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ضوددمس/  دحدح

دچ
هـم   ـخ ـ ـم ـ ـِد  ـ  ـز ـ ضـح هـپژ
ضـدّمکت ـ بوـ ـّع ممـۀ  ـّقم ،مـه ،مسـ
ضـحهـپژ  ـن«  »مـِن »ـَِـن«،  ـوم .سـ شـدـخپکدکشـ
بوربـن ِبـ  ــبوـ ـع ـگچهـم  کـ ســ ـ
بـ سـش ـد ـ ـ هـپژ ـد. کـ سـ ـح  ـد فـُ بـ
.سـ شـدـ هـف مـۀ ـ ،ســ ،ـکت ـمسـ
 ،سـشـ ّعهم بـ کـ ـ هـدشـمـهـپژهـف
 ز م ، شـ کسـ د بو ِبـ  ِـمــحدـ
هـم   ـخ ـ ـم ـحد ـ ـ ضـح هـپژ .سـ ـخ ـ
ب  ـحد  ـ ،دـمسـ ب کـ ســفسـبوـ ـع
هپژ هـف  گفد. ـق ـ ـز ـد، مـو شـکفرـن،
ّمم بو عهم  خمرب ک سین ضح
،بــ )ـ(ـم ـ  بـشـدد. ــنممـحـ 

.سـ کـ عـشـ )ـ(ــطبـ

»َن«، ،ـــف م ،ـــنمم ،کـــ  ســـ :دکها
.بو ّعهم

.G-mail:drahmadi14@gmail.com ، ا ااس .
،سفااب  اشآمو گر ،ک  پبن ، اکترو .

G-mail: razavimehdi91@gmail.com

 ب ش  ن   ن ن  » ن  ن ِش ن »ش  
 ن -حمحم
ی ش رش پ _ـع
ه ن ی سن دش  ن

آ
ر  صی  ن  ۀ ن ن

3-۵،1401 اا،»حدهاهپژی«75اش،هوسا

|5 |



ّدمم
عجّب  یر ین سفر قخع
خ ،سـح وسـ ،هک  ّم .سـ بـ ّجـ مـو ـّم
  پـد ـ ـ ـ سـف فعشـ مکـد. ـح مـ  شـفر    

.سـضـرـ ـگک ـ ، ـببـ
 ـشـ خـ یـ ـ فـع عشـ بوـ ـّدیـنعدفرشـ
ّم هم س بحد  کشۀ سههی
سـامـّهو ـ  ـم  ـ .ســ ـح  ـفگـنبمم 
،بکت  ک شد  من ّمعهف هفه  عم
هف  م دگـو  شـف ـ  .سـج  سـ حد
م .سشدسف  مغ مأ ،
ه ین ک س ددین  بوعهم  خ
ـ .سـ ـ یـن ـد ضـح هـپژ ـص ـأم مهـد. ـ  ـهف
هغین بوـ ّع کا ـ ن ،ـصـوـ مذکـو

فـد. ک ـ مـم  ـّقم ،مسـ ،مـه هـم
ـم بـ هـیـنم عفـفسـهـد. دشـشــم  ـّعهـم
ـّع شـ  جدـد ـّ ـخ ـ یـن ـذ بـد؛ گـذ خـ  ـد ـفع
ـ ـمسـف ـ ــدگخـهـدگ ـعـ ـدم
بـخوـ سـخ ـه دسـهـگ خـ کـ مـه ـ یـ گـ؛
هـ  .سـ ّـ ـ ـدک ـن مریـن ـ هـحقخ ّحـ 
ـح فریـندم  شـد ـدـر مـدشـد، ـع کـ سـیـنیـنحـق
سـفب   شـ ـهپژ  وـ یقینح  طا شـد.
ـعمـوهـدریـنم ـ کـ شـدـم ـصـدعخشـ 

کـمکـد. سـم ـوک
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ــع  ّــم ســ هــکت  ــ ــّع هــم ،ضــح حــ 
ــمــع ــ بّــفســهــد.  ــ شــســشک  ــدــج
مــو ــّسم  هــ ــکثر   ،ــهف هــ ــگ یــن ــد ــدم
ــ د  ًــم  شــد ــ د هــم یــن غیــن هــ ،ــوک ــع
هــم ــ د ــّه ــ ــ هــپژ یــن ــ ــ .شــم ــص ــ
ســ ســء  ــ ،شــم ــدچ  ــع مــو ــسم  بوــع
ســ  ــدگخ ــص ــغ ــ  ــ  ر ــ هســ  خــب

جگخهدشد.
مذکــوــ کــ ســین شــدهــپژ یــن ــعــ کــ ــضــر تــۀ
ــ ــ ســ ــّص هــپژــیــن ــ .گــم بــ کــ ســــحــ
ــم ّــــدمحســ ــــ ،ــّص عــدصــو  یــ هــســ؛ ــح

هــد. ســا

هۀپژپ
شــد ــ بوــ ــعــ  فــع مــۀ ــدمهــهپژ ــک 

:ســ
»ــابو ــاّع شــفردّدینمــد ــاآ ــ  ــد  حــ شــ«ــبکت
ینکــ عدــن شــ »ســ ــا صــد« .)353( ــفر مــّد شــ
« .)384(ــدســ  »ــابو ــادیــنعدفرشــامــدگ« .)387(
ــ  »ســ ــ ــد« .)373( شــ ضــ  »ــابواع شــ ــ  مــ
مــم ــ  »ــی طســ ســ«ــهــم  .)39(ــ مدپو
 ــ« .)353( مــم ــ  »ســف   ســ ــم« )35(؛
 حــد کامــ حــم« .)394(دجاــج  »ــع ــ ــ ــ ــأ
  ســ  ــعســ ســبر« .)395(ــــدخح  »ــعهــم

.... )39(کــک هــف  »ســ
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ـم  ـک  کـ مهـد ـ سـ  شـد ـ هـهپژ سـبر
ـّع هـم   ـخ ـ ـم ـ ـد ـ کـ ّـم هـپژ ،بـ
هم  شدرینأّخم .سـ ـد شـد خپبوـ
مـوهـپژ  سـکتـ ـع ـ هـ مـم  ضـححـ  کـ ـّع
هـپژ  .سـ ـکدک شـ ضـدّمکت ـ ،ـگم ـ سـ

گفـد. ـ سـ مـو ـ ـ یـن ضـح

هپژرچچا
  سـ ۀ  .سـ شـدـجشـســعِ  ،ضـحهـپژ 
ـ ،دـمسـ ب سـ  شــهپژ أید مو م  ه

.سـشدخپـد ـ  ـز ــحد 

افها
سام»ِثا« .1

فُبـربنبو کـ بـمکد ـد »سـمـحد«ــیــب
    ،ب حین  سـا  ف  ک سـح ِ ـن
شـ .سـ شـخافــش   ـد ــنه ـ  بـ ـب ـمپ
 ـع .سـ ـ شـ »سـمـحد« ـ ـّعهـم بـ خــ 

