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 چکیذُ

زا  ٦دبزچر٠ ٗٔر   ٧يدٝٓز  ٧يؾ٢س،  ٧ٚٝ ث٠ س ز ٛؿػشٚ دز ا ٧صثب سصسف سجس ٥صلٞ ٨ْؾبٟ اغ٘بػ

٘  ٥ػؿس ٦اطٜ ٨غداد ٝ ٗر١ت سؿ ٨ْسؿٌ ٧ساٙدز ا ٙ ا ٦زا ث٠ ػٜٞاٙ ٗر١ت زغر اػرالٕ ًرسد. دز    ٧رسا

 ٨ؼ٠ؾر  ٨ًٞٙسد، زٝحبٛ ٧ص٥ز ٦د ٠ًْ٨ ؾبٟ اغ٘بػ ٧دػد ٦ٝ ٗر١ج ٦اػش٘بػ ٨بغ٦،غ ٧دغبخشبز ػد

 ٦ٌ٧ؾدٛد.  ٨سُرازسأط ٨بزثػ ٥ثسخٞزداز ٝ دز سحٞالر ُٞٛبُٞٙ ػصس صلٞ ا٥ ٧طٟٝ اػشجبز ٝ ٧ِبٟاش ػب

ؾرٞد،   ٗر٦  ٗحػرٞة ١رب   ١٘ر٠ حٌٞٗرز   ٠ً٥ آجش٠ چربٓؽ ػرد   ٥ٗٞػٞد ػصس صل١ٞب٥  اش چبٓؽ

ٛؼ٘رز ا    ٨دداؾشٜد. غر  ٥دز ٗوبث٠ٔ ثب آٙ ٛوؽ ٗإطس ٨ؼ٠ؾ ٨ٞٙاغز ٠ً زٝحبٛ ٧ػش٦ش١ب٥  ثحساٙ

ٗسدٕ  ٦٧ًشبة ٝ زا١ٜ٘ب ٨قًسدٟ سب ثب سأٓ ٦اغز ٠ً غؼ ٥اٝاخس ػ٢د صلٞ ػش٠ثسػ ٦زٝحبٛ ٧س٥ػصا

ٞٓ   ٧ٚٗظْ طبػٞٙ ٗوبث٠ٔ ًٜد. دز ا ٨سدازاٗساض ٝاُ ٧ػش٦ثب ثحساٙ ش ٙ ٗوبٓر٠ ٛورؽ ٗش  - ٦ٗرر١ج  ٨رب

ٗٞزد  ٦ٔ٨ٝ سحٔ ٨ل٦ثب زٝؼ سٞص ٧س٥ٛؼ٘ز ا  ػصا ٨دغ ٨زثس ؾ ص ٨دثب سبً ٥ػ٢د صلٞ ٦كس١ِٜ

هساز ُسكش٠ اغز. ٦ثسزغ

 

ٞ  ٧رس٥، ٛؼ٘ز ا  ػصا ٨دغّبٕکل٘ذٕ:ٍاطُ ٙ  ٠٧،صرل ٙ ٗشٞٓ ٧ػرش٦، ش ١٥رب ثحرسا  ٦،كس١ِٜر  ٨رب

 .٦كس١ِٜ ٨بٙٗشٞٓ
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 هقذهِ

ـػم ،ػؿ همه صکىهت ها  ،ي٪و هنئىلیت  ثؾیـی صاکمثاو ػؿ ٩بثا  هيثکال  هث
ـاؿ ـػ آيهثا ػؿ گثقاؿههی هىّىٝی امت که ػؿ تاؿیظ هىؿػ بـؿمی ٩ ـػ. ٝملکث هثای گیث

ـاؿ ـػ. بثی ىثک هنثئله بثـوف صثىاػث هی هغتل٤ هىؿػ اؿفیابی و تزـبه آهىفی ٩ گی
مثت کثه هثیچ یثک اف ـاگیثـ اف آو ػمثته اف هنثائلی ا٥هثای ٕبیٞی و ىیىٛ بیمثاؿی

ػؿ هىارهه با آيها هنتخًی يینتًؼ. ٝىاهثل هغتلث٤ ػؿ ػمثتگاه صکىهثت ها صکىهت
ـاو ها، هـ کؼام به يىبه عىػ ـای هؼیـیت و ؿ٥ٜ بض تىايًؼ هيکال  ؿا کن یثا ؿ٥ثٜ هی ب

ـاو -اف آ١اف تا  ایاو  -کًًؼ. ػولت ٦ٍىیه   .تخًی يبثىػفینثتی هنثهثای اف بثـوف بضث
صْىؿ ٝالماو ىیٞه ػؿ ػؿباؿ ٦ٍىی با ًٝاویى هغتل٤ و ػاؿا بىػو رایگاه ص٪ى٩ی ػؿ 

ـهًگثی َٝثـ هی مبب ػوؿه،آو  ىىػ تا به ایى رایگاه بثه ًٝثىاو هتىلیثاو هثؾهبی و ٥
غی ٝهؼ ٦ٍىی و بثا یبا کًکاه ػؿ هًابٜ تاؿ ى ه٪الهی٦ٍىی تىره عاٍی بيىػ. ػؿ ا

ـاػ بـرنثته یهؾهبی و  اهىؿژه هتىلیاو یرایگاه وبه  لییتضل -٦ی یؿوه تىٍ کی اف ا٥ث
تثا بثه ىثؼه امثت  ـػاعتثه  -ـی یمیؼ يٞمت الله رقا -ى گـوه ؽی ي٦ىؽ ارتماٝی یا

ـػ. ػ٩ت يٚـهىؿػ تىره و  یًٝىاو یک تزـبه تاؿیغ ـاؿ گی ٩ 

 هتَلیاى فزٌّگی ٍ هذّبی

کثه  ىؼب صْىؿ ٝالماو ىیٞی ػؿ مٖىس و هًاٍب هغتل٤ باالی صاکمیتی مب
ـهًگی چيمگیـ ػؿ صکىهت ٦ٍىیه ؿط ػهؼ البته همه  ـهًگی  اهىؿتاحیـ هؾهبی و ٥ ٥

ـاػ ػیگـی هن رثقو ایثى اهثـ  ٝهؼه ٝالماو ػاؿای هًَب يبىػ بلکهبه ٥٪ٔ ایى ػوؿه  ا٥
ـػم به آيها اٝتماػ ػاىته ايؼ.  بىػه ايؼ که ه

ـهًگثی -هؾهبی  هتىلیاو و ؿوصايیىو ٦ٍىیه َٝـ ػؿ  ٍث٦ىی ؿبثاؿػ ػؿ راهٞثه ٥
ىثیظ االمثالهی، ٍثؼاؿ ،  هًَثب >هثا هنثئىلیت آو که اف ػاىتًؼهایی هنئىلیت

ـه ػؿ  هثن ٍث٦ىیه اف ٩بثل چًاو کثه هن ،امت بىػه ػؿباؿ اهاهت رمٞه، ٩ْاو  و ١ی
ـػ هًٞثىی و ٝلمی امت. ه٪ام يبىػه هٞیى اها بىػ هًاٍبی چًیى  باٝثج يٚثـ هثىؿػ ٥ث
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ـػ  ًٝىاو به تا ىؼ هی ـتـ٥ ـاؿ َٝـ آو ب ـػ ٩  ىثؼ.هثی اٖٝثا او بثه باالتـیى هًَب و گی
با تىرثه  امت.اٝتماػ و اٝت٪اػ ىاهاو ٦ٍىی به ػلیل ىیٞه و ماػا  بىػو بنیاؿ بىػه 

ـا  و بْٞی و ٝیاىی بْٞی اف آيها  ػؿ ػؿباؿبه ایًکه  ١یثـ ىثـٝی  اهىؿهَـ٣ هنک
اف هثا باف هايٜ ييؼ تا ایثى هًَثب ىؼ،هی م ىـٝیه هؾهب تيیٜ کمتـاصکابه عإـ 

 ىبػؿ رایگاه هًَث ي٦ىؽ کالم ٝلما به عَىً ػ.بـو اف بیىکاؿ بیا٥تؼ و یا رایگاه آو 
ـای  یيبـػ اهؼا٣ عىػ هی اف ٕـ٣ ىاه ٦ٍىی ػؿ راهٞه هـػهی مبب ىؼ تا ىاهاو ب

ـػايًؼ.  يیق اف ایى وا٩ٞیت ػوؿ ييؼه و ؿو اف ٝلما بـ يگ

هًَب ٍؼؿ بىػه امت. ٍؼؿ ه٪ثاهی  ،صکىهتی ٦ٍىی اف هًاٍب ههن ػؿ ػؿباؿ
ـهًگثی  کثه  بثىػامت ص٪ى٩ی که ػؿ َٝـ ٍث٦ىیه ػاؿای اؿفه هًٞثىی، هثؾهبی و ٥

ـهًگی راهٞه ؿا ػاؿا بىػ -هؾهبی  اهىؿهنئىلیت  اف رملثه کاؿهثای او يٚثاؿ  بثـ  .٥
 ،ؼکثه اف هى٩ى٥ثا  بىػيثهثایی بـ بیماؿمثتاو و٤٩ ػؿ راهٞه بىػ که ػؿ ایى ه٪ام اهىؿ

