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امداقتعا

باتک تاصخشم 

مراکم هیماما /  هعیـش  دـیاقع  زا  يا  هدرـشف  حرـش  اـم : داـقتعا  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و   - 1305 رصان ، يزاریـش  مراکم  هسانـشرس : 
2000 کباش :  .ص  127 يرهاظ :  تاصخشم  ناوج 1375 . لسن  مق  رـشن :  تاصخـشم  نادنمـشناد  زا  یعمج  يراکمه  اب  يزاریش 

پاچ  ) لایر متفه 9500 ؛ : 964-6275-14-1  پاچ  لایر : ) 9000 ؛  مراهچ پاچ   ) لایر ) 5000 ؛  موس پاچ   ) لایر 3000 ؛  لایر 
 1376. مود پاچ  تشاددای :  مهدزاود ) پاچ   ) لایر ) 12000 ؛  مهدزای پاچ   ) لایر مهد 11000 ؛ ) پاچ   ) لایر متشه 11000 ؛ )
: 1386. متـشه پاچ  تشاددای :  متفه .1385 : پاچ  تشاددای :  مراـهچ .1382  پاـچ  تشادداـی :  موس .1379  پاـچ  تشادداـی : 
سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای :  مهدزیـس .1389 : مهدزاود و  پاچ  تشاددای :  مهدزای .1387 : مهد و  پاچ  تشادداـی : 

هرامش   : 297/4172 ییوـید يدــنب  هدر  فــلا 1387 6   7 م  : BP211/5 / هرگنک يدــنب  هدر  دــیاقع  هیماـما --  هعیــش  عوـضوم : 
 75-10162 م یلم :  یسانشباتک 

نآ تلاسر  باتک و  نیا  فیلات  زا  فده 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

.دریگ یم  همشچرس  مالسا  ینعی  ینامسآ  نایدا  نیرتگرزب  زا  یکی  زا  هک  یلوحت  ، میتسه یمیظع  لوحت  دهاش  دوخ  رصع  رد  ام  -1

رد هک  ار  دوخ  تالکشم  لح  و  دندرگ ، یم  زاب  شیوخ  لصا  هب  هدش و  رادیب  ناهج  نیملـسم  ، هتفای ینیون  دلوت  ام  رـصع  رد  مالـسا 
.دننک یم  وجتسج  نآ  عورف  لوصا و  مالسا و  تامیلعت  رد  ، دنا هتفاین  رگید  ياج 

ياـهروشک همه  رد  میظع  لوحت  نیا  راـثآ  مینادـب  هک  تسا  نیا  مهم  ، تسا يا  هناگادـج  ثحب  عوـضوم  ؟ تسیچ لوـحت  نیا  لـیلد 
هچ مالسا  هک  دننادب  دنهاوخ  یم  ایند  مدرم  زا  يرایسب  لیلد  نیمه  هب  ،و  تسا هدش  راکشآ  مالـسا  ناهج  نوریب  رد  یتح  ،و  یمالـسا

مایپ هچ  ؟و  دیوگ یم 
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؟ دراد ناهج  مدرم  يارب  يا  هزات 

كرد لباق  نشور و  یتاریبعت  اب  هیاریپ و  هنوگ  ره  نودب  تسه  هک  نانچ  نآ  ار  مالسا  هک  تسام  هفیظو  یـساسح  طیارـش  نینچ  رد 
نایب اب  دننک  ادیپ  يرتشیب  یهاگآ  یمالـسا  بهاذم  مالـسا و  هب  تبـسن  دنهاوخ  یم  هک  ار  یمدرم  شطع  میهد و  حرـش  مومع  يارب 

.دنریگب میمصت  ام  ياج  هب  دنیوگب و  نخس  ام  ياج  هب  نارگید  هک  میهدن  هزاجا  میناشن و  ورف  تقیقح 

یتدیقع لئاسم  رد  ییاهیگژیو  ياراد  کی  ره  هک  دراد  دوجو  یفلتخم  بهاذم  ، نایدا ریاس  دننام  مالسا  رد  هک  تسین  راکنا  لباق  -2
اهنآ هکلب.ددرگ  نییآ  نیا  ناوریپ  نایم  کیدزن  يراکمه  زا  عنام  هک  تسین  دـح  نآ  رد  زگره  اهتوافت  نیا  یلو  ، دنـشاب یم  یلمع  ای 

هب دـننک و  ظفح  دزو  یم  برغ  قرـش و  زا  هک  ییاـهنافوط  ربارب  رد  ار  دوخ  تیدوجوم  یماـگمه  يراـکمه و  هیاـس  رد  دـنناوت  یم 
.دنزاس یلمع  ار  دوخ  ياه  هشقن  دنهدن  هزاجا  كرتشم  نافلاخم 

قرف هک  تسا  نیا  رتـمهم  همه  زا  هک  دراد  یطباوـض  لوـصا و  تیاـعر  هب  زاـین  ، نآ قـیمعت  میکحت و  مهاـفت و  نـیا  داـجیا  نـیقی  هـب 
یم رگیدـکی  تخانـش  اب  اـهنت  هک  ارچ  ، ددرگ نشور  يرگید  يارب  کـی  ره  ياـهیگژیو  دنـسانشب و  یبوخ  هب  ار  رگیدـکی  یمالـسا 

.دنزاس راومه  ار  يراکمه  هار  دنریگب و  ار  اهمهافت  ءوس  ولج  دنناوت 

هتخانـش فورعم و  نادنمـشناد  زا  ، مالـسا لوصا  عورف و  رد  ار  یبهذم  ره  دـیاقع  هک  تسا  نیا  رگیدـکی  تخانـش  يارب  هار  نیرتهب 
بح.میونـشب و ناشنانمـشد  زا  ار  بهذم  کی  ناوریپ  دیاقع  انایحا  ای  ، میورب ناهاگآان  غارـس  هب  رگا  نوچ  دنریگب  بهذم  نآ  هدـش 

.دوش یم  ییادج  يدرسلد و  هب  لدبم  مهافت  ددنب و  یم  ار  دصقم  هب  لوصو  هار  اهضغب 

رب الاب  هتکن  ود  هب  هجوت  اب  -3
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مینک و يروآ  درگ  رصتخم  هچباتک  نیا  رد  ، هعیش بهذم  ياهیگژیو  همیمـض  هب  عورف  لوصا و  رد  ار  یمالـسا  دیاقع  هک  میدش  نیا 
: دشاب ریز  تایصوصخ  ياراد  هک  دوش  هیهت  يراتشون 