یـنـمسـد: ــ خــگچهـم

 ســـ بج کـــ ـــخ مـــ!ش ،ک ظدینچن
.)254 :1391 ّطیر، )مطق

 خـــم جـــ  گ  مـــ گ خســـم خد   ســـ ـــ
.)141 :1388 ،اممصیبت(

ســـ غ  رینخشـــســـ ه چـــ  ـــ
.)123 :1388 ،ام له(
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ک ـــد  جـــگـــ حـــقچک فد ـــخ  ب ـــ هـــ
.)102 :1392 ،امسر(
،َِِِّج  ـََِجَّ ب َمـَن ـ َصّدِ َـّـ بـََکّذِ ُـِم یـَن «
ک  شـم ـدپ بوـم ـک« ».ـَ جِهـدَمـسـَعة  ِـَِِسـ
من  کـ دیق مسـ بو کد، ـ  سـ  کـ ـذ مـ مـ
منج  فـ  ،ک ـ مـ خـمـ ـ ، جـ ـ ـخ .ـ
ـک سـه  شــمـ   ـ ـماشــه   کـ ـف

.)397/8:433 ،ـجج(»ب م  ـجـمـنم

د
ـدع  سـد  ـ ).57(ـم ک ـع بـن سـ ـ سـم ـحد .1-1
ـهپژّسـ سـد  ه .)474/3 :4 ،ک ـبنع(سـ شـدّبنع

هـد: ـعـدفیـیــ ـ دشـدـسـ
ددبنعّـربنمِ سـبن ُحَذب ،ـم ک ـبنع ّ سـد  .1-1-1
س« مگود: ).43(دخ . وح ).(شبنس
عدبـن ،ـ سـبن مّدبـن   طـ ـ  ـح ـ ـِ بـن
،د؛خ.( »سـ ک  ـع  ــد  ـعربدبنسـ ،ـجر
مـد فـ   مـد مـ ـ ـِ »سـبن مگوـد: ـوم سـبن 3/(؛ :47

ـف ـ  طویـ حـد مـد ـ ـ  ـ کـ ـن  ـ گبـز  بنطـ
:د)هگومدچـ سـض  ک ـ ـذ ،کـمـــدب
.)45/ :44 ،ـ ،ـَبنَح 85/؛ :47 ،ـَهَ 35/؛ :4 ،ـِّح بـن 37؛

گذشد ک رِبنسحد ع 1-1-2.عّد
47/(؛ :ـ( شـببن کـد: فـم ـحد ـج ـ ـّم فـ   
)/ رکـن: بنُجـوّ(ـء َعـَا)هـ(؛ بـنح ّـ)هـ(؛ ـبو

.)338-337/ :جـّ َـء
ُ

ّض فـ مـ(ـجُج بنَعـد 

| 9 | ب ش  ن  ن ن  » ن  ن ِش ن »ش   ثی حدها وهث ث پ ۀ ث و



ـهک ِـم ِـبن سـبن ـبو ،ـم ک ـبنع  سـد  .2-1
 ُّسـ هـ ـع مگود:»هـۀ بنجـو . ـوح فـک ـه  ).8(
،بنجو( جعـحدـبسـبنِـکهّـد.«  ـغ کـّذ
ـهک ـم ِـبن »سـبن مگوـد: ـد ـخ .)8/ :45 ،عـض

 ـ خـب  بـاء مـک ،ـَمب ،ـَ مبـن   ـرم ـغ  ـَم ـح
سـه  عّد .)38/ :47 ،دـخ( بـزگـمکـد«
ججبنعد کـد: فـمـجـ شـ  هکـِبنســ
39/(؛ :ـاةمد  د(عجب 34/(؛ :جـّ َـء

ُ
)مـفـّض

:ـ ـ( فـابنعرع 8/(؛ :جـّد فـ ـدع ـم(  عـبو
.)7/ ضعـة: ـح فـ عـة ـ(طُُسـ 47/(؛


 هکـِ بـن سـ ـ ،سـ ـهپژ  ـ  ـد ـ ـ جـ ـ
ـ گ  د،  ج شـ   ـربنسـِ سـبن
جـ ـم ـ ُّسـ هـ أیـد مـویـ ـم .سـ ـع فـد ـ یـن
ـم  شـد. شـد ـ ـحد یـن کـ  سـح ـح ـه کـ ـد
بـ ّعـرـد سـ ـبو ـف ـدهـ کـ  جــ  فرـنشـهد
،ـط سـ.(؛ کـمد  سـد بـ عـّ سـا ـم ّـ ـ  ـم ـک
ـحد« ـ خـ ـف شـب ـه سـ  ـبو خـ ـا .)9-75 :398
بوـ ـّبنحـم ـعسـدبـنّم .سـ ـ سـ »سـم
ـ ـ یـن گدـد.     ـد ـ خـ ـص   مذکـو ـ

.کـ أّمـ ـد ـّص   ـد ـعـ یـن ـ بـ ـمسـ

»ثا»ِدیق .2
چـن  سـ ـف ک ـ »ـَصّد  ـّ ـ عـ»َکّذِ ،سـم ـحد 
 ـح  سـ  مخدـد ـغ  ـمپ مـ ـه کـ شـم ـ
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 کـ دیـق ـحسـ ـمپ کـ بـ ـبو ـ مـ کـد، ـ
صـو ـ ـ 8صّدیـق  بوـّع هـم  .سـ  ـ ـ ـ
،ـع ).؛ مسـ  ـمچ :سـ مـد ـبو بـ ـف ـع ـ ـ
 ـم  4-3(؛ :388 ،ـع ).؛ مـه  ـم ـچ 3-(؛ :39
:39 ،ـع ).؛ ـقم  ـم   )48  4 :388 ،ـع ).؛ مـم
مذکـوـ ــبوـ ـع ـگچهـم  یــب .)59-5

:سـ شـد سـر
عصّدیقحقب  گط ک بحقب،حق چ 

.)256 :1391 )مطقّطیر،
سمدِصّدیقبوچ،ســـ مد ق   ج

.)148 :1388 ،اممصیبت(
ک  ِصّدیـــق یـــن، مـــ ِســــــم ص  صـــمـــ

.)123 :1388 ،ام له(
اف ُ ــــــــدُ بُفــــــــــن ِپـــو ،صـــد ِـــج

.)102 :1392 ،امسر(

.سـ  شـسـمـحدــبیـن بـ خــ شـسـ
»بو ُصَدَ« :ـگ سـ«:سشب   »ـک صّدیـق« یـ
  ـنه .)499 :39 ،ـّـقم( »سـ ـبو ریـنشـگ سـ«
»...سـ بو سـاّ عـخـۀ ـرینوـم« :سـ ــبسـو

.)5 :ه(

د
،گ شـ دبنعّبنمّع ،طُُسـ پژهـسـمد:  خب .-
طُُسـ سـدکـد: ــجـح گـر   )ـبو ِصدیـقبـ(ـیـنحد
ـم   بـ ـدَُم ) ـ ـحد سـد  کـ( ـم مگود:»عـبن