ـگؾاؿ  ـياهه عىػ اف ایى هًَب مغى به هیاوبىػيؼتاحی ٍثؼؿ  .آوؿػهثی . ىاؿػو ػؿ م٦
، ىثتام ػاتثاؿ یثاعت ،ی ؿابٖثه ػاىثتهًٞثى اهثىؿه بثا ک یهىّىٝات ۀکْلیػؿ ٩ْاو  

ـاو آو يٚاؿ  ه یهى٩ى٥ا  و چگىيگ اهىؿ ۀهمى بـ یهمچً ی ػ و هتَثْؼ ـک یٝمل ياٙ
ىاو یثو ػ ىثتک هى٩ى٥ثه ؿا ػؿ تَثـ٣ يؼاما اهثالیؿأما و هنت٪ یو. بىػ و هنئى  آيها

و یى همه  ثیػ. با اـک یـػيياو ػعالت هکن و اػاؿه یآو اٝن اف ت٪ن اهىؿهضامبا  ػؿ 
هٞاويو  او، یابٍؼؿ و ػؿ ١ ،ـػیاؿ عىػ بگیهى٩ى٥ا  ؿا به اعت اهىؿۀ کْلیه ىاه کاف آو 

و بثه ٍثؼؿ اٝٚثن فهاو ىاه ٝباك ػوم ایى هًَب صثؾ٣ ىثؼ . ػؿ ـػک یآو ؿا اػاؿه ه
ـ  وی ىاه بٞؼی ایى ٝمل ىاه ٝباك ؿا به ٍثؼؿ عاٍثه و  ،تبؼیل گيت اها بٞؼ اف ه

ـػیؼه ٍؼؿ ٝاهه ت٢ییـ ػاػ و ٩ؼؿ  ٍؼؿ ب  ۀهایث ،ن ه٪ثامیى ت٪نیا .ٕىؿ کلی ّٞی٤ گ
ـتبت و ه٪ام ٍؼؿ عاٍه اف آو ٍؼؿ کامت  یگ٦تً .کاهو ٩ؼؿ  و ي٦ىؽ ٍؼؿ ىؼ ه ه

ـػػیى ه٪ام به ػو ىٞبه ت٪نیه اکل اف آو ٩ب و >باالتـ امت یٝاهه بن آو ؿا  یهتَؼ ،ن گ
 5۳۳۶ٔ ً/4 د ،5۳78ىاؿػو،ٕ ياهیؼيؼ. یٍؼؿ هى٩ى٥ا  ه
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ـهػؿ بیاو ایًکه ٍؼؿ عاٍه و ٍؼؿ ٝاهه چه  کتثاب  ،اف ٩ؼؿ  ؿا ػاىثته ايثؼ ای ػای
ـه الملىک ایى  کًؼ:هی چًیى بیاو تؾک

 او٩ثا٣ هباىثـیى و ىثـٛ امکثص ىیثیتٞ ،ٍثؼاؿ  هٖلث٨ هًَب الفهه هزمال;
 و االمثثالهاو ىثثیظ و هؼؿمثاو و ٝلمثثا و مثثاػا  رمیثٜ مثث٦یؼی ؿیثثو و ت٦ىیْثی
 ب٪اٛ و هنارؼ و هؼاؿك و هقاؿا  عؼهة مایـ و ص٦اٗ و هتىلیاو و ٩ْا  و  یيًمافاو

ـکاؿ ٝملثه مایـ و هنتى٥یاو و يٚاؿ و او٩ا٣ وفؿای و ـیالغ  و هضثـؿاو و هى٩ى٥ثا  مث
 بکاؿ  افاله و ٩تل;: اف ٝباؿ  که ؿا اؿبٞه اصؼاث ػیىاو و >اومت با ص٦اؿاو و ١ناالو

 ٝٚثام ٍؼوؿ صْىؿ بؼوو بیکی ػیىاو ٝالیزاه و امت :کـػو کىؿ و ػيؼاو ىکنتى و
ـکاؿ ىـٝی اهىؿ و يینت اؿبٞه اصؼاث ػؿ هؼعلیت ؿا ىـٛ ػیگـ صکام و ؿمؼيمی  مث

 ػؿ هثؼعلیتی ؿا کهمال ٍؼؿ و امت عاٍه ٍؼؿ ٝالیزاه هغتٌ و هتٞل٨ آحاؿ ٥یِ
 ؿوف عاٍه ٍؼؿ ٝالیزاه :هىربنت ىیبؼ یکهـ هغتَه ى٢ل اف هزملی و يینت آو

 هضثا  ػؿ و ييیًؼهی ىاویػه ب ٩ا ى ٝالی عايه کيیک ػؿ بیکی ػیىاو با یکيًبه و ىًبه
ـاو  و ػلیزثاو و هضال  و يًٖق ٩ىهيه و و اؿػمتاو و يائیى و ابـ٩ىه و یقػ ىـٛ صکام ای

ـه و رـ٥اؿ٥او و ل٨چا  و کیاؿ و هقػد و وؿاؿ ٥ـیمى و بـوؿوػ و عىايناؿ ـاهاو و کم  و ٥
ـاباػ و هافيؼؿاو و ماوه و ٩ن و کاىاو ـایلثی و امت  ٍثؼؿ ؿا راهثه کبثىػ و صثاریلـ و ک
 الَثؼاؿة يایب هؾکىؿه ه٦َله والیا  ػؿ ؿا عاٍه ٍؼؿه ب هتٞل٨ اهىؿ و تٞییى عاٍه

 اعتیاؿ ٍاصب کهمال ٍؼؿ ٝالیزاه. ايؼ ىؼههی هتىره عاٍه ٍؼؿ هباىـیى مایـ و
ـهن١ و هنارؼ و هؼاؿك و هقاؿا  اف هى٩ى٥ا  ىیهباىـ و ىـٛ امکص ىییتٞ  کثل اف یث

ـا٧ و ٥اؿك و آؽؿبایزاو اف >هضـومه کهمال ـاماو ٝ  ػؿ آيچثه مثىی باىثؼ،هثی وع
 ۀافهًث اف بْٞثی ػؿ و امثت کباٍثؼؿهمال یا٥تثه، ت٦َثیل عاٍثه ٍؼؿ امن تضت
 هباىثـیى يَثب و ٝق  هزمال. بىػه ىغٌ یک با ٝاهه و عاٍه ٍؼاؿ  ى،یمالٕ

 ىثـٝی اگثـ و امت هتٞل٨ ٝاهه و عاٍه ٍؼوؿه ب باىؼ، بىػه ت٦ىیْی اگـ هى٩ى٥ا ،
 ؿا کل هـ ىـٝا بلکه يینت، آو ػؿ هؼعلیتی ؿا ٍؼوؿ و ىـٛ صکام اف یکچیه باىؼ،
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ـاؿ اعتیاؿ ٍاصب و هتىلی او٩ا٣، وا٤٩  آو ت٢ییثـ و بثىػ عىاهثؼ هباىثـ ،باىؼ ػاػه ٩
 51ٔ ً/5۳۶2ًىؿمکی،هیٕ .:يبىی امت ه٪ؼمه ىـیٞت هغال٤

ؿوصايیىو صاّـ ػؿ ػؿباؿ که ػاؿای هًاٍب بىػه ايؼ بٞؼ اف ه٪ام ٍؼؿ ػو هًَثب 
ـای آيها راؿی گيت یکی ىیظ االمالهی و ػیگـ ٩اّثی بثىػه امثت ػؿ  .ههن ػیگـ ب

مثت کثه او وٙثای٦ی هايًثؼ هىؿػ ىیظ االمالم ػؿ هًابٜ تاؿیغی َٝـ ٦ٍىیه آهثؼه ا
ـػم و ػٝاوی آيها ؿا بـ اماك ٥٪ه ىیٞه صل و ٥َل ـػهی هنائل ػیًی ه وی هلزؤی  .ک

ـابـ فوؿگىیاو يؼاؿيؼ ـای کنايی که  ًاهی ػؿ ب  امت.بىػه  ،ب

ـياهه ماينىو آهؼه امثت:  ظ االمثالم یو اعتال٥ثا  ؿا ىث یا١لثب ػٝثاو;ػؿ م٦
 یباىثؼ و ؿوفهثا یق هیثْؿك ٝلن ٥٪ثه يظ االمالم هؼیًؼ> ىک یىغَا صْل و ٥َل ه

ـػمثت او یه فکث یهًَثباي و تمام ٍاصب یچهاؿىًبه و ىًبه به تمام ٩ْا  ػاػگنتـ
 48ٔ ً/5۳4۶ماينىو،ٕ .:ػهؼ یهنتًؼ، ػؿك ه

هٖاب٨ آو چه کثه ػؿ امثًاػ تثاؿیغی َٝثـ ٍث٦ىی آهثؼه ػؿ هىؿػ وٙای٤ ٩اّی 
ـاف و ييیبی ػاىته  ـا که اوامت، ٥ چثىو بیيثتـ ىثکل و ىثمایل یل ػولت ٍث٦ىی اچ

ـػ اهثا بٞثؼ اف هی گ٦تًؼ و ػؿ آو اهىؿا  اػای وٙی٦ههی ٩اّی ٝنگـ ،يٚاهی ػاىت ک
ـای هىارثب  ىثؼ و کمتـ ایًکه هًاٍب ػیگـ رایگقیى ىؼيؼ کاؿ او ػؿ صثؼ اهْثا بث