رگوجتـسج ناگدنناوخ  شود  زا  ار  ددعتم  ياهباتک  هعلاطم  تمحز  دـشاب و  سکعنم  نآ  رد  مزال  بلاطم  همه  هراصع  هدرـشف و  -1
.درادرب

يوزوح یملع و  ياهطیحم  درد  هب  اهنت  هک  یتاحالطـصا  يریگراک  هب  زا  یتح  دـشاب و  ماهبا  هنوگ  ره  زا  یلاـخ  نشور و  اـهثحب  -2
.دهاکن اهثحب  قیمعت  زا  يزیچ  راک  نیا  لاح  نیع  رد  ، دوش زیهرپ  دروخ  یم 

هزاجا يا  هدرشف  راتـشون  نینچ  تعیبط  هک  اج  نآ  ات  ساسح  دراوم  رد  یلو  ، نآ لیالد  نایب  هن  تسا  دیاقع  رکذ  فده  هک  نیا  اب  -3
.دشاب لقع  لیلد  تنس و  باتک و  زا  یلیالد  اب  هتخیمآ  اهثحب  ، دهد یم 

.دیامن سکعنم  ، تسه هک  نانچ  نآ  ار  اهتیعقاو  دناوتب  ات  ، دشاب یلاخ  يروادشیپ  هلماجم و  یشوپ و  هدرپ  هنوگ  ره  زا  -4

.ددرگ تاعارم  اهثحب  مامت  رد  بهاذم  همه  هب  تبسن  ملق  تفع  بدا و  نیزاوم  -5

رد سپـس  ، دـش هیهت  دراد  يرتشیب  رتهب و  يافـص  ناـج  حور و  هک  مارحلا  هللا  تیب  رفـس  رد  ـالاب  تاـکن  تیاـعر  اـب  دوجوم  هچباـتک 
قفوم راک  نیا  اب  میراودیما.دش  لیمکت  تفرگ و  رارق  قیقد  یسررب  ثحب و  دروم  نادنمـشناد  زا  یعمج  روضح  اب  يددعتم  تاسلج 
رداق هاگرد  هب  تسد  اج  نیا  رد.ددرگ  داـعملا  موی  يارب  يا  هریخذ  میـشاب و  هدـش  میدرک  هراـشا  ـالاب  رد  هک  یفادـها  هب  ندیـسر  هب 

: میراد یم  هضرع  هتشادرب  لاعتم 

(1 « ) راربالا عم  انفوت  انتائیس و  انع  رفک  انبونذ و  انل  رفغافانبر  انمآف  مکبرب  اونمآ  نا  نامیالل  يدانی  ایدانم  انعمس  اننا  انبر  »

مارحلا 1417 مرحم 

ع)  ) نینمؤملا ریما  مامالا  هسردم  - مق

مراکم رصان 
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يزاریش

دنوادخ تردق  تمظع و  راثآ 

نآرق رد  ادخ 

راکـشآ ، ناهج تادوجوم  یمامت  نیبج  رد  وا  تردق  ملع و  تمظع و  راثآ  ،و  تسا یتسه  ناهج  مامت  هدنروآ  دیدپ  لاعتم  دـنوادخ 
.تسا نایامن  اج  همه  رد  الاب و  ملاوع  ،و  نامسآ ناگراتس  رد  ، ناهایگ نارادناج و  ملاع  رد  ، ام دوجو  نورد  رد  ، تسادیوه و 

رتهاگآ شتردـق  ملع و  تعـسو  وا و  كاپ  تاذ  تمظع  هب  مینک  هشیدـنا  رتشیب  ناهج  نیا  تادوجوم  رارـسا  رد  هچ  ره  : میدـقتعم ام 
داـعبا ،و  دوش یم  هدوـشگ  اـم  يور  هب  وا  تمکح  ملع و  زا  يا  هزاـت  ياـهرد  زور  ره  يرـشب  شناد  ملع و  تفرـشیپ  اـب  میوـش و  یم 

نآ هب  ار  ام  هظحل  ره  دش و  دهاوخ  وا  هب  تبـسن  ام  نوزفا  زور  قشع  همـشچرس  رکفت  نیا  دهد و  یم  يرتشیب  شرتسگ  ار  ام  هشیدـنا 
.درب یم  ورف  وا  لامج  لالج و  رون  رد  دزاس و  یم  رتکیدزن  کیدزن و  سدقم  تاذ 

: دیوگ یم  دیجم  نآرق 

امـش دوخ  دوجو  رد  تسا و  نیقی  ناگدنیوج  يارب  یتایآ  نیمز  رد  و   ، نورـصبت الفا  مکـسفنا  یف  ×و  نینقوملل تایآ  ضرالا  یف  «و 
(2 ( .»؟ دینیب یمن  ایآ  تسا ) یتایآ  زین  )

مهبونج و یلع  ادوعق و  امایق و  هللا  نورکذی  نیذـلا  × بابلالا یلوال  تایآل  راهنلا  لیللا و  فالتخا  ضرالا و  تاومـسلا و  قلخ  یف  نا 
بش و تفر  دـمآ و  نـیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  املـسم   ، ـالطاب اذـه  تـقلخ  اـم  اـنبر  ضرـالا  تاومـسلا و  قـلخ  یف  نورکفتی 

دای دنا  هدیباوخ  ولهپ  رب  هک  هاگ  نآ  هتسشن و  هداتسیا و  لاح  رد  ار  ادخ  هک  اهنامه  - تسا نادنمدرخ  يارب  ینشور )  ) ياه هناشن  ، زور
(3 !«. ) يا هدیرفاین  هدوهیب  ار  اهنیا  زگره  ! اهلا راب  دنیوگ ): یم  و   ) دنشیدنا یم  نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  رارسا  رد  ،و  دننک یم 

بیع و ره  زا  دنوادخ  كاپ  تاذ  ناحبس  يوادخ  لالج  لامج و  تافص  زا  یشخب 
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لامک و ره  رگید  ریبعت  هب  تسا و  لامک  قلطم  ،و  قلطم لامک  وا  هکلب  دشاب  یم  تالامک  مامت  هب  هتسارآ  تسا و  هزنم  كاپ و  صقن 
.هتفرگ همشچرس  وا  كاپ  تاذ  زا  تسا  ناهج  نیا  رد  ییابیز 