.)53 :47 ،طُُسـ( ».سـ ـ ـحدکـ کـ ـ ـح
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م شچ صِب سمصّدیقص .-
سپ ک سک  صّدیق .)دکص ( وص مًا: ،ّدم 
ـک چـن :ـگ ـد ـ دـم سـ بـ شـد. ـه ـصد  سـ ـ

شد. مد ّ جسامّم م 
خب کسـینمـحـّقحـ مـ ـ«:دگومـض .3 –
 ـم ـح ـ کـ  سـ ـح کـ  ـک  صّدیـق ـ موّخـن 
جــمــهکـح  ــد. ـبو ـ  ـسـ   ،سـ
شـد« شـگذ بو ب ین ،خـحـهکـ ســحکـ ـد

.)48/ :389 ،ـض(


بــ ــ ،ســ بــــمــحــم  شــ ــ  ــ ــ »ــک  »صّدیــق
.ســشــمــحــــخ ،ــ یــن ،ســ ــمدــمســ
ــ ــط مــد«. صّدیــق  ــع ، خــد ِســ«:دگوم ــط مّّدیــن
ــ ــ ک  ــق صّدی ــ َــّم ــ  ــنمم«:دگومــدُخ  ــ
ــهپژــم  ــــ  »ــک صّدیــق« .)95-94/3:99،ــط( مشــد.«
،دهّم(ــاُّک :ج  ،ســمدــنممــحــم ســ
مــق ــمدــة  ا ،)8/3 :385 ــد، دــ ب ــن )ب غشــ ،)/ :45

.)3/4: ،ک بنع(

»ثاثَن« .3
هکـــ  ســـح ـــ بو هـــه ،ُّســـ هــــــع عـــّد
ســـ   مد. ّـــمم  وُ غ   ـــوح مد ـــجـــم

بـ وـم  ّـمـب هـبـ کـ ـم ــام بـب  جـماـبـخـا مـۀ  .
دـن، اهـما رـدـن ـبـن هـ ائـفکتـا ـ رـد ،سـ

. ۴33 ـة، ـة :ـکر ،ـد هـاب سـا
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 بجـــد ـــش  بوف صـــد  )4/و(ـــ ـــ
ـــبون ّعهم ـــین بمدـــد. کـــ  ســـح

:س شد
ســـ ـــ ّ کـــ ّ سخجـــۀ » ف ُه ِ َن «

.)250 :1391 طیر، )مطق

 ـــََِ ـــ ک ـــ چســـ  د َُب  َِـــن ـــ
.)251 )هان:

ـــج صّدیـــِق ،غـــ ِـــ ـــپج خ  ِج ِبـــ هـــ
.)257 )هان:

 ـــ د ـــ ـــد غـــ ـــ چـــ ـــ ـــد غـــ ِـــ ـــع ِصـــد
.)260 )هان:

ســـ غ ِ  ســـشـــِخرین هـــ چـــ ّ  ـــ
.)123 :1388 ،ام له(

َـــن ُ َّـــُ ـــن  ـــن«شـــرَ ـــ«  ـــم فـــِق
.)102 :1392 ،امسر(

ف ُه ِـنَ ســ[ۀ[ ظ« موـد: »َـن« یـشـ
ـ  ـمد ـ ـّم ـهـه ـســح  ـبو مـو  کـ )4 :9(

.)87:39 ،مسـ( ».سـ ن«  ّ«مِن ِـ جـۀ سـ مـد

د
ـخ ــ  ـه«:سـ مـد ـعـ ـاـص  .1-3
گ  ،ین ـ ج .)98-98 :43 ،ـ( »سـ ـد )ـبو ـخ( مـ
دبذیعـخـامگود  ،سـ بو  غـ ـۀ کـ شـمّدعــک
 ـع ـ  سـن ـ کـ دـد ـع بـ  ـ ـص ـ ـ ـ

ــمهـد.
ّـم ـمد ـجـم ـهکـ  ســح ـ ـبو بـ ـه .2-3
ـب ،).5( ـ عسـ مّدبـن .سـد بـ  ـ ـ 

|3 | ب ش  ن  ن ن  » ن  ن ِش ن »ش   ثی حدها وهث ث پ ۀ ث و



).85(اَـَع ـَبنَح ،).45(ـد بنحـ ،).43(ـص
بــم سـ ،ـمد ـ خـدسـمـد ـ« کـد: ـ ـبـنعـدع ...
عج  بد، مد مد  مپ   ک مب  مِد  ُحَذ
   مشـدد ضح ُحَذب م سـعج   ، ع  بو مخد.
،صب 47؛ 43 :43 ،( مگد« ســ  مکد د
 کـم هـه کـ  سـ ـح ،جـم ـه ـبو گـ  .)77/ :4

 بـ ضـحـمد  ــه  ـچ ،سـ بــح ـه ،ـوُ ِغـ
سـ ـدخم ُحَذبمسـ سـ ـ  عـج ـ  ـه

غ   بو خ س عد .3-3
ـ شـ غـ ـ ـ خـ ـب ـ بـ ـّح شـ  ـ ـه  ـبو
ـ دـخو« ،»سـا  مجریـن شـن سـ« مـد: ـم سـ  .سـ
،ـ( .سـ کـ ـم  »عـ یـ ـ ـ ـر دـخو«  »خـد سـ

.)7/ :385 بنبدـد، 34؛ :43

 بوّف ب ،صف ب ،غ   .4-3
  سـ عـد ـ ـب ًفـص َِـن« ـ«ع« مگوـد: مـد شـ .1-4-3
بـ ـف شـم  عـد ـ دیـ ،ـ عـد ،شـ ـ جـ ـ کـ یـج
شـد. شـ،هجـ ـکـ ـســنم یـ شــشـ؛
فـک ـح ـ سـقفســنم کـمـنسـممـنشـد، طـوـه ،شـ

.)87 :44 مـد، شـ( شـد« ـ
ه حم ک سدحخد )3-/وی(  .2-4-3
سـحهه حم سـمینسـح .سـ   فک
 بوـحمسـ شـد ک بــفـعـفـک ـ کـ 

.)87-89 :44 )شـمد، مـهدشـد« بوبف ،مپ
م « مفمد: ک سـحک  جّدم .3-4-3
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 جـ ـه ـ ـ  ـ ـه کـ  جـ مفـق ـ  مـن ـ  ـص
،ب ؛ :48 ،م( کد.« وعسوسو  ش م بهدشد،

.)387/ :49

خـب ـعسـدبـنّمسـ شـدــ ـ ّجـ ـ .4-4-3
ح  ـبو ،ـمد ـ کـ ســحـهـه ،ســهپژ 
ین .)779 :43 ،ـ(شـ ـهح  ـ کـ ضـ کـ سـ
م ـبوسـ  کـ سـحـ شـد ـهـپ کـ ـمهـد
ـبو شـگدبز بـ ـ ـ سـ ـد ـم ـح  ـج  یـض  ،شـد
ـ خدـد ـ ـبو ـ  ـ ـذ شـد، کـ  سـ ـح سـ
صـ ـّح ـ  ـبو هـه ـ یـ ـ مسـد ـ ـ .سـ ـخ  ـّو
ـ فـن ـ  ـ ،ـه جـم  ـبو ـحم بـ کـ  سـ ـح