ـاو يٚاهی و ػؿ بْٞی افهًه ٕب٨ ىـٛ ه٪ؼك صکن به ؿ٥ٜ ػٝاوی ػاىته ايؼ.  بگی

گىيثه  ٞاٍـ ػؿ هًابٜ ٦ٍىی ػؿ هىؿػ وٙای٤ ٩اّی ایثىٕب٨ تض٪ی٪ا  تاؿیغی ه
 ىىػ:هی بیاو

 یبًؼ نی، ت٪نثیه اف يٚثـ ص٪ثى٩کثامثت آو  یاؿ ٩ْا  گ٦تًکآيچه ػؿ اؿتبآ با ;
و  یه ص٪ثى٧ بثه ص٪ثى٧ ٝـ٥ثکثى بثىػ یآو ا و >ه ورىػ ػاىتیػؿ ػولت ٦ٍى یعاٍ

ـػ ین هیت٪ن یص٪ى٧ ىـٝ ـائم ۀػؿباؿؼ. ٩ْاو  یگ آو  ۀػؿبثاؿىثـٛ  یه بثه يثىٝک یر
ام ؿا آيثاو کثام ىثـٛ بثىػه و اصکثاؿ صیثـػه بىػ، ػؿ اعتکى ییى تٞیا ياهٞیى یهٞ یصْؼ 
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ـاک یٍاػؿ ه بثىػه و  یت ٝمثىهیىهت و اهًکه ػؿ اؿتبآ با هنئله صک یمیـػيؼ> اْها ر
يؼاىت، به ًٝىاو ص٪ى٧ ٝـ٣ ػؿ ػمت ػاؿو١گاو و  یام ىـٝکبا اص یمیاؿتبآ هنت٪

 81۶ٔ ً/5۳70 ر٦ٞـیاو،ٕ :.بىػ یگیب ىاویاؿ ػیاعتها ػؿ  ػؿ ؿأك آو

ـاف او  ػؿ فهاو ٦ٍىی بایؼ به هًَب هالباىی عإـ  ػؿ هىؿػ هًاٍب ؿوصايیىو ت
ـتبه اٝتباؿی عىػ اف هًَب ـا که ایى هًَب ػؿ ه ـػ. چ باىثؼ هثی هتثاعـهای يياو ک

کثه ٩بثل اف یًٞی رایگاه و اؿفه آو باالتـ اف ٍؼؿ و ىیظ االمالهی ولی اف ایثى يٚثـ 
ـه کتاب ػؿ که چًاو فهاو ىاه ملٖاو صنیى يبىػه امت. آو  بیاو آهؼه ػؿ الملىک تؾک

 ٍث٦ىیه مثالٕیى مثاب٪ه افهًثه ػؿ و هالهثا تمثام کثـػه مثـ هياؿالیه هالباىی ى٢ل
 هالباىثی، ػؿهًٞثی َٝـی هـ ٥ْالی ا٥ْل بلکه يبىػ، هٞیًی هًَب هالباىیگـی

 مثاػا  و ٥ْثال اف اصثؼی ػاىته، هٞیًی اوکه هنًؼه ب یکيقػ  اػىاهاو هزلل ػؿ
 ٦هیوٙ امتؼٝاء اف ١یـه ب ایياو و >يينتًؼيمی  اػىاهاو عؼهت ػؿ ایياو اف يقػیکتـ

 و ه٪َثـیى ىث٦اٝت و هٚلثىهیى اف تٞثؼی ؿ٥ٜ و ىیهنتض٪ و ٝلماو ٕالب رهته ب
 ػعثل ػیگثـ بثه کثاؿ به هیچ وره هيـوٝه اهىؿ و اػٝیه تٞلین و ىـٝیه هنائل تض٪ی٨

ـػيؼ.يمی  5۳ٔ ً/5۳۶2هیًىؿمکی،ٕ ک

ـکثا  آيثاو ػؿ  ،٩ثـو بٞثؼ ۳َٝـ ٦ٍىی به عىػ ٝالمايی ػیؼ که بیو اف  آحثاؿ و ب
ـهًگ راهٞه تيیٜ اهـوفی ٩ابل لمل و هياهؼه امثت. صاکمثاو ٍث٦ىی  هؾهب و ٥

ـای صْىؿ ٝلما اف ي٪آ هغتل٤ امالهی ه ـػيؼ لؾا صْىؿ ٝلمای لبًاو ٥ْا ؿا ب هیا ک
عىؿػ ٝالمايی همچىو هض٪٨ هی ه ربل الٞاهل ػؿ ایى ػوؿه به چين٪ٖبه عَىً هً

ـکی اف بقؿگتـیى ٝالماو ٥٪یه ىیٞه بىػ، ػؿ ٝلىم هغتل٤ ٍاصب يٚثـ  - ىیظ بهایی ک
ـه ببث های ٝـٍثههمیى عإـ مبب ىؼ تثا ٍث٦ىیه اف او ػؿ ، بىػ ـػ هخثل هغتلث٤ بهث

ـههض٪٨ مبقواؿی، هیـ٥ًؼؿمکی، ه -ماعت صـم ؿّىی و هنزؼ ىاه   .الٍؼؿا و ١ی
يام ٝالهه هزلنی ػؿ ایى ػوؿه به ػلیل صْىؿ ػؿ ػؿباؿ با هًَب ىیظ االمالهی يیثق 

عىؿػ. وی امتاػ ٝالمی میاس که ػؿ ي٪آ هغتل٤ ؿ٥ت و آهؼ ػاىثت بثه هی به چين
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ـهيام میؼ يٞمت الله رقایـی بىػ. رقایـی اف ایى ٝالن واؿمته  ـاوايثی ػیثؼ تثا  های به ٥
 ى بضاؿااليىاؿ کمک صا  امتاػ عىیو بىػ.رایی که ػؿ يىىت

 مثلیماو ىاه ٝهؼ ههارـ ػؿ ٝـب ٝلماء اف میؼٝبؼالله ٥ـفيؼ رقایـی الله يٞمت میؼ
ـػه ايؼ. ایيثاو اف ؿا باىؼ. هٞاٍـیى فهايه وی، اوهی صنیى ملٖاو ىاه و  رقایثـ تمزیؼ ک
ـاف ٝلن به تضَیل هًٚىؿ به ـػ مث٦ـ ا٦ٍهاو و ىی  ابىلثىلی ىثاه هايًثؼ امثاتیؼی يثقػ و کث

ـافی، ـايی، ر٦ٞـ ىیظ اصنایی، هاىن میؼ ىی ـاهین هیـفا بض  هض٪ث٨ هالٍثؼؿا، ٥ـفيثؼ اب
ـػی ایيثاو ؿا  عىايناؿی هض٪٨ و کاىايی ٥یِ يائیًی، ؿ٥یٜ هیـفا مبقواؿی، ؿمیؼ و ىثاگ

ـػ.  او يثقػ مثالی چًثؼ و ؿمیؼ هزلنی هضمؼبا٩ـ هال عؼهت امتاػ عىیو به رقایـی ک
ـػ کمک بضاؿااليىاؿ کتاب کاؿيىىتى ػؿ ؿا او و هايؼ وٕثى عثىػ  به هزلنی ٥ى  اف  ل. ک

ـگيت، یًٞی رقایـ ـه بثىػ بثا او  اها ب هغال٦ت صاکن و٩ت رقایـ که اف ٝما  ٝخمثايی بَث
ـػم ىهـ ىىىتـ ایياو ؿا به ىهـ عىػ ػٝى  کًًؼ و اف ٥یِ ورىػی ایى ٝالن  مبب ىؼ ه

ـيؼ. با تىره به ایًکه ىاه فه ـه بب ايه او ػؿ صاکمیت ٦ٍىی ىاه ملیماو بثىػ> کثه عثىػ او به
ای ػاىت او هًاٍثب ههثن ؿوصايیثت  بٞؼ اف تىبه به ٝالماو و هؾهب، تىره عاً و ویژه

ـػ. هًاٍثبی هايًثؼ ىثیظ االمثالهی، ٩ْثاو ، يیابثت  َٝـ ٦ٍىی ؿا به رقایـی اٖٝا ک
 هًٖ٪ثه.ٍؼاؿ ، اهاهت رمٞه، تؼؿیل و رماٝت و همچًیى تىلیثت هنثزؼ رثاهٜ آو 

 142ٔ /5۳20ًآ٩ارـی،ٕ

ىػ، ػؿ تکثـین بث ٍث٦ىی ػولت گماىتگاواف  که عاو ٥تضٞلیىىىتـ،  و٩ت صاکن
ـای راهٜو ػؿ کًاؿ هنزؼ  بنتکاؿ  ؿا به تاله يهایت الْله يٞمت میؼ  ای عايثه وی بث

، ػیًثی ٝلىم تؼؿیل رملهىىىتـ و بالػ هزاوؿ، اف  ىـٝی هًاٍب تمامػیؼ و  تؼاؿک
او واگثؾاؿ  بثهؿا  اف هًکثـ  و يهثی  هٞـو٣  اهـ بهو   رمٞه  اهاهتو  راهٜهنزؼ  تىلیت

ـػ.  5/7۳ٔ د رقایـی،ٕ ک

ىثهـ ىىىثتـ و هثای اف عؼها  وی ػؿ ایى هًَب ههن ٥ٞا  يمىػو هنثارؼ هضلثه
ـهًگی آيها با او بىػ، بىػه امت. ایيثاو اٝثاٙن ٕلبثه ؿا ػؿ  هًإ٪ی که هؼیـیت هؾهبی و ٥

https://fa.wikifeqh.ir/امامت_جمعه
https://fa.wikifeqh.ir/امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر
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ىثٛـ به ورىػ ؽی ورىػ آو بقؿگىاؿ هضامى ; هـ یک اف هنارؼ به ًٝىاو اهام تٞییى يمىػ.
ـا ػؿ آو ػیاؿ ؿوي٨ یا٥ت  514ٔ-511/ٌٍ 5۳۶۳،هیـٝبؼالٖی٤ عاو:. ١ٕ