قلاخلا هللا  وه  × نوکرـشی امع  هللا  ناحبـس  ربکتملا  راـبجلا  زیزعلا  نمیهملا  نمؤملا  مالـسلا  سودـقلا  کـلملا  وه  هلا  ـال  يذـلا  هللا  وه 
وا زج  يدوبعم  هک  تسا  ییادـخ  وا   ، میکحلا زیزعلا  وه  ضرالا و  تاومـسلا و  یف  ام  هل  حبـسی  ینـسحلا  ءامـسالا  هل  روصملا  ئرابلا 
زیچ همه  بقارم  ، تسا شخب  تینما  ، دـنک یمن  متـس  یـسک  هب  ، تسا هزنم  كاپ و  بیع  ره  زا  ، تسوا یلـصا  کلام  مکاـح و  ، تسین

زا تسا  هزنم  ،و  تسا تمظع  هتسیاش  وا  ، دنک یم  حالـصا  ار  يرما  ره  دوخ  ذفان  هدارا  اب  هک  تسا  ریذپان  تسکـش  يدنمتردق  ، تسا
و  ) کین ياهمان  وا  يارب  ( ، ریظن یب   ) يرگتروص ،و  هقباس یب  يا  هدننیرفآ  قلاخ ، تسا  يدنوادخ  وا  - دنهد یم  رارق  وا  ياتمه  هچنآ 

(4  . ) تسا میکح  زیزع و  وا  دنیوگ و  یم  وا  حیبست  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  ، تسا لامک ) تافص  هنوگ  ره 

.تسوا لالج  لامج و  تافص  زا  یشخب  نیا  و 

تسا یهانتم  ان  دنوادخ  كاپ  تاذ 

یمن ناـکم  ناـمز و  رد  لـیلد  نیمه  هـب  تـیلزا و  تیدـبا و  تاـیح  ، تردـق مـلع و  رظن  زا  : رظن ره  زا  تیاـهن  یب  تـسا  يدوـجو  وا 
نامز قوف  هک  ارچ  دراد  روضح  نامز  ره  رد  اج و  همه  لاح  نیع  رد  یلو  ، تسا دودحم  دشاب  هچ  ره  ناکم  نامز و  هک  ارچ  ، دـجنگ

.تسا ناکم  و 

وا ،و  دوبعم نیمز  رد  تسا و  دوبعم  نامـسآ  رد  هک  تسا  یـسک  وا   ، یلعلا میکحلا  وه  هلا و  ضرالا  یف  هلا و  ءامـسلا  یف  يذلا  وه  و 
(5  . ) تسا میلع  میکح و 

هللا متنک و  امنیا  مکعم  وه  و 
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(6  . ) تسانیب دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  تبس  دنوادخ  دیشاب و  هک  اج  ره  تسامش  اب  وا   ، ریصب نولمعت  امب 

نم هیلا  برقا  نحن  و  درادن : یناکم  لاح  نیع  رد  ،و  تساج همه  رد  وا  تسام و  ناج  نورد  رد  وا  ، تسا رتکیدزن  ام  زا  ام  هب  وا  يرآ 
(7 ،«! ) میرتکیدزن شبلق  گر  زا  وا  هب  ام  و   ، دیرولا لبح 

(8  . ) تساناد زیچ  ره  هب  وا  ناهنپ و  ادیپ و  ،و  نایاپ زاغآ و  تسوا   ، میلع یش ء  لکب  وه  نطابلا و  رهاظلا و  رخآلا و  لوالا و  وه 

رد شرع  ( 9  . ) تسا تمظع  دـجم و  ياراد  شرع و  بحاص  وا   ، دـیجملا شرعلا  وذ  میناوخ : یم  نآرق  زا  یتاـیآ  رد  رگا  نیا  رباـنب 
: میناوخ یم  رگید  هیآ  رد  رگا  زین  و  تسین ) هناهاش  دنلب  تخت  يانعم  هب  اج  نیا 

(10 «. ) دراد رارق  شرع  رب  نامحر  دنوادخ   ، يوتسا شرعلا  یلع  نمحرلا 

یم تباـث  تعیبط  ءارواـم  ناـهج  هداـم و  ملاـع  ماـمت  رب  ار  وا  تیمکاـح  هکلب  ، دراد یـصاخ  ناـکم  وا  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  زگره 
ار وا  ،و  هدومن تباث  وا  يارب  ار  تاـقولخم  تافـص  میا و  هدرک  دودـحم  ار  وا  میوش  لـئاق  یـصاخ  ناـکم  وا  يارب  رگا  هک  ارچ.دـنک 

(11  . ) تسین وا  دننامه  زیچ  چیه   ، یش ء هلثمک  سیل  هک  یلاح  رد  ، میا هتسناد  ءایشا  ریاس  دننام 

(12 «. ) درادن دوجو  يدننام  هیبش و  هنوگ  چیه  وا  يارب   ، دحا اوفک  هل  نکی  مل  و 

دوش یمن  هدید  زگ  ره  تسین و  مسج  ناحبس  يادخ 

تهج لکـش و  گنر و  لـحم و  ناـکم و  ندوب و  مسج  ینعم  هب  مشچ  اـب  تیؤر  هک  ارچ  ، دوش یمن  هدـید  مشچ  اـب  زگره  دـنوادخ 
تسا نآ  زا  رترب  دنوادخ  ،و  تسا تاقولخم  تافص  همه  اهنیا  ،و  تسا نتشاد 
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.دشاب هتشاد  تاقولخم  تافص  هک 

: تسا كرش  هب  یگدولآ  عون  کی  دنوادخ  تیؤر  هب  داقتعا  نیاربانب 

هدنشخب وا  دنیب و  یم  ار  اهمشچ  همه  وا  یلو  دننیب  یمن  ار  وا  اهمشچ   ، ریبخلا فیطللا  وه  راصبالا و  كردی  وه  راصبالا و  هکردت  ال 
(13  . ) تسا هاگآ  و 

يرن یتح  کل  نمؤن  نل  دنتفگ : دندرک و  ادخ  تیؤر  ياضاقت  ع )  ) یـسوم زا  لیئارـسا  ینب  نایوج  هناهب  هک  یماگنه  لیلد  نیمه  هب 
رارکت ار  اهنآ  ياضاقت  درب و  روط  هوک  هب  ار  اهنآ  یسوم  ( 14 ! « ) مینیبب اراکشآ  ار  ادخ  ات  میروآ  یمن  نامیا  وت  هب  زگره   ، هرهج هللا 
لبجلل هبر  یلجت  املف  ینارت  فوسف  هناکم  رقتـسا  ناف  لبجلا  یلا  رظنا  نکل  ینارت و  نل  دینـش : خساپ  نینچ  دنوادخ  يوس  زا  ،و  دومن