.)38 :398 ،ـط(سـ بـ ـه


 ـخ ـ سـ بـ ضـح غـ  کـ  سـ ـح ـک  ـبو ـ
.ـهجم ــصکتـ    ــ مـوُّسـهــم
سـحسـخ شـد، شـ ـدیـن  ـبو ،فـ ـ گـ  ـا
خافـبـ  ـش  ـص یسـ بـ ـبدیـن .سـ ـ کـ 

کـد. ـ
ـبوبـ »ـ »ـة وـم ــ بـب ـیـن ـ ـتـۀ
جحطخـ » »ـة ـنممـح .سـ شـدسـر
حسـخ  گذشـ خج  سـا ء  ک سـح
ف ما نمم ینع   خدد خبد؛   عش
َُ ن نِر ش  َن ِ َن ِنَ « :سـ مفـحع ِبـ ــدخأی   کـ
ـحد ـب ـةغا کتـ  .)7/ـ( »ِ ِبَ بِ

نٌ أُ  ُ  ِ  َرنَ  نَ ِ  ب
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کـ سـ شـ ـع   ـحد  ،ُّسـ هـ ـع   ـحد ـُ کـ ،مـد
بنبدـدمگوـد: فـدکحـعـمــد. ـ  ـ یـن
»سـ شـد ـ ـم بـن شـأ  ـ یـن وـد ـ  پـ هـ هـچ ـم«
دبـنحح عـهـسـمـد: ـ مـ .)73/4 :385 )بـنبـدـد،

.)/48:4 ،ـم کد).؛ بـحعـأید ـیـنفـ 

ع»ِثا« .4
 ـه« ـد: ـبو ـ ـ ـ ـع چـد ،بوـّع هـم 
.»ــم  صـدـم «  »ــق  بـ ـ« ـق«، ـو پــ 

یق ِصّدِ ِـــ بـــ ِـــ قبـــر ِـــو پ ـــ   ـــه ک
.)96 :1392 ،امسر(

 ّحـــ ِخـــ  ـــ چـــم  ِصـــد ِم 
.)141 :1388 ،اممصیبت(

ـــرک ِگـــ  حـــق چـــ هـــصطفشریِد یخ
 صّدیـــق ســـۀ  ـــه ـــق  بـــ ـــ ََجـــ

.)251-250 :1391 )مطقّطیر،

ممـوسـدـمکـد: بوـّع سـامۀ بـ خــ شـ
ُـََُص َ

ّ
ِ ًشـَصـدفـ ُّ َّصـ مـ« ]ـحد[ـسـ شـ ـق« ِـو پــ«

»دشـ فـر ـبو   مـن فرشـد، مـن ِ بـ خـد چـه( »ـَ بـَ َِصـد فـ
.)73 :39 ،مسـ(

د
ـ ،شـدم ـجم  ـ کـ مـح ـن بـ مـ  ـ  ـبو .1-4

.)39-9/7 :4 ،ـم ).؛ .سـ ـم جـ ـص
پسـدد. ،سـ مـد ـء شـرۀ سـو  کـ »ـکا«ـم ـ  ـبو  .2-4
ـ ـ سـشـد، گـ  مگوـ؛ ـک یـن ـ   خـمـن« :جـ
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سـشـ خــج  شـد، ـخ گـ   مـفجــ بـ کـخدـد سـ
.)3/ :ـب ،طـ 37/؛ :47 ،ـبنکث( هـد« ّـم ـخ سـ  خـد کـ
.س  خوبهم عچ   ک گمهد ین

د، مذکوحد ِبخسـ رسـهع عّد .3-4
:47 ،کشـ 93؛ :ـب ،ـُگََف 37/(؛ :45 ،عـض( بنجـو مـد:
بوبب ـمجم ینخـّصـ ـ« گوـد: ـه عدـّق 335(؛
ّم ّع فـ  ک ین،  شـ ِم چـ  .بـ خهـد خـدسـ ـ

.)4 :48 ،ـه( »!ـد بـب سـر ـ 


ِ َمدَُة َ

َ
«ِحدنمم ومم بب  شد کحد

برین    ع    بو  س شد سر بو ب »ُب ٌَِّع َ
5 ب  »ِ حدشر»َمدَُة کد. فّم کسحبص
 ک چ »کرین مگود: ا  اََع ََح بن .س مد س م
گ ک  س سصینحدک سین،شمسدهینس
ینحدشَبنَحنینسکسفّنمه.»سخسش
ً .سصحدب ش  ک س  ۀ ی شر؛

.)77-/ :4 ،م د).؛ رب بّظ   .س شد صم 

س »ِثا« .5
ــمـفـب  خـامـ سـ امـهـهـم بوـّع
  »ـم سـ  خـو جـ سـ«  »ـ عـ»سـبُق  ـ ،ـبو
ـ یـ ـب .سـ  ـ خـد سـ ـ کـ ،ـدم ـ فـ ـن

:سـ شـد سـر مذکـوـ ـ
بـــ  ـــدُم ِـــح بمـــِن  ـــ ینســـبُق  کـــ

.)123 :1388 ،ام له(
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رنوحکمِجانخستخـو  جَسـ ـم ِسـ 
.)102 :1392 ،امسر(

سـ شـ«:دگوم »مسـ خوجـ سـ«ـعیـشـ
:39 ،مسـ( .» ـ سـ ـ کـ بـ ـ مـ ـن ـبو ـ ـ

.)87

د
سـدبن مّدبـن  ـص سـد ـ خـ ـ  ـط ،ـبو سـا ـ .1-5
سـا شـ  کـ بـ ـک ـن ـبو ـ« :ـگ ـد ـ کـ بّــمکـد
،ـطـ ( بـد«  سـا ـ ـ ـ  ـ ،ـح طـو ـ  !ـ :ـگ 

.)3/3 :ـب

ک سک ن  ک ســـ فهممنین  .2-5
شد ک حدـــم  .ســـ   خ مپ   دیگ ســـا 
َُج ََّ« :مـــفه ـــطفحـــخخســـحک ســـ
4/3:48(؛ ،بوـــ ک ح( »ًســـُ َّ َ ،ًِح َُف

َ
 ،ًِع ََُعَ ، ُّمَ ََخ

ح   مع ،عـــح  ک ـــک ،  خّم بریِن   ـــ«
ســـ .)389:44 ،ض( ».ب نفـــ ،ســـا   مف ،ح
د، فذی ـــســــــو شـــ  ســـا  معـــح
:4 ،ـــدحح(دـــُم 4/3(؛ :48 ،بوـــ کـــ ح(کـــ مـــدحا :ـــج 
،ـــدینطم( ــــــا ر  )9/ :ـــب ،ـــط( ـــ /5(؛