او  .گىیثؼ وی ىثیظ االمثالم ىىىثتـ بثىػه امثتهثی ا٥ًؼی که هن َٝـ او بثىػ
باب هباصخه ٝلمی  و ػؿ هيهؼ ػؿؿا ػاىت همچًیى با رقایـی ػؿ ا٦ٍهاو اولیى ػیؼاؿ 

 81۳ٔ ً/1 د ،5415ا٥ًؼی،ٕ امت.بىػه  هغتل٤ هن هَاصب

ىثیظ  وی ىاگـػی .میؼ يىؿالؼیى يیق اف ٝلما َٝـ عىػ بىػ ،نـ میؼ يٞمت الله 
ػؿ هيهؼ ايزام ػاػ و بٞؼ ؿوايه ا٦ٍهاو ىؼ و رقء هالفهاو ىاه مثلٖاو ؿا صـ ٝاهلی 

عثىػ  هىاه يیق ػؿ ه٪ام او تىره فیاػی کـػه و او ؿا اف الٖا٣ ىاهاي .صنیى ٦ٍىی ىؼ
ـػیثؼ وآو ه٪ـب  اػىاه هٞؼلت گ; يناعت>هضـوم  نتـ ىاه ملٖاو صنیى ٦ٍىی گ

ـام او به ا٩َثی ال٢ایثه کىىثیؼ  اػىاه عزنته اعال٧ ػؿ تى٩یـ و الضث٨ یکثی اف  واصت
عَایٌ رمیله مالٕیى ٦ٍىیه رىايمـػی و هـو  و تـبیت ٝلما و ٥ْال و هيایظ 

 51۶ٔ ً/1 د ،5415ا٥ًؼی،ٕ .:و فهاػ بىػ

هـچًثؼ وی  ،ؿی هٞتؼ  بىػه امثتػؿ اصىاال  وی گ٦ته ايؼ که او اف ٝلمای اعبا
ـایيا  ٝـ٥ايی يیثق ػاىثته امثت.  ً/5۳20آ٩ثارـی،ٕ ػؿ آ١اف فيؼگی ٝلمی عىػ گ

ـاو بها امت آحاؿی 140  هايًؼٔ اف او آحاؿی به را هايؼه که ػؿ رای عىػ احـی ههن و گ
کتاب ىـس االمماء الضنًی که اىٞاؿی ٝـ٥ايی مـوػه بىػ و با هًٜ ٝالهه هزلنی اف 

ـاؿ ػاػ ت .ایى اهـ هىاره ىؼ ا رایی که يىىت فیثاو ػؿ ایى کتاب ٍى٥یاو ؿا هىؿػ ي٪ؼ ٩
ـاو امثت.ٍى٥یاو ػؿ ػی االيثىاؿ الًٞمايیثة ٥ثی هٞـ٥ثة الًيثؤة ; کتثاب ى بیو اف ػیگث

ـ  ؿا بیاواحـ اومت.  :االينايیة  وی ػؿ ایى کتاب اف اصىاال  آػهی اف ٩بل اف تىلؼ تا ه
صثؼیخی  کتثاب کًثؼ.هثی ػؿ ایثى کتثاب ي٪ثلؿا کًؼ و ىـس فيؼگی بقؿگاو و عىػ هی

ـائب اال; ه٪اهثا  الًزثاه ٥ثی ىثـس ;ؿا يیق به ؿىثته تضـیثـ ػؿ آوؿػ. کتثاب  :عباؿ١
کثه ػؿ هایی او ػؿ ایى کتاب اف کالم هًزن اومت.های اف ػیگـ يىىته: امماءالضنًی

https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A9_%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A9_%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A9_%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A9&action=edit&redlink=1
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بضج يضىمت و مٞاػ  بیايی ػاىتًؼ ي٪ل کـػه و کالم آيها ؿا تىمٔ کالم هَٞثىهیى 
 111ٔ ً/5۳20آ٩ارـی،ٕ کًؼ.هی ؿػ

یى يىىتاؿی ػؿ َٝـ او و اهمیت هىّىٛ ٕاٝىو و اهخا  آو وی ؿا که ىایؼ يبىػ چً
ػؿ ایثى  .هغتل٤ آحاؿ ػاؿػ بـ ایى ػاىت تا ػؿ ایى باؿه ػمت به ٩لن ىىػ های ٝـٍهػؿ 

ـاو فینتی به عَثىً تثؤحیـ های ه٪اله با تىره به هىّىٛ ي٪و ٝالماو هؾهبی ػؿ بض
ؿباؿه وٙای٤ ٝلما و هتىلیاو اهـ و ي٪و میؼ يٞمت الله رقایـی ػؿ آو بایؼ گ٦ت وی ػ

ـاگیـ هايًثؼ ٕثاٝىو و وبثا و های که ػؿ هىارهه با بیماؿی هایی ػمتىؿالٞملهمچًیى  ٥
ـاگیـ راهٞه ؿط ػاػه به ٍىؿ  کتاب  ـاؿ ;هيکال  ٥ هنکى اليزىو ٥ثی صکثن ال٦ث

 به یاػگاؿگؾاىته امت. ػؿ هىؿػ هضتىای کتاب او ػؿ رثای عثىػ بضثج :هى الٖاٝىو
ـاهثىو عثىػ کًینهی ـگؾاؿ، يگاه او بثه هنثائل ارتمثاٝی  ی . يکته ػؿباؿه ایى ٝالن تاحی

 ٩ابل تىره امت. وامت او هًٞکل ىؼه های که ػؿ يىىتهامت 

کثه بثه عثإـ ي٪ثو  همیؼ يٞمت الله رقایـی ػؿ کتاب عىػ بثه هنثائلی  ـػاعتث
بضج عىاهین ب کًین واال ػؿ رای عىػ بیيتـ اف ایى کتاهی ٝالماو هؾهبی ي٪ل گ٦تاؿ

ـػ. ایياو  اهثىؿؼ: یثگى یا هیثى گىيثه بالیام و ٝلما ػؿ ٩با  يقو  اک٤ صیوٙا ۀػؿباؿ ک
ا کثت ؿا آبثاػ یثهثا، همل امت و ٍثالس و ٥نثاػ آو: وال ;و : ٝلما;يىؿ بـ هضىؿ ک
ؼ یثبا یهـ ٝالم:. ًًؼکؼ آو ؿا ٝمل ین ػهًؼ و وال  باکؼ صیٝلما با;مافػ،  یـاو هیو

ـػم  اهثىؿى، ي٦ٜ و ّـؿ ین ػیبمايؼ و ٝالوه بـ تٞل یا هًٖ٪ه ا ىهـ وین یػؿ ا٩ل ؿا بثـ هث
اليثزىو  ىکهنثٕ .ًًؼکؼ همايًؼ آياو ٝمل یاء هنتًؼ و بایًؼ. ٝلما واؿث ايبکؿوىى 

ـاؿ هى ٕاٝىو ـ   ،٥ی صکن ال٦  772ٔ ً/8 د ،5۳70ر٦ٞـیاو،ٕ ،4۶ٔب

ـهًگی و  ًٝىاو ػاىتًؼ به ای ویژهٝالماو ػیًی که ػؿ َٝـ ٦ٍىیه رایگاه  هتىلیاو ٥
به ها هؾهبی هىؿػ تىره ىاهاو ٦ٍىی بىػيؼ. ایياو ػؿ مبب بْٞی اف بالیا و بیماؿی

ـاو هٖالبی ؿا ٔ 5558ٕم  یالله رقائثـ تؼ يٞمیمگ٦تًؼ به ًٝىاو يمىيه هی ىاه و یا ػیگ
 نؼ:یيى یـواو ؿط ػاػه امت، هیه ػؿ ىک یا به هًامبت فلقله
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و اف یه ٍثاصب بثک یاىايکِ یهض٪٨ ٥ ههامتاػ ها ٝالى فلقله ؿط ػاػ، یا یو٩ت;
 یتاب امت، ػؿ هزلل ىاه ]ٝباك ػوم[ بىػ. مثلٖاو ٝلثت فلقلثه ؿا اف وکنت یػو

ـػم ؿوا کثامثت  یى بثه مثبب ٙلثن و مثتمیثا;ِ گ٦ت: یؼ> ٥ی ـم ه ٩ْثا  بثـ هث
 ًًثؼ.ک ی٢مبـ و ائمه هًنثىب هثیعىػ ؿا به   ۀٍاػؿام کمتايًؼ و اص یػاؿيؼ> ؿىىه ه یه

ـگيتیاف ا یه و٩تکاؿ آو امت ک ۀچاؿ ـایى م٦ـ به ا٦ٍهاو ب  ی، هزتهؼیهـ ىهـ ین، ب
ـاؿ ىؼ :. نیًکى یاف هزتهؼاو هٞ ـاماو بىػيؼ و ٩ ه ػؿ بافگيت، هضمؼ کآو و٩ت ػؿ ع

ـاماي ِ گ٦ثت: اگثـ او یًًثؼ. ىثاه بثه ٥ثکى یثیا٦ٍهاو تٞ یؿا به ممت ٩اّ یبا٩ـ ع
ـػ. یؼ تا بپثؾیًکؼ او ؿا هزبىؿ یـػ و ىما بایبپؾ ؼیِ گ٦ت: او يبای  ٥کًینـ٥ت چه یيپؾ

ـيگيت> اها ٥ـفيؼه ملیىاه اف ا ظ هض٪ث٨ هثا ٍثاصب یماو ىثیى م٦ـ به ا٦ٍهاو ب
ه هيث٢ى  کـػ کى یظ االمالم ا٦ٍهاو هٞی[ ؿا به ًٝىاو ىیهزلن ۀٝالهبضاؿ االيىاؿ ]

ـاب  یها يهیاو[ و ىیهًؼ یها ] نتى بتکـ ىؼه، به ىکاف هً یاهـ به هٞـو٣ و يه ىث
ـػاعتگـ هضـها  یاو بـػو ػیو اف ه  58۶ٔ-581 ٌٍرقایـی،/ٕ :. 

