ِبِإ َْ

َ
 ََِك: ََْد َـَ َّـُ .َِاِفـِِ َـَُف

.)53،4، ( .ِـْ
َ
ِ ََِْفـِة

ْ
ِ

 .5
هـد. ـ بـ ـغ ـ ـم ـ ،ـرغ ضـم  سـن ـ
صـو ـم خدـد فـم ـ کـ ـدح خـد ـف ـ ـ یـن ـ
خق ـ کـ ـگ ــنمشــ .)3/( شـد. گسـ ،ذیـم
شـد گـمـّـنفـخدد ـ ـ  )ـ جـ(ـ هـ خـ
ـح یـ مـسـ؛ عـًا _جـد ـ ّـ بـ عـا _ ـ )ـطا ـ ـ )حـد
ـفـ ـم سـخدـد ــّم ـپ  کـ ســم ـف ،ـم
ـب ــم ـ .ـ ـجبـ مـق ـغ ـ سـ جـم  ـ 
ـ ســّذعـج ـقخشـأ  ـ ــدمخد مجـد.  ــص
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 هـد. ـ بـ  ـم ـ   ـ کـ هـد ـ ـم عـ ـ ،ـم
یـنم کـ ســنه ــدمخدــمـ عـد ــح
۷6۵آـام( مجـدد. ،ــدمخد ـم ـدجم  ـ

)3    ۷3 

 ن، ج ،م قنخب ج ،ـ دـ خب 
م ـص عد ب  ک گـمـمـم ـف ـمـغ

.س م
ـف ذکـ ـم بـ  ـ  فـر ـ سـ ـح بـب  سـ  چـ ـ
.ـذیرب  ـم شـن ـ ـح ـ ـع ـحص ـجد 
ـ ـحـد ـفدسـ ـ جـم  جـحـد هـ  ،دیـنسـ
ّـشـن بـ ـم ِذکـ  دّبـ ـ ـ ،ـبمخاصــفعـخ ـ
.ـگم ـه حـد خدـد ـح حـد  ـدح ـف فـم ـ ـم

)3  ،۴ ،ـ ـا(

اا سن .6
ـعدـد هـگر کـ شـ شـم طـو ـ یـنمــد ـخ 
یـ  ـ  ـم خدـد  ـ مدـد. ـ  جـ ـح ـ
حـد ـ ،ـم ـِن ـع  ـم ـ ـ سـ مکـد،  جـ
ـم خدـد فـۀ ـ   ـم ـح  مشـد یـم ـفع ِـ
  دمخد ، ک م قخک دین  ء   مد.
صاـمکد. ـعـحد  ـدمـمـمــص

. ک دخد ،خخ کص  جم    
 ـج  ج  ج ه ،ـاع عحد ـدـنچـ جـ ـ
ـخـح ـ ــنه امـمشـد. ـع ـدـدمخد
مـو مـد  ـم جـم ـف ـ  شـد ـمب »ـف«ـ ،ـم 
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ـاف عـحـد ـ    ـ جــمـعــمـ ــو
مکـد. ـ

مـفـدح ــع عـد ـ ـطریـق  یـندـدــدء
حـد ـ ـ ـ ـدفمـفعــدح طـۀ ـ  ـ ـ ـ ـ مشـد،
 ـع  ـص  ـ حـد احـص ـذ مشـد. یـم ـع  ـص
ین  ،سـ کت ـحومکـ ـح  ،ســ ـعـمـف

.ســباحـص
ین ـمجدح ذک ـ شـمـن، سـ کتـ ـ 
ه ج ،خ چ و چ م ،م قخ
گد،ین دمخدۀ گه.دهدمخدقشدخ
فردگخدد .سدمقخدخ ،    ،ه  ج
ـک  ـم خدـد ـ خــمـص ـک  ـه  ـم
.سـم   بّهاص   حد ذ مـکدد، ج
 ِـام خِق ـ کـ فـخـخـمد ــمــنه
ه  ّح  ب ع اع حد ذ .سۀعش
،دگین  .شمدمخدعءسعجمک س
جـ  ـفـح ـمـحفـ  ـ ـذ .سـ ـمب ــع
ک دح  .گدمع اف دح ،مجم
رغح م  ســصینخـق کتـ ـجد ذکـطریـق

.شـم ع دصح مــخدـدمـمهـد،
حد  ـ ،ــدمخدفـم ـک  ،سـ کتـ هـموسـب
 ــدمخد ِجـ  ـع ـهّـ عـدـم ـ ـ ـقم ـو
 جـ ـ .ـک ـ »ــدحح«ـ  کـ شـمــم ـ  ـ عـد
ـد، ـگ  حـد ـم  ـ ـع  ـاأ ـ ـ ـع دـ ـ
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.سـ شـد سـمـح ـشـِن ـ ذکـ بــح ـنحـد
 ـص  جـم ـک کـ سـ ـخ ـک ـ ـم ،ـم خدـد
ـ ،ـم هـۀ کـ ـ ـم  ـ یـن ـ .سـ ـ جـۀ  سـء
خدـد حـد ـح شـد.  ـص  سـء ـع ـ ـم خدـد فـۀ
طریق  کـ ســدمـقخدمـم مـک ســمـ ،ـم
ـق ـخ ـد  ـخـخـممـ بـ ـء  ـد   ـم
 سـ ـ ـ ـم جـم ـخ  ـم ـجد کـ ـو مـد،
مـ ـیـنح .)83 ، ،آـ ـام( . ـ ـم مـحـق سـ

:مـ ـب چـن ـعدع ـ ـ ـحد ـ  صـ
ـَة َُّح

َ
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َ
َمَْـأ

َ
 ُْـٍق. ِـَْغ ِمـْن ،ِِْمـ

َ
ِأ ََ

َ
 ـََک ََک ًَْشـ ََ

َ
 َِ َ

َّ
ِ ََُْـِة

ْ
 ُـَِِدْ

َ
ِفـ َْحـَد

َ
 ـ َِّم َـٍة

َ
َُم

َ
 َ ٍـََعـََع ُـِدَْ ْـ

َ
 .ـََْ َمـِفـ ْـُ

َ


َََِ ُـَِْ ُـَََِ َّ
َ
 ََعـَ َفَـْد ،

َ
َّجـ َ ََّعـ ُ ُُِْیـ ْـ

َ
 ٍـََعـَىَعَـَْ ُـ

َ
ّ
َ
 ََعـَ َفَـْن .ْـِ ّبِ ِبَر

)،4 ،ـ ـ( ِـَن.
َ


ْ
 َُّ ُ ََـَ ِ؛
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.ـدحع م ــدمخد

ام
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..38 مدسن، جام ، حد؛ ،بنع مد ،ابو بن
.۴ ،ذخائ  ، ،ام دعم ،سبنمع ،بنطا
3.۴38هاممؤس،،دجآام،دم رم،اص
۴.ضوداآس مد، ،خ ،ری ،اصم ف .م،ح
۵.۴3 ،م  مد، ،ا هعاح .دبنعح ،سط
6..38 ،مس ، ،اشّ  ،دبنمم ،اشع
۷..۴ ،مست ، ،آام ،کع ،ش
8..۴۷ ،مس ، ،اف ،بن مد ،ک
..۴3 فاء، مسة ،رب ، ا ، بنمد ا مد ،م
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