)7/ :99


ه س بعح،نم ،شدیس ب
ک کد ـجـک امسـ امـهـهـم  ـعسـ شـدـب

بجـحسـکبد. بوـش صد
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َ»ِثا« .6
ّص ـخسـ بـــدمک ـ ـع ـحد،ـ  خـب
یـن ـ ـ بوـّع سـمۀ  یـ ـب شـد.  جـن ـبو کـ کـ

: ـ
ـــق ِـــ حـــق، یـــِن ِســـِصّدیـــق ،شـــ ِشـــ ِ ـــ

.)102 :1392 ،امسر(

نخست ِا نایِب ، یـــن  کـــ ـــ  ـــپ
.)103 )هان:

 شـین بوـ ّامۀعسـم ب خ شـ
 ک ّـد ـک سـ  ـ :ـ« موـد: ـب  یـن شـ  مـ ،سـ
:سگ سـحد  نه .»سـ سـ  ک :شـ شـ .ذیب
)سـحد، ».شـد م شـ ،ب جحقعهُشـ ِگ  م ،سـم«
یـن ،شـد کـ هـ  شـ سـ ـ  ـّع ـب یـن ـ جـ ـ .)/

بـــحدصّـد.
:سنچّصنحدم

َُ َ َََُّمَـّنٍ َ ُخـَّفإ ،ًـِکت کُتـ ُـّحخـَ ـَ ُـََـَعـ َِّ«
مـد ـع  ـ ـ ـم ـص  .»ـََ

ّ
 َـمُ  بـَ  ـ ـَ

َ
 :ٌـ

مـنفمـد: ـ گـد، ــح ـ ـم کـ ـب  خـد ـمپ« :سـ
 ـد سـم یـ ،ـو ـم ـ بـ صـد ـحّدعبـ  ـبوـد
 غ ،ـمم دخد کـ ح کـد، فـنمـنمـج  خـفـمـنـح

.)5 :48 ،ـم( خهـد(  ـبو

د
.سـ ـدــبـص   شـدـ ـطریـقع  ــیـن .1-6
ـم شـ نسـک ـد ـمبـ ـ صـد کـ ـحـنچـ  ـع
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.)59 :398 ،ـط(سـ مــح  بـ ـّم ،ســعـح
ــص بهبــنســد، ،دبــنهــیز ــمــد ،شــد کــــ ســد  .2-6
مشــ ــــم دســ کــ ــد ــ ــببــنعر هــــدبــنمّم ،ــبنک
هــ ــع ســ   مّــد ــنمم ــع ــح ــ  ــ بــد؛
ــهــ ــ ــــّکثر  .ســ ــع فــد ــ  ُســّــشــدد
ــ ــّ ضــم ــمــح ــ شــ ســّع ــ ُم ــک ح ــــ

.)ــــد)ه
حد ،سـطحدبب ینشـدج،سـشـ .3-6
بنبدـد کـد. ـ ُّسـ  شـ ـع کـ کغـذ«    ـ« ـ ـرم
کُت

ُ
 ٍب  ٍدِ ِ«حدبم  بو فدط« مُسمگود:

گ گـمـنه ـد کـ ـوـم ـ ـد ب غـذک( »ًـدَ ِـِدـُ  مـ
»ـ ـعـ ًـِکت ـَبـ

َ
 ِـفکتـ

ُ
 ٍـب  ـدِ ـِ«ـحد ـود(،

ـ  کغـذ«    ـ«ـحد .)49/ :48 )بنبدـد، کـد« ـج 
:43 ،ـ( .سـ کـ ــمـ ـ ـاـصـمهـج 
 ،75 ،ـ  کت :3 4،؛ کتـة ـ ،39ـ ،ـکتـ ،3

38،؛ منجزیخـ ، کتـزـة، :38 فـد،353؛ ـج

.)443،ـّمـ ،83ـ ،ـکتـ :879


 ـ«ــرمـحد بـب  »ـّص«ـحد،شـد کـیــ جـ ـ
مـوـ ـ کغـذ«  ـ«ـحد .سـ شـدســر ـبوبـ کغـذ« 
،صد دسـّصف بـح ،ـعسـ شـد بـ ـبـفرـن،

.سـ ّدم

»ِثا« .7
بـ خخـۀ

ّ
 بـ سـّد«حد ـ  ـ »ـ کـ خافـ  «ـع
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کـ ـد ـ کـ  سـ ـ  .)3/ :45 ،عـض ،جـو )بـن »ـ
ـ جـ بدـد ،سـ ـ مـد ـ کـ چـک ـ مـنهــج « :سـمف
خـ ممـۀ  بوـ ـع .)/ :43 ،ـص ،ـ( »ـبو چـک

:سـ سـر مذکـو ـ ـ ـ
گمجچـ  جــ کـ خافـ    ِصـد

.) : ،اممصیبت(

 ـ ـ ـ .سـ ـ شـ »ـ بـ حد»خخـۀ ـ ـکدک شـس
... کـ یـن ـ  شـ ،ـ کـ خافـ  «:سـشـبـ ا ـآفرکتـ
 م بدد  مـد مه هۀ مف سـدحگ ُّسـ ه

.)5 :ـه( »سـ ـبو ِ  کـ

د
  محم بزم بـکـ ـح ـ .1-7
سـ بـ .سـ »بـ »سـّد وـم ــحد کـد، ـ   ـص  ـ5 بـ
سـمـد ـ کـ ـک ـسـ مـف خـدسـ ،شـرـیـنحد
ـ  خـۀ ِ ـشـ جـ کـ ـنم ـم ـدجـدب بـد، کـ ـ خـبـ
.ـهمهـظ ـمط بــیـن  شـد. ـ سـمـد
ـعبـ ـبـ »حدـسـّد مـُسـّمگوـد: بدـد بـن .2-7

.)49/ :48 )بنبدـد، کـد« ـبو بـ ـ   ـبو فـدط کـب
ـ

ّ
 بـ هـذ سـّد« :مـف خـد سـ مگوـد: ـح بـن حـد .3-7

ک سـ مـ کـد. ـعخـب بدـد(. ــۀعخ  جـ هــۀه( »ـع
مــچـ ـ ـ؛ ـ ـ ـ ـچخــج دمـنگسـ خـدـ« :مـف

.)39/4 :4 )حـد، »کـ عـم    )حـ( شـد
مگود: »ـع ـمبـ ـحدـ»سـّد ـم ـببـنـف .4-7
هـ شـد ـ ـ مـ ـمپ کـ سـ شـد  صـن  ـص سـد ـ«

|  | ب ش  ن  ن ن  » ن  ن ِش ن »ش   ثی حدها وهث ث پ ۀ ث و



،ـض مـ؛  ـ( »ـبو بـ سـ ـف یـن  ـ ـبو ـ جـ ـ
.)47/ :389

شـد ـ مـع ،کـ ـ   ـ کـ» بـ حدـ»خخـۀ سـد  .5-7
سـ مـد ـح ـ خـ هـف شـ  هـ  سـ ـک   ـ ـّم هـ کـ
ـ ـ سـد بـن ـ  ،ـدع ـم  ـَهَ .)48/ :398 ،ـبنخ(