ه ايؼ هثن تىاينثتًؼ ای ػاىت ؿىتهکنايی هن ورىػ ػاىتًؼ که ػؿ ٝلىم هغتل٤ مـ 
ـهًگ با فوؿ و ػمثتىؿ  ـا که ي٦ىؽ ٝ٪یؼه و ٥ ـهًگ هـػم تاحیـ گؾاؿ باىًؼ چ ػؿ ٝ٪ائؼ و ٥

ـاػی که بثا ٝلمثی هايًثؼ مثتاؿه ىًامثی ٩ابل رمٜ يینت و همیى هنئله کا٥ی بىػ ا٥
ـػم و اهالی اوٕاو هغتل٤ گىه فػ کًًؼ کا٥ی بىػ ـػم يیق ؿٝایت بْٞا  و٩ایٜ ؿا به ه  ه

ه یه ػؿ ٝهؼ ىاه ٕهمامب ػؿ  ًذ ٩ـکايؼ  ه يىىتهیظ ٦ٍىیػؿ تاؿ کـػيؼ هايًؼ ایًکههی
ـا او کبالػ ي٪ل ه ن هًزن آوکبه ص عالئ٨يتـ یه بکه با آيکؼ ىؼ یى فلقله ىؼی٩ا یاف ٩

 کـ عثایثه ػؿ هٖمىؿه ٝثؼم و فیٔ ٩ـ1ل اف آو  ًذ ٕکٔ ۳111مه هقاؿ ٕ ،ـػه بىػيؼک
 874ٔ ً/5871هیـعىايؼ،ٕ  ًهاو ىؼيؼ. کهال

ـػ هتىلیاو ؿا ػؿ بْٞی اهىؿ کثه هنثت٪ین بثه هنثئله هثؾهب و هی البته ىىػ ٝملک
ـای ایى هٖلب گ ـهًگ وابنته يینت اها ػعیل هنتًؼ ومٞت بغيیؼ ب  قاؿىثی بیثاو٥
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کًؼ هايًؼ و٩تی که ىاه ملٖاو صنیى به تغت  اػىاهی يينثت ٝالهثه هزلنثی هی
ـػيؼ: ـاػ ک  عٖبه ای

ـاو، ػؿ احًثای هىٝٚثه و ; ه٪تثؼای ٝلمثای  ۀهکالمثػؿ ؿوف او  رلىك هیمًت ا٩ت
ـای اواهثـ و يثىاهی هالک الملثک  ػوؿاو، هىاليا هضمؼ با٩ـ هزتهؼ القهاو، اىکا  ار

هؾهب و هلت  ی٢مبـ آعـ القهاو، ػؿ ایى او٩ا  و اصیاو، بثه مثبب هنتٞاو و تـویذ 
ػها١ی يىاب ٕىبی آىیاو ٩ؼك هکاو و ىیىٛ ٥نى٧ و هًاهی و َٝیاو  ٝؼم اٝتًا و بی

مثتاو و ه٪ثـوٛ  و کخـ  رًىػ ابلیل و ىیٖاو، هٞـوُ ّثمیـ ايثىؿ آو  اػىثاه گیتی
ـػیؼيياو  ممٜ اىـ٣ آو  اػىاه  اػىه  ۳1ٔ /5۳7۳ًيَیـی، ٕ :.گ

ـامـ کيثىؿ بثه ٍثىؿ  ػمثتىؿ ای اف ایى و٩ایٜ بىػ که وحی٪هبٞؼ  تًٚین ىؼ و ػؿ م
ـػ هبًی بـ هًٜ اف هضـها  و ايزام ػمتىؿا  ػیى و ىاه کثه ٝلمثای  الٞمل ييـ  یؼا ک

ـاي٪ؼؿ بؼايًؼ و بثـ مثـ ػؿ  ـػم گ بقؿگی آو ؿا همهىؿ کـػه تا اؿفه ایى وحی٪ه ػؿ ايٚاؿ ه
ـها يَب   کًًؼ.هنارؼ راهٜ ىه

کاهل و راهٞی ػؿ امًاػ تاؿیغی َٝـ ٦ٍىی هىرىػ يینت تثا هتىرثه إالٝا  
ـهًگ و هؾهب ػؿ هىارهه با بالیا و بیماؿی چه اهىؿی ؿا تثؼبیـ ها ىىین هتىلیاو اهـ ٥

کـػه و یا اف هى٩ٞیت عىػ ؿاهبـػی ؿا ايزام ػاػه باىًؼ هگـ إالٝا  بنیاؿ کن هايًثؼ 
البته بایؼ ػؿ هىؿػ ایى :. میؼ يٞمت الله رقایـی;حـ ا: هنکى اليزىو;تؤلی٤ کتاب 

ـاف او  ىیٞه ػؿآو  کتاب گ٦ت یکی و یا ىایؼ تًها احـ هايؼگاؿ َٝـ ٦ٍىی اف ٝلمای ت
ـاگیـ هخل ٕاٝىو و وبا ـاو ٥  باىؼ. ایى احثـ ييثاوهی َٝـ ػؿ هىؿػ يضىه بـعىؿػ با بض

اه ايؼاف بثىػه ايثؼ. هٖالٞثه ایثى هن هئحـ و کاؿ ؿها ػهؼ که ٝلما ػؿ ایى يىٛ ٥ٞالیتهی
ـاو ٩یمت ػؿ  گاهی ؿا اف وّٞیت َٝـ او و هن تزـبه گ ـای آیًؼگاو هن آ احـ رقایـی ب

ـاگیـ اؿائه  يمایؼ.هی  یو بـػ ٥ٞالیت ػؿ فهاو هىارهه با بالیای ٥

ـهًگ وهؾهب ػؿ هنائلی هايًؼ بالیثا و بیمثاؿی بثا هثا هی تىاو گ٦ت که هتىلیاو ٥
 ی ػعیل بىػيؼ.امٖه به يضىوامٖه و یا بی و
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 ّا ٍ تعالینآهَسُ

ـػم به صىاػث و بیماؿی ـاگیثـ مثه ػوؿه ػؿ ٝمثىم راهٞثه بایثؼ هثای ػؿ بٞؼ آگاهی ه ٥
ـای عثىػ صثائق اهمیثت امثت ه٪ٖثٜ ٩بثل اف هىارهثه  ـا کثه هثـ کثؼام بث لضاٗ ىىػ چث

تثا ػؿ ىثىػ هثی ٝالد کاؿٔ و تزـبه ايؼوفی که عىػ مببٕ ٕ یيگیـیٔ، تؼابیـ صیى وا٩ٞه
ىثىین کثه ػؿ هثی های بٞؼی کاؿ به يضى ػؿمت ايزام ىىػ. باف هن عثإـ ييثاو هىارهه

ـػاعته ييؼه امت اهثا  َٝـ ٦ٍىیه هتام٦ايه هنت٪ال و یا به ًٝىاو گقاؿه به ایى يٛى يگاه  
بزا هايؼه اف آو ػوؿه تىمٔ آیت اللثه مثیؼ يٞمثت  ۀو عاٍه يىىتها با تىره به يگاه بْٞی

ىىػ به يکاتی ػؿ هىؿػ آو مه هـصله بیاو يمىػ. اٍل يىىثتى چًثیى کتثابی هی الله رقایـی
ـاؿ هى الٖاٝىو; عىػ ػو هـصله اف مه هـصله ؿا ػؿ بثـ ػاؿػ. : هنکى اليزىو ٥ی صکن ال٦

تضـیـ ایى احـ با تىره به هضتىای آو و ػؿ ٍىؿ  ييـ، ایى کتاب ػؿ مٖش ٝالماو راهٞثه 
ـػم ؿاه ٝالد ؿا يياو ؼ. يکته بٞؼ تىره به ٝىاهل  یؼایو ایى يٛى صىاػث امت و ػههی و ه

ـای ات٦ا٩ا   یو ؿو آهاػه کتاب هثىؿػ يٚثـ هتامث٦ايه بثه  مافػ.هی راهٞه ؿا ػاؿای تزـبه ب
باىؼ ّمًا ایى کتثاب بثه فبثاو ٝـبثی بثىػه و يمی ٍىؿ  ؿاصت ػؿ اعتیاؿ ٝمىم هىرىػ