رگا نک  هاگن  هوک  هب  یلو  دید  یهاوخن  ارم  زگره   ، نینمؤملا لوا  انا  کیلا و  تبت  کناحبس  لاق  قافا  املف  اقعـص  یـسوم  رخ  اکد و 
رب شوهدم  یـسوم  ،و  دومن كاخ  ناسمه  ار  نآ  ، درک هولج  هوک  رب  شراگدرورپ  نوچ  دید و  یهاوخ  ارم  دنام  تباث  دوخ  ياج  رد 

مدرگ و یم  زاب  وت  يوس  هب  نم  ، يوش هدید  مشچ  اب  هک  نیا  زا  یهزنم  ! ادـنوادخ : درک ضرع  دـمآ  شوه  هب  هک  یماگنه  داتفا ، نیمز 
.تسین تیؤر  لباق  زگره  دنوادخ  هک  دش  تباث  نایرج  نیا  اب  و  ( 15  . ) منانمؤم نیتسخن  نم 

دوهش لد و  مشچ  اب  تیؤر  روظنم  هدمآ  نایم  هب  راگدرورپ  تیؤر  زا  نخس  یمالسا  تایاور  ای  تایآ  زا  یـضعب  رد  رگا  : میدقتعم ام 
(16 ( . ) اضعب هضعب  رسفی  نآرقلا   ) دننک یم  ریسفت  ار  رگیدکی  نآرق  تایآ  هشیمه  هک  ارچ  ، تسا نطاب 

، کبر تیار  له  نینمؤملا  ریما  ای  :» دیسرپ شترضح  زا  هک  یسک  خساپ  رد  ع )  ) یلع نیا  رب  هفاضا 
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»؟ منک شتسرپ  ما  هدیدن  هک  ار  یسک  ایآ  ، يرا ام ال  دبعاا  :» دومرف »؟ يا هدید  ار  دوخ  يادخ  زگره  ایآ  ! نانمؤم ریما  يا 

اما دنیب  یمن  اراکـشآ  ار  وا  زگره  اهمـشچ  ، نامیالا قیاقحب  بولقلا  هکردـت  نکل  ،و  نایعلا هدـهاشمب  نویعلا  هکردـت  ال  :» دوزفا سپس 
(17 «. ) دننک یم  كرد  ار  يو  نامیا  يورین  اب  اهلد 

رود ببس  ، تیؤر هدهاشم و  تیمـسج و  تهج و  ناکم و  هب  داقتعا  هلمج  زا  ندش  لئاق  ادخ  يارب  ار  تاقولخم  تافـص  : میدقتعم ام 
یمن وا  دننامه  يزیچ  تساهنآ و  تافص  تانکمم و  همه  زا  رترب  وا  يرآ  تسا ، كرـش  هب  ندش  هدولآ  دنوادخ و  تفرعم  زا  نداتفا 

لوصا زا  یکی  اهنت  دیحوت  عقاو  رد  ، تسوا كاپ  تاذ  یگناگی  ،و  دـیحوت هلاسم  تفرعم  ، هللا هفرعم  هرابرد  لئاسم  نیرتمهم  زا  .دـشاب 
لکش دیحوت  رد  مالسا  عورف  لوصا و  تفگ : ناوت  یم  تحارص  اب  ،و  تسا یمالـسا  دیاقع  مامت  هیام  ریمخ  حور و  هکلب  ، تسین نید 

تدحو رگید  يریسفت  رد  ادخ و  لاعفا  تافـص و  دیحوت  كاپ و  تاذ  تدحو  ، تسا یگناگی  دیحوت و  زا  نخـس  اج  همه  ، دریگ یم 
و رـشب ، دارفا  مامت  هرابرد  یهلا  نیناوق  ماکحا و  تدحو  ، ام ینامـسآ  باتک  هلبق و  تدـحو  ، یهلا نییآ  نید و  تدـحو  ، ءایبنا توعد 

.داعملا موی  تدحو  زین  ،و  نیملسم فوفص  تدحو  هرخالاب 

رفغی هللا ال  نا  درمـش : یم  یندوشخبان  یهانگ  ، ار كرـش  هب  شیارگ  یهلا و  دیحوت  زا  فارحنا  هنوگ  ره  دـیجم  نآرق  لیلد  نیمه  هب 
،و دشخب یمن  ار  كرـش  زگره )  ) دنوادخ  ، امیظع امثا  يرتفا  دـقف  هللااب  كرـشی  نم  ءاشی و  نمل  کلذ  نود  ام  رفغی  هب و  كرـشی  نا 

یگرزب هانگ  دهد  رارق  ییاتمه  ادـخ  يارب  هک  سک  نآ  ،و  دـشخب یم  دـنادب ) هتـسیاش  و   ) دـهاوخب سک  ره  يارب  ار  نآ  زا  رت  نییاپ 
(18  . ) تسا هدش  بکترم 

نیذلا یلا  کیلا و  یحوا  دقل  و 
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يوش كرـشم  رگا  هک  هدـش  یحو  نیـشیپ  ناربمایپ  همه  وت و  هب   ، نیرـساخلا نم  ننوکتل  کلمع و  نطبحیل  تکرـشا  نئل  کلبق  نم 
(19 «. ) دوب یهاوخ  ناراکنایز  زا  ،و  ددرگ یم  هابت  تلامعا  مامت 

دیحوت ياه  هخاش 

هراشا

: تسا ریز  هناگ  راهچ  ياه  هخاش  رتمهم  همه  زا  هک  دراد  يدایز  ياه  هخاش  دیحوت  : میدقتعم ام 

تاذ دیحوت  : فلا

.درادن يدننام  ریظن و  هیبش و  چیه  تسا و  هناگی  وا  كاپ  تاذ  ینعی 

تافص دیحوت  ب:

هک تاـقولخم  دـننام  هن.تسوا  هناـگی  تاذ  نیع  تسا و  عـمج  وا  تاذ  رد  همه...و  تیدـبا  تیلزا و  تردـق و  مـلع و  تافـص  ینعی 
.دراد يرکف  تفارظ  تقد و  هب  زاین  وا  تافص  اب  دنوادخ  تاذ  تینیع  هتبلا  ، تسادج زین  اهنآ  تاذ  زا  ،و  ادج رگیدکی  زا  اهنآ  تافص 

لاعفا دیحوت  ج:

یش ء لک  قلاخ  هللا  دریگ : یم  همشچرس  ادخ  تیـشم  هدارا و  زا  همه  تسا  یتسه  ناهج  رد  هک  يرثا  ره  تکرح و  لعف و  ره  ینعی 
(20  . ) تسایشا همه  رب  رظان  ظفاح و  و  زیچ ، همه  هدننیرفآ  دنوادخ   ، لیکو یش ء  لک  یلع  وه  و 

یف رثؤم  يرآ ال  ( 21 ( «. ) دشاب یم  وا  تردق  تسد  رد  و   ) تسوا نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  ياهدیلک   ، ضرالا تاومـسلا و  دیلاقم  هل 
«. درادن دوجو  دنوادخ  كاپ  تاذ  زج  ، یتسه ناهج  رد  يرثؤم  چیه   ، هللا الا  دوجولا 

میتسه دازآ  دوخ  ياهیریگ  میمصت  هدارا و  رد  ام  سکع  هب  هکلب  ، میروبجم دوخ  لامعا  رد  ام  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  نخس  نیا  یلو 
( دریذپب و   ) دشاب رکاش  هاوخ  میداد ) ناشن  وا  هب  ار  هار  و   ) میدرک تیادـه  ار  ناسنا )  ) وا ام   ، اروفک اما  ارکاش و  اما  لیبسلا  هانیدـه  انا 

(22 ( . ) دنز زاب  رس  و   ) دنک نارفک  ای 

(23  . ) تسین وا  ششوک  یعس و  زج  يا  هرهب  ناسنا  يارب  و   ، یعس ام  الا  ناسنالل  سیل  نا  و 

اهراک ماجنا  رب  تردـق  هدارا و  يدازآ  نوچ  یلو  ، تسا هدارا  يدازآ  ياراد  ناسنا  هک  دـهد  یم  ناشن  تحارـص  اب  ینآرق  تایآ  نیا 
.دینک تقد  - دهاکب نامیاهراک  ربارب  رد  ام  تیلوؤسم  زا  هکنآ  یب  تسوا  هب  دنتسم  ام  لامعا  ، تسا هداد  ام  هب  دنوادخ  ار 

ار دوخ  لامعا  ام  هک  تسا  هدرک  هدارا  وا  يرآ 
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هار ندومیپ  هدارا و  يدازآ  اب  اهنت  هک  ارچ  ، دربب شیپ  لماکت  قیرط  رد  دـنک و  شیامزآ  ار  ام  قیرط  نیا  زا  ات  میهد  ماـجنا  يدازآ  اـب 
هناشن هن  تسا و  یـسک  یبوخ  لیلد  هن  رایتخا  زا  جراخ  يربج و  لامعا  اریز  ، دریگ یم  تروص  اهناسنا  لماکت  ، رایتخا اب  ادخ  تعاطا 

! وا يدب 

میلعت و ینید و  فیلاکت  هن  ،و  تشاد موهفم  ینامـسآ  بتک  ندـش  لزان  ءایبنا و  تثعب  هن  ، میدوب روبجم  ناـملامعا  رد  اـم  رگا  ـالوصا 
- تیب لها  همئا  بتکم  زا  ام  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  .دـش  یم  اوتحم  زا  یلاخ  موهفمان و  زین  یهلا  رفیک  شاداپ و  نینچمه  ، تیبرت

نایم رد  يزیچ  هکلب  ، قلطم يراذگاو  ضیوفت و  هن  تسا و  حیحص  قلطم  ربج  هن  : دنا هدومرف  ام  هب  هک  میا  هتخومآ  زین  - مالسلا مهیلع 
(24  . ) نیرما نیب  رما  نکل  ضیوفت و  ربج و ال  ال  :» تسا ود  نیا 

تدابع دیحوت  د:

نآ ياه  هخاش  نیرتمهم  زا  دـیحوت  هخاـش  نیا  ، درادـن دوجو  وا  كاـپ  تاذ  زج  يدوبعم  چـیه  تسادـخ و  صوصخم  تداـبع  ، ینعی
کلذ و...ءافنح  نیدـلا  هل  نیـصلخم  هللا  اودـبعیل  الا  اورما  اـم  و  دـنا : هدرک  هیکت  نآ  يور  رتشیب  یهلا  ناربماـیپ  ،و  دوش یم  بوسحم 
كرش زا  دننک و  صلاخ  وا  يارب  ار  دوخ  نید  ،و  دنتسرپب ار  ادخ  اهنت  هک  دشن  هداد  يروتسد  نیا  زج  ناربمایپ )  ) اهنآ هب   ، همیقلا نید 

(25  ! ) یهلا رادیاپ  نییآ  تسا  نیا  و...دندرگ  زاب  دیحوت  هب 

لد ادخ  هب  اهنت  دیاب  ناسنا  هک  دسر  یم  ییاج  هب  دوش و  یم  رتقیمع  مه  نیا  زا  دیحوت  ، نافرع قالخا و  لماکت  لحارم  ندومیپ  يارب 
وهف هللا  نـع  کلغـش  اـملک  :» دزاـسن لوغـشم  دوـخ  هـب  ادـخ  زا  ار  وا  يزیچ  دـشیدنین و  وا  هـب  زج  دـبلطب و  ار  وا  اـج  هـمه  رد  ، ددـنبب

دوخ هب  ار  وت  زیچ  ره  ، کمنص
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 . تسوت تب  ، دنک رود  ادخ  زا  دزاس و  لوغشم 

یف ام  هللا  تسادخ ) نآ  زا  زیچ  همه  ینعی   ) تیکلام دیحوت  هکلب  ، تسین هخاش  راهچ  نیا  هب  رـصحنم  دـیحوت  ياه  هخاش  : میدـقتعم ام 
مه کئلواف  هللا  لزنا  اـمب  مکحی  مل  نم  تسادـخ و  نوناـق  اـهنت  نوناـق  ینعی  تیمکاـح  دـیحوت  و  ( 26  ) ضرالا یف  اـم  تاومـسلا و 

.تسا دیحوت  ياه  هخاش  زا  همه  ( 27  ) نورفاکلا

ناربمایپ تازجعم  یلاعفا و  دیحوت  -7

هب همه  هدش  یم  رداص  یهلا  ناربمایپ  زا  هک  یتازجعم  میظع و  تاداع  قراخ  هک  دنک  یم  دیکات  ار  تقیقح  نیا  یلاعفا  دـیحوت  لصا 
یتوملا جرخت  ذا  ینذاب و  صربالا  همکالا و  ئربت  و  دیوگ : یم  ع )  ) حیـسم ترـضح  هرابرد  دیجم  نآرق  هکنانچ  ، تسا هدوب  هللا  نذا 