سـ دسـ  ـ جـ ـ هـن ـ سـرین بـن   سـ کـّذ مـع کـ کـ
.)95-94/3 :4 ،ـَهَ(

حدبن کـــ  ـــوحجریربنحـــ ،»ـــبـــ ســـدحدـــ»خخـــۀ  .7-7
،َبـــنَح(دم کث   ـــِّح بـــن ســـ دســـشکث   ـــح

.)7-9/ :44 ،ـــذذ

 رۀ ـــ »ب«ـــ  مک شـــم  ـــ ـــح .8-7
ین فســـبســـد ب ک کچشـــد   خخه »ـــب »خخـــۀ
 طمـــد بوب ک ســـ  ج کســـ  ،
کمًا ـــک ســـمـــد نم م خـــۀ ِبـــ ـــ  ک یـــن شـــد.

)475/ :389 ،ـــض( .ســـ  مـــوبـــ ف کـــ ســـض
،

ّ
بـــقم ی شـــد؛ ـــــــــج  »ـــبــــــ« .9-7

ســـ بو بـــ ســـبق ،شـــد ثســـنم مـــ   کـــ ـــح
.)47 :ـــه(


هـ ِهـظ ـمـط مـأۀ ـ شـ سـمـد، ـ  بـ ـ ِـف
 مـ هـد؛ ـ ـد ـ هـ  ،ـ ـۀ مبـق ـه ـ یـ ؛ ـب
ــّ ـ »ـبـ بیـنحدـ»خخـۀ .سـ ـد ـشـ ،ـبو مـو
»ب ببحد»سـّد  سـمـحـم ـ ـفدسـ  ـبو
ِ ـ کـ ـ  ـم ـخ ـ ـد ـ .سـ شـد سـ ـر ـبو بـ
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صیـن گ  طـ  شـد. شـ م شـدـمــۀحخ
کـمجرین ـح ـددسـ ـ سـ  ـرپ  ـبو خـ چـ ،بـ

بگزـد.  ـخ ،ـوم  شـو ـ ـ مدـد گـ سـ  ـ 

ّخ »ِثا« .8
سـخم گـ  :سـ مـف ـخ ـمپ کـ ـیـن ــ یــب

.ـدگزم بـ  ـبو ــســ  خـد جــک
حد جخب مـــ دگ ـــ ـــم ِـــــــبو 

.)۴ :388 ،مم(

»یـن موـد: ک ـبنع ـّ ـم  ـم ـص سـ بـ شـ سـ
ـخ گـ « خـًا«، ـ ُـذَ

َ
ّ ُ

َ
 خـًا ًـذّم ُـُک«ـحدـسـ شــب

شـ سـ  .)5 :ه( »دگزم ب  بو  ه ،گزب سـخم
.سـ مـدـیـنب ـــ ،ـمـۀعـمب

د
ـ ـ کا ...«؛ ًـذّم ُـُک« :کـ سـ ـح ـ ـم ـ  .1-8
سـ ،ـم فـ ـ بـ ـ گـ « :ـ سـ؛ شـد ـب ـعم »ـ«  سـ
ـشـ؛ ـبو بـ ـفـه ،ـ ـم ـ ّجـ ـ بیـن .»...ـگزب
 ک سـدی .سـ ـ خــخـعـ  ـبو ـح یـ

.شـ ـ ـف ،گـ   ّمـ
،م شص  سشد صبوم ین گ  .2-8

س  سین  خبب س  بو چ
ین« هُسـمگود: أید مو م  سـ ـّدینط .3-8
،ببندبنععس بعمد: غ ض ج طخ
ـ بـ  ـع ... ـ ـوم بـن سـب ،حـ جریربـن

.)538 :398 ،ط ).؛ د  بوخافّعرم ّص
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 ـــ کـــ _ »ـــم«شـــر ـــحد ـــ ـــم بـــ »ـــّخ«ـــحد .4- 8
ســـ .ســـشدســـر ـــبو بـــ _ســــــمـــحـــرینفوـــم
بـــخـــســـم ـــ  فـــ هـــ ـــّخـــ عـــد ــــــنمب ـــ خـــد
،خـــ  ـــ  خـــب ـــمـــعـــح ،ـــ  هـــ  .ـــ ـــ
ـــم بـــ عـــا .ســــــمـــحبـــ گـــبز ــــــیـــنف .کـــ فـــّم
کـــد: ـــ ــ کتبـــخـ  ـــیـــنحدّــ ُسـ هـــ گــز بـ  ــ ـ ،ــ شـ
:43 ،طُســـ( ـــاء ـــ ا 7/(؛ :ـــب ،ـــطدبنجریّم(ـــ  مـــ ـــ ا
ـــب( ـــاء حـــة /(؛ :.99 ،ـــدینطم( ـــّـــا ّر 59-55(؛
:4 ،ـــدبنحح( مـــد (؛ :47 ،مـــخ( ـــا /(؛ :4 ،ـــص

،بوـــک ح(دـــ 84/(؛ :48 )بنبدـــد، غـــ ـــ شـــ 59/(؛
.)/3 :48


_ »م«شـرحد مبـ »ّخ«ـحد،شـد کـمـ جـ ـ
.سـ شـدسـر بوب _سـمحرینموـم  ک
ـک ـم عـاـمـحـّخــدع  کـ ســحهـد
ک ـف خـ ـکـ ـنهـب مـگ  یـ ـسـ؛ بـ ـب
 ،ـدمّخـدعـمـح خــم گـ حـ .ـمّخــدع
مـعدمجـف ،ــنصب ـ ـ ـ کـ ســیـنع
فـ  »ُـَُ

َ
  ـَُ

َ
 َ«ـع  »ـهم« ـۀ  کـ سـ ـح یـن .سـ

 ک سـنجهـ .سـهمـمـم بـمـ ،ـیـنم  شـم
»خ«حد مفکشـ ع  د نخب شـو  ک ح

مکد. شـ

ضـا مـد کتـ شـ "ـو سـ بــحد"ـکتـا ـ رـد ـب ـض بـ .
.383 ،کتـا اسـب :ـ .ـا ـهد
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م»ِثا« .9
ین ـ  ـ ،سـ شـدـ ـّامـۀعم  کـ یــب

سـامسـد«! بو  خـد«:ک ـم
ـا ـپ ،ـم شـ «سـ یـن خدـد  کـ ـم
»عزیـ  ـ َّع ـ ـچ«گ»ـ ـ ـچ مـن ِـبو ـ«ـگ