تثا بيثىػ هيثـوس ایثى کتثاب ؿا ػؿ باىؼ يمی ػؿ اعتیاؿای باىؼ و تـرمههی ينغه عٖی
ـارٞه بْٞی اف هض٪٪ثیى ىثـس هغتَثـی اف  يىىتاؿ صاّـ ايٞکاك ػاػ صا  با تىره به ه

 ىىػ:هی ایى کتاب ػؿ ؽیل بیاو

ى; ًٝىاوبا  کتابی رقایـی الْله يىىته میؼيٞمت  هىالفشاس  حکن ف  الُؾُدىو ُهغکِّ
، رقایثـ و ب٢ثؼاػػؿ  آو يضىه ىیىٛو  ٕاٝىو بیماؿی ىـس به آوػؿ  که امت  :الطاػىو

ـا٧و  ٢ٍیـ  آمیای، ىامػؿ ٩مـی  5518 ما  ػؿ صاػحه ایى. امت  ـػاعته هىیقه و  ٝث
ـاو ىـ٩ی رًىب های بغو به ٕىؿی . هـػيؼ آوبـ احـ  رمٞیت کخیـی که ات٦ا٧ ا٥تاػ ای

کًؼ ٝالماو و ٕالب ػیًی بنیاؿی ػؿ احـ ایى ٕاٝىو راو عىػ ؿا اف ػمثت هی که ي٪ل
ػاػيؼ. به ىکلی که عیلثی اف هنثارؼ و هثؼاؿك عثالی اف ائمثه رماٝثا  و ٕثالب 

ـاگیثـ ایىاف   یيگیـیهای ؿوهو  و٩ىٛ ػلیل کتابوػؿ  ىؼيؼ. او ؿا اف  بالی فینثتی ٥

http://wikifeqh.ir/طاعون
http://wikifeqh.ir/بغداد
http://wikifeqh.ir/شام
http://wikifeqh.ir/آسیای_صغیر
http://wikifeqh.ir/عراق
http://wikifeqh.ir/ایران
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را ػاؿػ ایى کتاب بـؿمثی  کـػه امت. بـؿمی یوو اػیبايه عى ویژه ػیؼو با  ػیًی يگاه
ـػ. ـاؿ بگی  و  ژوهو ٩

«الطبػَىهيالفشاسحکنفٖالطُدَُىهُسکِّي»فْشستثٌذٕکتبة

ـ  هنثئله  بیثاوػؿ  او  بغو. امت عاتمه یکو  باب  ًذ ػاؿای کتاب  بیثاوو   هث
، ؿوایثا  بـعثی بثهو امثتًاػ  ػیًثی هًثابٜبثـ  تکیهبا وی . امت آو ٝزایباف  ای  اؿه

ـ  ػؿعىامثثت  ۳448 ينثثغه امثثت. ٕرقایثثـی، يؼاينثثتهؿا رثثایق  آو تٞزیثثلیثثا  هثث
 تؤویل به مپل رقایـی 5۳0ٔ-584 /۶ٌٍ د ٧، 541۳ٔ ٕهزلنی،8 هـٝيی/ً

 رقایثـی،ٕ ، اػؿیثلآػم صْثـ  آوػؿ  کثه امثت  ـػاعته اصاػیج بْٞی
ـاهینا، ۳ٔ هـٝيی/ً ۳448 ينغه  ٔ 4 هـٝيثی/ً ۳448 ينغه رقایـی،ٕ ب

ـ اف عؼاويثؼ  1ٔ هـٝيثی/ً ۳448 ينثغه رقایـی،ٕ و هىمی ؿا  عثىیو هث
 .ايؼ عىامته

دالٗلطبػَى

 فحؾا ؽیىعو  اسجکاب

. امثت ىثؼه بـؿمثی آو گنثتـهبثـوف و  امثبابو  ٕاٝىو بیماؿی، ػوم بابػؿ 
 هـٝيثی/ً ۳448 ينثغه رقایثـی،ٕ يٚـرقایـی بثه بیماؿی ایىبـوف  ػلیل يغنتیى

ـايثی،ٕ .ا امت٥ضي  ىیىٛ و  اؿتکاب، 51ٔ ػؿ  وی ٔ ۳05-۳01 /ٍث8ٌ د ،5457ٕب
٥ضيثا  ٩ثىهیاگثـ ػؿ  :امت ىؼه گ٦ته آوػؿ  که کـػهيیق امتًاػ  صؼیج یک به باؿه ایى

 يیثقهؿا بثا  آػهیاوکًؼ تا  هی هنلٔ آػهیاوؿا بـ  اهـیمًاواف  مپاهیىىػ، عؼاويؼ  ىایٜ
 51ٔ هـٝيی/ً ۳448 ينغه رقایـی،ٕ .ا٥کًًؼ هی هالکتػؿ وؿٕه 

 جشک اهش به هؼشوف و يه  اص هًکش

ـا ٕاٝىو ىیىٛػیگـ  امباباف  اف هًکثـ  يهثیو  هٞثـو٣ بثه٥ـیْه اهـ  يکـػو، ار
ـایػؿ  اهما  مبب به يیق گًاهاو بی آو هٖاب٨ که امت ـيىىثت٥ـیْثه هثؾکىؿ،  ار  م
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 ينثغه رقایثـی،ٕ ىثؼ.يیق عىاهثؼ  آياوگیـ  ػاهى ٕاٝىوکًًؼ و  ؿا  یؼا هی گًاهکاؿاو
 کثه امثت کثـػهامثتًاػ  اف ٥٪یهثاو بـعثی ٥تثىای به رقایـی 57ٔ هـٝيی/ً ۳448

، اف بثالػ ک٦ثـ  امثالم ػیىػؿ ا٩اهه ىٞائـ  ياتىايی ٍىؿ ايؼ ػؿ  کـػه هى٤ٙؿا  هئهًاو 
 52ٔ هـٝيی/ً ۳448 ينغه رقایـی،ٕ کًًؼ.هزـ  

 يظش حکما دسباسه طاػىو

. امثت کثـػه اىثاؿه آو امبابو  ٕاٝىو بیماؿیصکما اف  تل٪ی به اههاػػؿ  رقایـی
 صکثنوبثا ػؿ  بیمثاؿیيٚـ صکمثا،  هٖاب٨ 50ٔ هـٝيی/ً ۳448 ينغه ٕرقایـی،
 هتى٥یٕ هیـ٥ًؼؿمکیگ٦ته  وی. امتو بؼ  يیک آهیغتگیاف  ٕبیٞتٔ  ٕتً٪یه   اکنافی

ٕىؿ  > همثاوامثت کـػه تيبیه  ايناو  بهؿوفگاؿ ؿا  که کـػه ي٪ل فهیًه ایىٔ ؿا ػؿ 5111
ـای آػهی که ـػ،  کاؿ هی بهؿا  هنهل، اػویه تً٪یه ب ـايؼويیق با  ٕاٝىوب  هىرب آػهیاو هی

 81ٔ هـٝيی/ً ۳448 ينغه رقایـی،ٕ ىىػ. ؿوفگاؿ هی هقاد  اٝتؼا  

 طاػىوفشاس اص  وخىب

ـاؿ اف  صـهتیا  ورىب به کتاب مىم باب اف   ل رقایـیػاؿػ.  اعتَاً ٕاٝىو٥
و  هالکثتػؿ  و٩ثىٛاف  ابثؼاوو  ي٦ثىك ؿٝایثتو  ص٦٘ ورىب بابػؿ  ای ه٪ؼههؽکـ 

و  تضلیثل بثه، مثیا٧ همثیىػؿ  اصکثاماف  ای  ثاؿه تيـیٜاهـ و  ایى به  ىـیٞت اهتمام 
ت  اهل هًابٜٝمىها  ػؿ  که  ـػاعته  اف  یاهبـ اکـم هً٪ى  ؿوایاتی بـؿمی ًْ  ي٪ثلمث

ـاؿ اف  و بًا بثـ آو ىؼه  د ،5450 صزثاد،ٕ .امثت ييثؼه ىثمـػهرثایق  ٕثاٝىوهثا ٥ث
 ایثىبثا  کثه ىغَثیامثت>  آهثؼه ؿوایا  ایىاف  بـعیػؿ ٔ 57۳7-5748 /۳ٌٍ

 همثه ایثىبثا    ۳/128ٔ د ،5450 ٕٕیالنثی، .بـمؼ، ىهیؼ امثت هالکت به بیماؿی
ـای یاهبـ بثه ورثىػ  يهیها  ػؿ آو که  اهاهیه  ؿوایا اف  ای  اؿه بهبا امتًاػ  رقایـی  ٔىث
ـاؿ اف  ورىب به صکن ،امت ىؼهت٦نیـ  عاٍی  ينثغه ٕرقایـی، .امت ػاػه ٕاٝىو٥
 81ٔ هـٝيی/ً ۳448
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 /ٍث4ٌ د ،١ٕ541۶قالثی، الؼیى ػؿ اصیاء ٝلىم ١قالی مغًاو همچًیى رقایـی
ـاؿ اف  ١قالثیيٚـ  به. امت کـػه بـؿمیي٪ؼ و  ت٦َیل بهؿا  ٔ ۳1۳-۳12 بثا  ٕثاٝىو٥ث
تضـیمی، ت٦نثیـ  يه، اؿىاػی يهی بهؿا  اصاػیج وی، هـ چًؼ يینتمافگاؿ   تىکل ه٪ام
 .امت کـػه