یم هدـنز  نم  نامرف  هب  ار  ناگدرم  !و  يداد یم  افـش  نم  نذا  هب  ار  یـسیپ  جالع ) لباق  ریغ   ) يرامیب هب  التبم  داز و  ردام  روک   ، ینذاب
(28 !« ) يدرک

هآر املف  کفرط  کیلا  دـتری  نا  لبق  هب  کیتآ  انا  باتکلا  نم  ملع  هدـنع  يذـلا  لاق  دـیامرف : یم  نامیلـس  يارزو  زا  یکی  هراـبرد  و 
نم ، ینز مه  رب  مشچ  هک  نآ  زا  شیپ  : تفگ دوب  وا  دزن  ینامـسآ  باتک  زا  یـشناد  هک  یـسک   ، یبر لضف  نم  اذه  لاق  هدـنع  ارقتـسم 

و  ) لضف زا  نیا  : تفگ ، دید رقتسم  تباث و  دوخ  دزن  ار  نآ  نامیلس )  ) هک یماگنه  دروآ و  مهاوخ  وت  دزن  ار ) ابـس  هکلم  تخت   ) ار نآ 
(29  . ) تسا نم  راگدرورپ  هدارا )

احیرص هک  ، ادخ نامرف  نذا و  هب  ( ، ع  ) حیسم ترضح  هب  ناگدرم  ندرک  هدنز  جالع و  لباق  ریغ  نارامیب  يافش  نداد  تبسن  نیا  ربانب 
.تسا دیحوت  نیع  ، هدمآ نآرق  رد 

ادخ ناگتشرف  -8

هب یحو  غالبا  رومام  یضعب  ، دنراد یصاخ  تیرومام  مادک  ره  هک  میدقتعم  یهلا  ناگتشرف  دوجو  هب  ام 
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.دنا هدوب  ( 30  ) ایبنا

(31  ) .اهناسنا لامعا  ظفح  رومام  یهورگ  و 

(32  ) .حاورا ضبق  رومام  یهورگ  و 

(33  ) .تماقتسا اب  نانمؤم  هب  کمک  رومام  یهورگ  و 

(34  ) .دنتسه اهگنج  رد  نانمؤم  هب  تبسن  نارگدادما  یهورگ  و 

.دنراد شنیرفآ  ناهج  ماظن  رد  يرگید  مهم  ياهتیرومام  و  ( 35  ) دنشکرس ماوقا  تازاجم  رومام  یهورگ  و 

دیحوت یلاعفا و  دـیحوت  لصا  اب  یتافانم  چـیه  تسا  یهلا  هوق  لوح و  هب  ادـخ و  نامرف  نذا و  هب  اهتیرومام  نیا  همه  نوچ  کـش  یب 
.تسا نآ  رب  يدیکات  هکلب  ، درادن تیبوبر 

نم ام  تسا  دیحوت  نیع  ، تسادخ نذا  هب  نوچ  ناگتشرف  ناموصعم و  ناربمایپ و  تعافش  هلاسم  هک  دوش  یم  نشور  اج  نیا  زا  انمض 
(36  . ) تسین وا  نذا  اب  زج  يا  هدننک  تعافش  چیه   ، هنذا دعب  نم  الا  عیفش 

.تشاد میهاوخ  ءایبنا  توبن  ثحبم  رد  ار  لسوت  هلاسم  هلاسم و  نیا  هرابرد  رتشیب  حرش 

تسوا صوصخم  تدابع  -9

ار وا  ریغ  سک  ره  نیاربانب  دش ) هراشا  تدابع  دیحوت  ثحب  رد  هک  هنوگ  نامه   ) تسادخ كاپ  تاذ  صوصخم  تدابع  : میدقتعم ام 
شتسرپ ار  ادخ   ، هریغ هلا  نم  مکل  ام  هللا  اودبعا  تسا  هدوب  زکرمتم  هلاسم  نیا  يور  زین  ایبنا  همه  توعد  ، تسا كرشم  » دنک شتسرپ 

«. دیرادن وا  زج  يدوبعم  هک  دینک 

(37  ) .تسا هدش  لقن  ناربمایپ  زا  اهراب  دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  ینخس  نیا 

كایا :» مینک یم  رارکت  ار  یمالسا  مهم  راعش  نیا  دمح  هروس  توالت  ماگنه  دوخ  ياهزامن  رد  هشیمه  ناناملسم  ام  هک  تسا  بلاج 
 . مییوج یم  يرای  وت  زا  اهنت  مینک و  یم  شتسرپ  ار  وت  اهنت  ، نیعتسن كایا  دبعن و 

تدابع ینعم  هب  تسا  هدمآ  نآرق  تایآ  رد  هک  ادخ  نامرف  نذا و  هب  ناگتشرف  ءایبنا و  تعافش  هب  داقتعا  تسا  نشور 

www.Ghaemiyeh.comامداقتعا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 111زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسین

لـسوت يارب  ار  یلکـشم  لح  راگدرورپ  سدـقم  تحاـس  زا  هک  دوش  هتـساوخ  اـهنآ  زا  هک  ینعم  نیا  هب  ناربماـیپ  هب  لـسوت  نینچمه 
هلاسم نیا  حرـش  ،و  دراد تدابع  دیحوت  ای  یلاعفا  دیحوت  اب  تافانم  هن  و  دوش ، یم  بوسحم  تدابع  شتـسرپ و  هن  دنهاوخب ، هدنیوج 

.دمآ دهاوخ  توبن  ثحابم  رد 

تسا یفخم  همه  رب  وا  كاپ  تاذ  هنک  -10

سک چیه  ،و  تسین نشور  سک  چیه  رب  ادخ  تاذ  تقیقح  ، هدرک رپ  ار  یتسه  ملاع  همه  دنوادخ  دوجو  راثآ  هک  نیا  اب  : میدـقتعم ام 
نیمه هب  میتسه و  یهاـنتم  دودـحم و  رظن  ره  زا  اـم  تسا و  تیاـهن  یب  رظن  ره  زا  وا  تاذ  هک  ارچ  ، درب یپ  شتاذ  هنک  هب  دـناوت  یمن 

(38 «. ) دراد هطاحا  يزیچ  ره  هب  وا  دیشاب  هاگآ   ، طیحم یش ء  لکب  هنا  الا  تسا : نکمم  ریغ  وا  هب  ام  هطاحا  لیلد 