.)142-141 :1388 ،اممصیبت(

شد بنع « مگود: )/دحد( »ِ ْ نَ
ْ
 ِ ْ ب  ِنْ   ن نْ


 »َنْ آ  وه

:شضع شدائج.ب حاضهبو بخدامپ :سگ ک
س   آ اگری  فگ  بی بو ،بم ک  سو سا چ
خدد :گ ئج .س ا من ب مف   م حفمد:
ب ا هض من  ،فینحا  آا :    ساب بو  م س مفماد:
گاپر ب آا :گ ج  ه  سادد. بو   خد اپ امپ اکمنغ

.)6 :3 محامدحن، مع هو؛ ( »هض   اش شغ
.سشد ب ،ب ین  جصخضش س

د
یـــن أّم گ هـــد یم ســــــهپژ عـــّد .1-9
:4 ،ـــّبنح(نحر 7/5(؛ :4 ،ـــه(ـــدع ـــم مدد: ـــج
،کشـــ( ئدعـــة /375(؛ :47 ،ـــحببن( ـــدّ  ـــ 85/(؛

.)33 :47

بو ّعکا  ،مدعف کم مذکو.2-9
:س  ،نشد 

من:  گ  ـــنحـــق ّـــ  پســـد ـــ
خوع منخک ِنخوح  ـــخ ـــه

.)144 :1388 )مصیبتامۀ،
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.سـ ک رینمۀ بـخدـد، ـدبــغکـ ـد ـ ــ
ک کـبسـد سـنمچ،هگ  مو  ــ کـ خدـد ،حـ

! ــهضمـن  ـ

ا»ِ10.»ثا
سـرۀمهـ ب بو ــبـ ــ یــب ـع

:س
خ صـــ   ِـــ یـــن ســـ  هـــ بـــ چرـــد

.)123 :1388 ،ام له(

ـنر ضـة کتبـکــا، سـ بــیـنبـض شـسـ
»ََجـَ

َ
هـَ ِـ ـبـ ُـ َُِ ـ

َ
 کـ ســد:»حدوم ـف مـا ـف

:ـه( مچرـد( ـبو ـ ـد، ـ ـنم هـ ـهـۀ ـ  ـبو ـ گـ (
شـدــحدسـ ــّص ـیـنب ـــشـ سـ .)499

.سـشـدـب

د
ـ ُّشـ  یـنــعربـنخـمـمشـ؛ سـد ـ .1-10
...کام شمربنخع خ م ک دس    م« :س مد
خـ  ،شـمـم ـبـنع ـ ًعـفم کـ دسـ«:گ ـُگ ـََف ـ ـد ـن
   شـب ـض  سـ ـچ  یـم سـد  ـض ـ ـع شـ

.)394 :39 محمدحـن، عامـ( »ـم ـّح
عـّ ،ـ عـا  ـیـنخکـذ ـضـطکشـ ضمّـد .2-10
کت حص ینخ« :سگ چن بهدش مگ ه
ـصکـ شـم ـعــم کـ دسـ سـدسـ؛   کـ کـاصـد

.)335 :47 ،کش( ضمشد« فم ک  دس س
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بمح وـــم مبم  ک شـــد شـــ  ـــپ
فّم کـــ  ســـح د نم   ـــســـ شـــدســـ ر بو
 ک شـــدســـ ر بوبوـــم ـــ بب  یـــن ـــد.
.ســـ شـــدمحم دخج کـــ  ســـح
خدســـ ـــوحـــدمرپـــنمم کـــ مـــه ،ـــدخـــج 
ِ ّمَ ِـــع

َ
ِمن َُف

َ
 ِـــَدَ ََی ٍَِّع »َضرَـــُة :مف مـــگ  ،ـــگب

 ، فـــر ّـــدبنعرع ســـ بـــدخج  ـــع کـــ ـــضر« َِمـــِة«؛ َِیـــ
م بفزـــین .»ســـ    بم  مـــنّم ف عـــهـــۀ
دگ ـــ ســـهحد هـــکت ـــ  ،شـــ ـــم
،ـــحکـــ ح(زّهدشـــ 573/3(؛ :48 ،بوـــ کـــ ح(دـــ :ســـ
:45 ،دهّم(اّک 9/3(؛ :47 ،ـــدخ( دـــ ا 4/(؛ :4

.)3/

سو  »ِثا« .11
بـ  ـمپ ـّم مـد ـ ـبو ـ ِجـه ،سـتـمـرپ  خـب
ـبو خافـ ّعـرم ـ یـ  ـ  ـع ـۀ    ـ ـف 
ـ ـ ـ خـ مسـ  مـه هـم  بوـ ـع مـد.

موـد: مذکـو
سدد مد ین ص ـــدچدد کـــ خ ـــ بـــ فـــر

.)124 :1388 ،ام له(

فـــ مـــد فـــ ِـــه چـــ.)ه( مبد
خـــ  ـــخ  ِبـــ  ،خـــ ! چ  ـــچ مرِد  ـــپ ه

.)103 :1392 ،امسر(

مـد جـ  فـن بـ  ـبو ـ« موـد: ـب یـن شـ  شـ سـ
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 بـدـنسـک ـم ـ فـد، بـ مـ  شـد ـحگـو ُبـد، سـ
.)88 :39 ،مسـ 499؛ :388 ،مـ هـ( »...ـد ـ ـ

د
چـ  خـ خـۀ  چـ خـد سـ ـدم مـ مگوـد: ـط ّدیـن ُـ
نغم  ع  بو شـد، فنشـد ـع خۀ  چ ه طف خۀ
کـد هـ سـ .شـ ـه ـُ ،فـ ـ  ـمپ کـ مـه یـ فـنشـدد؛
هـ سـ ،ـکم سـمـ .سـ ـه ِـهـ  ـُ ــه 
مـ ـوچ ،شـ ـب جـ ـ  جـ ـ ـح ـه  کـد

ـدک سـ ــ ـد ـ ـَح  ـع سـ  ـع  ـبو 
ح ـخـ بـد، خـدسـ  ـَح ـع چـ ـا
گفد ه طف  فـد ک هسـ ب ـدـد  بـحـق
سـه  َح ـع کـد، ـمـد بـ  مـگ ـ 
کـ فـن حـّق هـن دشـد. ءـ ـخ هـخ  هـ  مـ 