 هىهًاوطاػىو ػزاب کافشاو و اهححاو 

ـای  ٝثؾابی ٕثاٝىو بیمثاؿی که ػاىته، اٙهاؿ کتاباف  ػیگـی بغوػؿ  رقایـی  بث
ـاو  ـای  اهتضايی وکا٥ ـائًیو   521ٔ /۶1ً د ،541۳ٕهزلنی، امت هئهًاو ب يیثق  ٩

 ۳8ٔ هـٝيی/ً ۳448 ينغه . ٕرقایـی،امت کـػه اؿائهعىػ  مغىبـ 

 وظیفه ػالماو دس بشوص طاػىو

 هيثیتػؿ بثاؿه  کالهثی هْٞثال اف  ای  اؿهو  ارل ه٦هىم بـؿمی به اػاههػؿ  وی
ـاؿ اف   ـػاعته آػهیو اعتیاؿ  الهی  .امثت ػیثؼهمثافگاؿ  هثیال هيثیتؿا با  ٕاٝىوو ٥

و  ٝالمثاو وٙثای٤ بیاوو  ىـس بهػؿ آعـ،  44ٔ هـٝيی/ً ۳448 ينغه ٕرقایـی،
 ایثى چثىوو   ـػاعتثه، ٕثاٝىو ىثیىٛ، هايًثؼ ٝٚثین صىاػث و٩ىٛ هًگام به صاکماو
ـای که امت گ٦ته، امت ػاينته آػهیاو ؿا يتیزه گًاه بیماؿی ، آو و٩ثىٛاف   یيثگیـی بث
ـػم بهبایؼ  بیماؿی ایى ىیىٛ هًگام بهؿا اؿىاػ کًًؼ و  عل٨ػاؿيؼ  وٙی٦ه ػیى ٝالماو  هث

 ٕرقایثـی، .آوؿيثؼ رای بهؿا   يماف و ؿوفه  همچىو ػیًی هًامکاف  ای  اؿه کهاهـ کًًؼ 
ـایو ػؿ  ػیثى ٝالمثاويیثق بایثؼ هً٪ثاػ  صاکمثاو 42ٔ هـٝيی/ً ۳448 ينغه  ارث

 ۳448 ينثغه رقایثـی،ٕ عثىػػیگـ  هایکتابػؿ  رقایـیکىىا باىًؼ.  هیال اصکام 
 .امت کـػهؽکـ ؿا  5518ػؿ  ٕاٝىو ىیىٛيیق  11ٔ هـٝيی/ً

هثایی هخثل ٕثاٝىو و وبثا هغتاؿ رقایـی بیيتـ به ممت ایى امت که بیماؿیيٚـ 
ـای ػؿ اهثاو هايثؼو اف ایثى بالهثا بایثؼ اف  ـػم ػاؿػ و بث ؿیيه ػؿ ٝمل به گًاه تىمٔ هث

 ٥ضياء ػوؿی کًًؼ.
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 -هن ػؿ َٝـ ٦ٍىی ورىػ ػاىته ايؼ کثه هثن هًَثب ػؿبثاؿی هثؾهبی ٝلمایی 
ـهًگی ػاىتًؼ هن ػؿ اهـ ٕبابت ٍثاصب ٥ثى بىػيثؼ هخثل هضمثؼ بثى مثٞیؼ ٩مثی  ٥

هٞـو٣ به ٩اّی مٞیؼ و یا صکین کىچک که هن ػؿ هًَب ٩ْثاو  هيث٢ى  بثىػ و 
ـه ػمثت بثىػ. ـه و چی اف ههمتثـیى  یکثیٔ 458 /4ً د هثؼؿك،ٕ هن ػؿ ٕبابت عب

ـاو ػؿ َٝـ ٍث٦ىی، ٕثب مثًتی رالیًىمثی های مـچيمه امثت کثه  ػايو ٕب ای
 مالهت رنمی و ؿوصی، وابنته به تٞاػ  اعالٓ ػؿ بثؼو امثت و بثه هثنبـ ایه آو 

ـػػ. ایى يثىٛ ٕثثب هیعىؿػو تٞاػ  اعالٓ، هًزـ به بـوف بیماؿی  ػو ٩نثثمت  بثهگ
بًؼی امت. ػؿ بغو يٚـی، اٍى  و هبايی بثه  يٚـی و ٕب ٝملی ٩ابل ت٪نین ٕثب

ـاؿ هثی ورىػ آهؼو، ـػ و بغثثو ٝملثثی گیثثٍضت و تٞاػ  بؼو ايناو، هىؿػتىره ٩
ٕب هبتًی بثـ امثاك ت٦کثـ و  هامت.بیماؿیٝالد و   یيگیـی هٖٞثى٣ بثه اٍثى 

هٞـ٥تی ٕب َٝـ ٦ٍىی  گیثـی هبثايی اصکام امالهی، ػوهیى صىفه ههن ػؿ ىثکل
هًتنثب بثه هثای ؿوایثتو  آو، هًبٞثج اف بـعثی آیثا  ٩ثـآو های  ایثهباىؼ کثه هی

ٕـیث٨ ١ثؾاها،  بثثـ  یيثثگیـی و ػؿهثثاو اف امثت و ػؿ آو هَٞىهیى ٝلیهن النالم
ـاو ٕب ػايو هٞـ٥تی صىفه . مىهیىىىػهی ػاؿوهای ماػه و تىمل به عؼا، تؤکیؼ  ایث

 ؿویکـػهثای ػاؿػ، صثثىفه ٥ثى٧ آهیغتگثی ػو هثثـ بثثا بثه يثىٝی کثه ٍث٦ىی َٝثـ
ـکیب بثا هـػهثی و ىث٦اهی بثثىهیهثای ػؿهاو ٩الب ػؿ ٝاهیايه ٕب بـ هبتًی  هثای ت

 يیثثق و کثثثايی، اينثثايی صیثثثىايی، گیثثثاهی، هت٦ثثاو  هًيثثؤهای بثثا ػاؿویثثی هغتلثث٤
کمثا  ;٥ـفيؼ : کما  بى يىؿٔ ;5۳0۶/۳۳هضمؼٝلی  ـ١ى/ٕ بىػ. راػویی هایػؿهاو
 هثٔ ػؿباؿه اعالٓ و ٥ناػ آو که مبب بـوف ٕثاٝىو 074ػؿ کتاب ٕبی عىػ ٕ: ٕبیب

 يىینؼ:هی ىىػهی

ـػاؿها و هثـػه هت٦ٞىی بغاؿهثا مببه وبا یا ب هثا بـعامثته و بثا هثىا مت که اف ه
بغاؿهای ٥امثؼ ػؿ هٞثثاػو  ،٦ٝىيتی امت که ػؿ بإى فهیى مببه هغلىٓ گيته یا ب

ػ٥ٞه ؿاهی بیابؼ که اف فهیى بیـوو آیؼ و بثا هثىا  یکه ب ؿػیثه الزثىهـ هزتمثٜ ىثىػ و
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ـایت کًثؼ و آيهثا ؿا  و گیاه و هقؿوٝثثا  به آبهغلىٓ ىىػ و  ٥امثؼ مثافػ و اف ؿاه مث
صیىايا  ؿا هثقاد ؿوس و بثؼو ٥امثؼ ، يبثا  ؿا و اف عثىؿػو آػهثی ،عىؿػو صیىايثا 

ـگثی ىثایٜ ـػػ و ٕاٝىو  یؼا ىىػ و ػؿ هیاو علث٨ ه ـػػ گ کمثا  بثى يثىؿ کمثا  ٕ .گث
 52128ir10/۶0ٔب /الٖبی

ىثؼ  تاب ٥ى٧ که ؽکثـ هغتَثـی اف هضتثىای آومیؼ يٞمت الله رقایـی هن ػؿ ک
ٕبی َٝثـ های ػايؼ. يىٛ مىم آگاهیهی بب ٕاٝىو ؿا ياؿّایتی عؼاويؼ اف بًؼگاوم

يضىمت، ٕالٜ بیًی و ٝلن متاؿه ىًامی ػؿ آو ػعالثت  >٦ٍىی که بیيتـ ٝاهیايه بىػ
بثا آيزثا کثه و٩ثىٛ فلقلثه  ،ای اف ایى گقاؿه ػؿ ایى يىىتاؿ آهؼه امت ػاىت که يمىيه

اف  یاهثؼهایی و ىىػ هی ی ىاه ٦ٍىی هٖـسیا يضىمت فهاو تارگؾاؿ متاؿه ىًامی
ـاو لؾا امت که ػؿ يىٛ مىم را ػاؿػ. ـػم ػؿ فهاو بض گاهی ه ها، يتیزه اولیه اه ٝؼم آ

تل٦ا  فیاػ اينايی بىػه که ػاهًه عناؿ  آو تا کيثىؿهای ه٪َثؼ کاالهثای تزثاؿی 
ـاو َٝـ ٦ٍىی بىػ.  ای

اف ىثٞـ يیثق ػؿ فهثاو بثـوف هن ػؿ ٝالماو ػیًی ؿواد ػاىثته و ػاؿػ لثؾا ٕبٜ ىٞـ 
ـػو به آو امت٦اػه ـهًگی و هی صىاث و یا گىىقػ ک کـػيؼ. فباو ىٞـ یکی اف يماػهای ٥

ـای آیًثؼگاو  باىؼ. ػؿ هىؿػ بـوف هيکل و ؿ٥ٜ آو یا کن کـػوهی هًـی هـ َٝـ یثا بث
گاهی بْٞی او٩ا ، ىٞـ بلًؼگىی هًامبی امت. َٝـ ٦ٍىیه يیق اف ایى اهـ  رهت آ