(39 «. ) دراد هطاحا  اهنآ  همه  هب  دنوادخ  و   ، طیحم مهئارو  نم  هللا  و 

! یط دوش  یمن  هر  نیا  ترکف  هب  × یک ات  میکح  يزان  لقع  هب 

! ایرد رعق  هب  سخ  دسر  رگا  × یپ درب  درخ  شتاذ  هنک  هب 

قح كاـنفرع  اـم  کـتدابع و  قـح  كاندــبع  اـم  :» دوـمرف یم  زین  ترــضح  نآ  هـک  میناوـخ  یم  ص )  ) يوـبن فورعم  ثیدــح  رد 
(40 !« ) میتخانـشن ار  وت  تسا  وت  تفرعم  قح  هک  هنوگ  نآ  ،و  میدرکن تدابع  تسوت  تاذ  هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  ار  وت  اـم  ، کـتفرعم

یلامجا تفرعم  ملع و  زا  ، میمورحم شکاپ  تاذ  هب  تبسن  یلیصفت  ملع  » زا نوچ  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  نخس  نیا  دوشن  هابتـشا  یلو 
هللا هفرعم  لیطعت  نامه  نیا  ، مینک تعانق  درادن  ام  يارب  یموهفم  چیه  هک  یظافلا  رکذ  هب  هللا  هفرعم  باب  رد  اهنت  میرادرب و  تسد  زین 

هب میرادن و  لوبق  ار  نآ  ام  هک  تسا 
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.تسا هدش  لزان  دنوادخ  تخانش  هللا و  هفرعم  يارب  همه  ، ینامسآ بتک  ریاس  نآرق و  هک  ارچ  ، میتسین دقتعم  نآ 

نآ هب  تبـسن  ام  کش  یب  یلو  تسیچ ؟ میناد  یمن  ار  حور  تقیقح  اـم  ـالثم  ، داد هئارا  ناوت  یم  عوضوم  نیا  يارب  يداـیز  ياـهلاثم 
.مینک یم  هدهاشم  ار  نآ  راثآ  دراد و  دوجو  حور  میناد  یم  ، میراد یلامجا  تفرعم 

عونـصم قولخم  هیناعم  قدا  یف  مکماهواب  هومتزیم  املک  :» دومرف هک  میناوخ  یم  ع )  ) رقابلا یلع  نب  دمحم  ماما  زا  یبلاج  ثیدـح  رد 
دوخ دننام  تسامـش و  هتخاس  قولخم و  ، دینک روصت  شیناعم  نیرتقیقد  رد  دوخ  مهو  رکف و  اب  هک  ار  يزیچ  ره  ، مکیلا دودرم  مکلثم 

(41 ( «. ) تسا رتالاب  رترب و  نآ  زا  دنوادخ  و   ) ددرگ یم  زاب  امش  هب  ،و  تسامش

مل :» دـیامرف یم  ، تسا هدـش  نایب  ینـشور  ابیز و  ریبعت  اب  هللا  هفرعم  کـیراب  قیقد و  هار  ع )  ) یلع ناـنمؤم  ریما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
هاگآ شتافص  هنک ) و   ) دودح زا  ار  اهلقع  ناحبس  دنوادخ  ، هتفرعم جاوما  اهبجحی  مل  ،و  هتفـص دیدحت  یلع  لوقعلا  هناحبـس  هللا  علطی 

(42  . ) تسا هدومنن  مورحم  بوجحم و  مزال  تخانش  تفرعم و  زا  ار  اهنآ  لاح ) نیع  رد   ) هتخاسن و

هیبشت هن  لیطعت  هن  -11

كرـش طلغ و  زین  هیبشت  يداو  رد  نداتفا  ، تسا تسردان  وا  تافـص  تفرعم  دنوادخ و  تخانـش  لیطعت  هک  هنوگ  نامه  : میدـقتعم ام 
یمن هک  هنوگ  نامه  ، میرادـن وا  تفرعم  هب  یهار  ام  ،و  دوش یمن  هتخانـش  الـصا  كاپ  تاذ  نآ  مییوگب  میناوت  یمن  ینعی  ، تسا دولآ 

.دینک تقد   - طیرفت يرگید  تسا و  طارفا  هار  یکی  هک  تسناد  تاقولخم  هیبش  » ار وا  ناوت 

: اهتشون یپ 

هیآ 193. ، نارمع لآ  هروس  -1

تایآ 20 و 21. ، تایراذ هروس  -2

تایآ 190 و 191. ، نارمع لآ  هروس  -3

تایآ 23 و 24. ، رشح هروس  -4

هیآ 84. ، فرخز هروس  -5

هیآ 4. ، دیدح هروس  -6

هیآ 16. هروس ق، -7

هیآ 3. ، دیدح هروس  -8
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هیآ 15. ، جورب هروس  -9

ملاع مامت  رب  وا  شرع  نیاربانب  دریگ  ارف  ار  نیمز  نامسآ و  مامت  دنوادخ  یسرک  هک  دوش  یم  هدافتسا  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  زا  -10
( . هیآ 255 ، هرقب هروس   ) ضرالا تاومسلا و  هیسرک  عسو  » .تسا هدام 

هیآ 11. ، يروش هروس  -11

هیآ 4. ، دیحوت هروس  -12

هیآ 103. ، ماعنا هروس  -13

هیآ 55. ، هرقب هروس  -14

هیآ 143. ، فارعا هروس  -15

لکـش هب  ع )  ) یلع ناـنمؤم  ریما  زا  هغـالبلا  جـهن  رد  ینعم  نیا  یلو  ، تسا هدـش  لـقن  ساـبع  نبا  زا  تسا و  فورعم  هـلمج  نـیا  -16
ضعبب هضعب  قطنی  و  :» دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و  هبطخ 18 ) ، هغالبلا جهن  « ) ...اضعب هضعب  قدصی  باتکلا  نا  :» تسا هدمآ  يرگید 

( . هبطخ 103  ) ضعب یلع  هضعب  دهشی  و 

هبطخ 179. ، هغالبلا جهن  -17

هیآ 48. ، ءاسن هروس  -18

هیآ 65. ، رمز هروس  -19

هیآ 62. ، رمز هروس  -20

هیآ 12. ، يروش هروس  -21

هیآ 3. ، ناسنا هروس  -22

هیآ 39. ، مجن هروس  -23

( . نیرمالا نیب  رمالا  ردقلا و  ربجلا و  باب   ) هحفص 160 ، لوا دلج  ، یفاک لوصا  -24