.)7-5 :398 ،ـط دشـد).؛ ـح ـک   ـع  ـبو
ـغـ شــم ـبوبــف ،ـ ـ ــیـنیـنب

.شـمـم بـ ـم ـۀ بـمـفـن،

رگ 
ـ ـمزّیـن  شـ سـ شـگذ گـ ـ خـ ـدگ ـبوـ ـع
بوربـن ِبـ  ـ ـ  چگـۀ هـم  کـ ـ ّمـ .سـ ـ 
.سـ شـ جـ ّمـع ـ  کـ سـ ، کـ  ـمپ  ـد فـُب
ـبخســ  ،ـدخـعـدـعـرمبـ ،ـع ــفص
کت ه .سـ ب محدـجـم وســ ـمـ   بـد.
ـ ـ ـد. ـ ـج ـ ـد خـ مصـد ـ دسـ بـ ـ )ـ  ـی(
یـن ســهپژم ـ کـد، ّ ـیـن شــع

|8| حدث و ن
آ
ر ق مطالعاق امۀ صن ثین حدها وهث رث پ ۀ رث و



ین ًحصُّسـهع ـ شـدد.  فگ ـم
 کـ ـ  کـد ـه یـ ـد؛ )ـج ـح(عـضم   ـ
ـم بوحه ، ـبوفــبوـ ـعهـم
کحح ـویق  ،ّممحمـ  مـ  ـد ـ ـد؛
محمبم  ،ّع    ـ  ـ مـخـمـ
ّسح  خس  د  من   س شدوب بوب
ـخ   ــ ــهکـ عـمکـد ـع هـد. ــ
فـع ــیـن  کـد ـهـ سـ  ـ ـبو خـ .سـدـ
 ک بوـ ـعهم  ـبو ــمـفـک .سـ ـ سـ
عـکســحـحـه ،سـ شـد شـ ـ ـ ضـحهـپژ
ـ مـ ،بـ ـ ـم ـح  شـد. شـ ـم ـح ـ ـم
یـن ـ ــنمم .سـ کـ عـشـــطب مـ مـر
سـ ـع  ـد ــنخبـ شـوـ   ،ســم  کـ ـ
قـفشـنبم ــجّدمــدممهـیـنپژ .سـ کـ
ّـگ مک ـقـ ـفبـسـ بوـ ـّعهـدگ

عففسـشـد. شـ 

ام
.کر آ

..سف : .ابواع ش   م .)3۷3(ضا ،ش
..ةمسساددیکم :،دج،دی .).۴6(.ندع،م
3..دُ :اه ُد. .)۴6(.دبنحّدبنمح
۴..ف :رب .دّ  .)۴۷(.حاببن
ــقمــد.۵ .غــــ شــ .)38۵(.ّــةبــنه عدــد بــدــد، بــن

.ــربتاءح  :ــم . چــا .ــهب ــب
6.. :رب .ذّذ .)۴۴(.دبنعح،ََعَبنَح
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۷.ــا ّر :اهــ .ــا ــص ــ ــا ُــف .)۴۷( ،-----------
.ــُ

8. جــدــدعح عــاــقشــ .ــ ُــا .)۴6( ،-----------
ُُتــّــة. :ــرب .ــــدمّمــعشــ

..فة :رب رکن. َاء ُّنّدنمنحر .)۴(.اّبنِح
..ــاّع ــاح ــق .مــاّ ــاء ــاء  ــاع ــافَ .)38(.اــّخ بــن

.صــا :ــرب
.:ــرب .اضــــدــقع رکــن. ّــاء عدّحن.)بــا(. ،بــنجــو

.تــُ
..ُّتُُ :رب .عاض .)۴۵(،-----------
3.اءح  :ــرب .وبعاشــوقع.ــقما .)۴(.ــاکبــنع

.ربــ ُّ
۴..ُ :رب .رنّ .)۴(.ندبنحح،ب
۵..ا ع اهپژ : .چا .اس د .)3(. ،ا امدپو
6..ةّتُُ :رب .ّچا .ش .)۴33(.دّبنمّع،جاج
۷..ف :رب .هچا .آ  .)۴۷(.بنکثاعسحاف
8..ــاصــاط ــا حــة .)۴6(.ــدع حدبــن ،ــاص ــب حافــ

.ــُ :ــرب
.:ــرب .جــاّاءَ ُّفــامــ .)۴8(.ــجاجّبنعــدــدــدعحبحافــ

.ّتــُُ
.ــق .ــّ عــد ــزّ شــهد .)۴(.ــدحبــندع ،اــََح حاکــ

ــمادّم
..مسهفاحم :
.:ــرب ــن. َّ ــ عَدَــُ .)۴8(.ــدــنع مّدب ،ــابو ــ حاک

ــة. ُف
3.:ـــرب .ـــّ مدـــة ـــد ـــ ا .)۴۷(.ـــع حدبـــن ،ـــد ـــخ

ُتّة.
۴..ــچــا .ــمــــقما .ــا .)۴۵(.ــدحفقبنم ،مــخ

مدســن. ــجام :ــ
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۵.تــُُ :ــرب .جــاّ ــد ــ ف ــد ع ــ م .)۴6(.ــدحــن مّدب ،ــَهَ
ّــة.

6.دم : ،ســچا،،اشــاســ اســشما .)38(صع،ض
.جدم

۷..نس : .چا .ساصد .)3۷(.ندع ،ینک ّ
8.:ــرب ّدیــن. ــادکّــقم ــــاء.  ا .)۴3(.ــاحدع ،طــ ُس

.تــ ــعا
.تُُ:رعة.بضحاعةفُلّ.)۴۷(،-----------

.
3..د :رب فافمامة. .)۴۴(.ادبنّدبنمّد،ممش
3..ّربّ حاء  :رب .ُ ط،سابنحد)با(.
3..مس :رب .ّ اّر .)6(.ّدین ّم،رط
33.،ســچا،ــاآ ــاــنــقح ،فــخــّ ــد .)38(ّدیــن ــ ،ــط

ــمــا :ــ
ة..3۴ تم :واس عرّة. ا ۀ .)۴۵(.ّوهبن زیدع
3۵.چــا،کدکضاشــدمــ ،امــه .)388(.ــهبدبــنّم ،ــاّع

:ســن. ،
36.،شچا،کدکضاشدم،امس .)3( ،-----------

سن. :
3۷.چــا ،کدکضاشــدمــ ،امــم .)388( ،-----------

ســن. :ــ ،ــاچ
38.چــا ،کدکضاشــدمــ ،ــ مــق .)3( ،-----------

ســن. :ــ ،هــا
3..کم : .چا .ومحا .)38(.ماد ،فر
۴..ده : .اع اآدحش .)3۵3( ،-----------
۴.:ــرب .عــاض ذکــ هدّ.)بــا(. ّــع مّدبــنطاهربــن ،ــ ــََف

.ّربــــّ حــاء 
۴.:ــر ب .ــچــا .ــ احــرــقشــ .ــا َُُّک.)۴۵(.دهــّم

ســا مؤســة
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۴3.:اهــ .ّچــا .امــدّــقم .ــاــص .)۴3(.اعســدبنّم
.ــّرب فــا

۴۴.تــُ :ــرب .چــا .ــُ  َمــ
ُ
ــ ا .)۴8(.ــرط دبــنجریــّم

ّــة.
با..۴۵ با. :م .رط .).3( ،-----------
۴6..ّعتُُ :رب ئدعة. .)۴۷(.کاشدبنعّم
فة..۴۷ :رب .ّچا .مص .)۴8(.ابواّبنحم
۴8..ا : .اعامدگ .)38۴(.دس،
۴..کر جــمدضا .شــ .)3(.نــحامدحم ،وکــابو

ــما. :ــ
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