ـاوهنتخًی  ىثؼ هثی فینثتی هىارثههثای يبىػ و هـ کنی که ٕبٜ ىٞـ ػاىت و با بض
ـػ و ىٞـی به فباوهی ٕبٞو گل بینت و هيثتن ىثٞباو ػؿ  :اهیـ ياهؼاؿ; آوؿػ.هی ک

٣ ىؼ و ػؿ اوایثل ؿهْثاو کثه  :یىؿ  اوراو; ـْ به ىـ٣ مٞاػ  هزلل همایىو هي
تنباو تبـیق عبـ ؿمیؼ کثه اف ػاؿو١ه و هض ،بىػ :٩َـ اوراو;يقو  همایىو ػؿ صىالی 

آهیق بثىػ، ت٦ْٞثى یا٥تثه و هثى  اصمثـ  ايگیثق و صیثا  تبـیق که ؿوس ۀالْنلًٖهىای ػاؿ 
ـػم ٥تاػه و ٕاٝىو ػمثت  همچى آتو مىفاو بـ کىه مـعاب تا٥ته امت. وبا  وبا ػؿ ه

 ،هثا ه٦تثىو بثىػیایيثاو ػ  ۀعا  ؿعنثاؿباکی گياػه. عىباو که اف  ٥ْتاکی و  ای بی
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ـها  ـعىو امت. هـ تارـ که فْؿ مثـط ػؿ ب٢ثل هٕاٝىو بـ چهـ ۀػايو اف اکًى ىاو رگ
ـاىثتی  ۀهاػػاىتی اکًىو  ـا٥  ـعىو ػؿ فیـ ب٢ل ػاؿػ و هـ رىاو که به ؿٝىيثت گثـػو ب

 ٥ْثل اللثه بثى ؿوفبهثاو/اکًىو اف تاب هـُ ٦ٝىيت هـ ػم گـػو  ثیو يثیو آؿػ. ٕ
5۳28/8۳8ٔ 

یییض  طؼییّى طییاػىو فحییاد دس جبش
 

 جیییض جییییضا َخغییث هییش  جییؼآ  
 

 ای دس هییییاو خلیییك فحیییاد هيیییدا
 

 خییشهّى ػمییش خملییه داد بییه بییاد 
 

 ؽییىد فیییشوص خییشهى اص دايییه ه 
 

 عىص ایغث خشهى ایى ػدب دايه 
 

 ای بییش داد هییش  دايییه خىؽییه  
 

 داط دس هیییضسع حییییات يهیییاد 
 

 کىهّ عشخاب غشق دس خىو اعث
 

 يه ػدب، سوصگاس طاػىو اعیث 
 

  



 ـهًگ یهؾهب یاوي٪و هتىل ـاو یو ٥ ک یَٝـ ٦ٍى ینتیف یهاػؿ بض     6=6 ...بـ ي٪و یؼبا تؤ

 

 گیزیًتیجِ

ـهًگی ػؿ همه اَٝاؿ ٩ابل تىره امت، صا  که ػؿ فهثاو ي٪و  هتىلیاو هؾهبی و ٥
ـکؼام چه ؿوىی ؿا ػؿ  یو ؿو ـيؼ، ٩ابل بـؿمی امت. میؼ يٞمت هی بـوف صاػحه ه گی

٥کـی و ٝلمی عىػ که ػؿ آحاؿ هغتل٤ به را هايؼه های الله رقایـی با تمام هي٢ىلیت
ـػ و احثـ  ـػم بىػه هخل ٕاٝىو وؿوػ ک اف او  یؼا امت> ػؿ هنئله ههن که هغل فینت ه

ى;ههمی ؿا به ؿىته تضـیـ ػؿ آوؿػ. با هٖالٞه کتاب   هىالفشاس  حکن ف  الُؾُدىو ُهغکِّ
ـهًگی هـ َٝثـ  ىىػ ي٪و هتىلیاو هؾهبیيمی ىىػ کههی وی هياهؼه: الطاػىو و ٥

ـاگیـ فینتی به يثام کـويثا امثت  ـاو ٥ ؿا ياػیؼه گـ٥ت، صا  که راهٞه بيـی ػؿگیـ بض
ـهًگی ػؿ صا  صاّـ چگىيه امت و چه  بایؼ بـؿمی ىىػ که ي٪و هتىلیاو هؾهبی و ٥
ـای  ـا که عىػ او ػؿ باب  ًزن کتاب عىػ ب آحاؿی ؿا ػؿ فهاو عىػ به یاػگاؿ گؾاىتًؼ چ

ـاوٝالماو ػیًی   کًؼ.هی وٙای٦ی ؿا بیاوها يیق ػؿ بض
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 .ؼٟٛس٢، تٟشاٖ ، صٕذ ٔٛحذ،اِمآِ ٚ ر٤ُ اِتحفٝ تحفٝ( 1363)٥ٔشلثذاِؽ٥ف خاٖ ، ؿٛؿتش٢ .12
 .1417/1996 ،ت٥شٚت، ػّف٣لثذإِز٥ذ  حٕذ٢ چاج، ٔؼٙذاِـا٥٥ٔٗ،  احٕذ تٗػ٥ّٕاٖ  ،ؼثشا٣٘ .13
 .1420 ر 1419 ر٥ضٜ، تشو٣ لثذإِحؼٗ ٔحٕذتٗ چاج، اِؽ٥اِؼ٣داٚد  ، ٔؼٙذ ات٣ داٚد تٗ ػ٥ّٕاٖ ،ؼ٥اِؼ٣ .14

 .چاج ػْٛتشرٕٝ لض٤ض اهلل واػة، ا٘تـاسات ٣ٌّ،  وـىَٛ،( 1376) ،(ؿ٥خ تٟا٣٤)لا٣ّٔ، تٟاءاِذ٤ٗ ٔحٕذ  .15
 .1406/1986 ،ت٥شٚتاِذ٤ٗ،  ، اح٥اءلّْٛٔحٕذ  تٗٔحٕذ  ،غضا٣ِ .16
 .ا٤شاٖ – تٟشاٖ حافؿ، وتاتفشٚؿ٣ ٍ٘اسػتاٖ، تاس٤خ (.ق.ٜ 1404) ٔحٕذ، تٗ احٕذ واؿا٣٘، غفاس٢ .17
 .ا٤شاٖ – تٟشاٖ ٔىتٛب، ٥ٔشاث پظٚٞـ٣ ا٣ٙ٥ٔ، ٔشوض آسا٢ لآِ تاس٤خ.( ؽ.ٜ 1382) سٚصتٟاٖ، تٗ اهلل فعُ .18
، چراج  ٔـا٥ٞش ٚ دا٘ـٕٙذاٖ اػالْ، تشرٕٝ اِى٣ٙ ٚ االِماب، ٔترشرٓ ٔحٕرذ ررٛاد ٘زفر٣    خ لثاع، ؿ٥ ل٣ٕ، .19

 .اػال٥ٔٝ، تٟشاٖ
 :وتراب ؼثر٣، وتاتخا٘رٝ ٔزّرغ ؿرٛسا٢ اػرال٣ٔ، ؿررٕاسٜ ٔررذسن        ق،  974وٕاَ تٗ ٘رٛس  ة، وٕاَ اِؽث٥ .20
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 .1403/1983 ت٥شٚت، تحاساال٘ٛاس،  ٔحٕذتم٣ ٔحٕذتالشتٗ ،ٔزّؼ٣ .21
 .تٟشاٖ ا٤شاٖ ،خ٥اْ ،س٤حا١٘ األدب ف٣ تشارٓ إِمشٚف٥ٗ تاِى١٥ٙ أٚ اِّمة ،(1369) ٔذسع، ٔحٕذل٣ّ، .22
 .1401/1981 اػتا٘ثَٛ، لثذاِثال٣ٔحٕذفؤاد  چاج، ٔؼّٓ صح٥ح، حزاد تٗٔؼّٓ  .23

 .[را ت٣] -[ را ت٣] ،[٘ا ت٣] اِصفا، سٚظ١.( ق.ٜ 1270) ؿاٜ، خاٚ٘ذ تٗ ٔحٕذ خٛا٘ذ، ٥ٔش .24
زوشٜ إِّٛن ػاصٔاٖ اداس٢ حىٛٔت صف٢ٛ، ٤ا تم٥ّمات اػتاد ٥ٔٙٛسػى٣ تشرٕٝ ٔؼمٛد ت( 1368) ،٥ٔشصا ػ٥ٕما .25

                         .ا٥ٔشوث٥ش: تٟشاٖ وٛؿؾ ٔحٕذ دت٥شػ٥ال٣ سرة ٥٘ا؛ تٝ
 .ؽ.ٜ 1383 ا٤شاٖ، - تٟشاٖ سٕٖٞٙٛ، اِـش٤مٝ، ٘اصش ،لٓ تاس٤خ حؼ٥ٗ، ٔحٕذ اِـش٤مٝ، ٘اصش .26
ٔحٕذ٘ادس ٘صر٥ش٢ ٔمرذْ، ت٥ٙراد ٔٛلٛفرات      ؿٟش٤اساٖ،دػتٛس ، 1373 ،ٔحٕذ اتشا٥ٞٓ تٗ ص٤ٗ اِماتذ٤ٗ ،٘ص٥ش٢ .27

 .دوتش ٔحٕٛد افـاس
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