هیآ 5. ، هنیب هروس  -25

هیآ 284. ، هرقب هروس  -26
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هیآ 44. ، هدئام هروس  -27

هیآ 110. ، هدئام هروس  -28

هیآ 40. ، لمن هروس  -29

هیآ 97. ، هرقب هروس  -30

هیآ 10 ، راطفنا هروس  -31

هیآ 37. ، فارعا هروس  -32

هیآ 30. ، تلصف هروس  -33

هیآ 9. ، بازحا هروس  -34

هیآ 77. ، دوه هروس  -35

هیآ 3. ، سنوی هروس  -36

...و تایآ 59،65،73،85  ، فارعا هروس  -37

هیآ 54. ، تلصف هروس  -38

هیآ 20. ، جورب هروس  -39

هحفص 23. دلج 68، ، راونالا راحب  -40

هحفص 293. دلج 66، ، راونالا راحب  -41

.مکحلا ررغ  -42

یهلا ناربمایپ  توبن 

ناربمایپ تثعب  هفسلف 

نآرق رد  ناربمایپ  یهلا و  ناربمایپ 

نیا هچ  ، تسا هداتسرف  ینالوسر  ناربمایپ و  ، نادیواج تداعس  بولطم و  لامک  هب  اهناسنا  ندناسر  رـشب و  عون  تیاده  يارب  دنوادخ 
مزال ضرغ  ضقن  دندش و  یم  رو  هطوغ  یهارمگ  بادرگ  رد  اهناسنا  ،و  دش یمن  لصاح  رـشب  شنیرفآ  فده  داتـسرف  یمن  رگا  هک 
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هک داتـسرف ) ار   ) یناربمایپ ، امیکح ازیزع  هللا  ناک  لسرلا و  دعب  هجح  هللا  یلع  سانلل  نوکی  الئل  نیرذنم  نیرـشبم و  الـسر  :» دـمآ یم 
هدنهد میب  هدنهد و  تراشب 
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اناوت و دنوادخ  و  دوش ) تجح  مامتا  همه  رب  دنهد و  ناشن  همه  هب  ار  تداعـس  هار  و   ) دنامن یقاب  ادخ  رب  مدرم  يارب  یتجح  ات  ، دندوب
هک دندوب  « دیدج نییآ  ینامـسآ و  باتک  تعیرـش و  بحاص  ینعی  مزعلا  ولوا  » رفن جـنپ  اهنآ  نایم  زا  : میدـقتعم ام  ( 1  . ) تسا مـیکح 

.تسا ص ) « ) دمحم ترضح  » اهنآ نیرخآ  و  ع )  ) یسیع یسوم و« میهاربا و« سپس  ع )  ) حون » اهنآ نیتسخن 

روایب رطاخ  هب  ، اظیلغ اقاثیم  مهنم  انذـخا  میرم و  نبا  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و  نم  کنم و  مهقاثیم و  نییبنلا  نم  انذـخا  ذا  «و 
نامیپ اهنآ  همه  زا  ام  ،و  میرم نب  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و  وت و  زا  نینچمه )  ) میتفرگ و ناـمیپ  ناربماـیپ  زا  هک  ار  یماـگنه 

(2 ( «. ) دنشاب اشوک  ینامسآ  باتک  رشن  تلاسر و  يادا  رد  هک   ) میتفرگ یمکحم 

(3 «. ) دندرک تماقتسا  ربص و  مزعلا  اولوا  ناربمایپ  هک  هنوگ  نآ  نک  تماقتسا  ربص و  ، لسرلا نم  مزعلا  اولوا  ربص  امک  ربصاف  »

ناهج نایاپ  ات  تسایند و  مدرم  همه  يارب  وا  تعیرـش  تسا و  یهلا  نالوسر  نیرخآ  ءایبنا و  متاخ  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  : میدـقتعم اـم 
يدام يونعم و  تاهج  رد  ناسنا  ياهیدنمزاین  مامت  هب  هک  تسا  نانچ  مالـسا  تامیلعت  ماکحا و  فراعم و  تیعماج  ینعی  ، تسا یقاب 

.تسا ساسا  یب  لطاب و  دنک  يا  هزات  تلاسر  توبن و  ياعدا  سک  ره  ،و  دهد یم  تبثم  خساپ  ، ناهج نایاپ  ات 

چیه هدناوخ )  ) ردپ ص )  ) دمحم ، امیلع یـش ء  لکب  هللا  ناک  نییبنلا و  متاخ  هللا و  لوسر  نکل  مکلاجر و  نم  دحا  ابا  دمحم  ناک  ام  »
مزال هچنآ  و   ) تسا هاگآ  زیچ  همه  هب  دنوادخ  ، تسا ناربمایپ  هلسلس  هدننک  متخ  ادخ و  لوسر  یلو  ، تسین امش  نادرم  زا  کی 

www.Ghaemiyeh.comامداقتعا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 111زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


(4 ( «. ) هداهن وا  رایتخا  رد  هدوب 

یسانش نید  اهندمت  نایدا و  همدقم 

ینامـسآ بهاذـم  ناوریپ  اـب  دـیاب  میدـقتعم  یلو  مـیناد  یم  ناـمز  نـیا  رد  دـنوادخ  یمــسر  نـییآ  اـهنت  ار  مالــسا  اـم  هـک  نـیا  اـب 
هک اهنآ  زا  یناسک  رگم  ، نآ نوریب  رد  هاوخ  دننک  یگدنز  یمالسا  ياهروشک  رد  هاوخ  ، میشاب هتشاد  « زیمآ تملاسم  یتسیزمه  » رگید

مهوربت نا  مکراید  نم  مکوجرخی  مل  نیدلا و  یف  مکولتاقی  مل  نیذلا  نع  هللا  مکاهنیال  :» دنیآ رب  نیملسم  مالسا و  اب  هزرابم  ماقم  رد 
امـش اب  نید  رطاخ  هب  هک  یناسک  هب  تبـسن  تلادع  تیاعر  ندرک و  یکین  زا  ار  امـش  ادخ  ، نیطـسقملا بحی  هللا  نا  مهیلا  اوطـسقت  و 

(5 «. ) دراد تسود  ار  ناگشیپ  تلادع  دنوادخ  اریز  ، دنک یمن  یهن  ، دندنارن نوریب  ناتنطو  هناخ و  زا  ار  امش  دندرکن و  راکیپ 

هبذاج ،و  درک راکـشآ  نییبت و  ، ناهج نادرم  ریاس  يارب  ار  نآ  تامیلعت  مالـسا و  تقیقح  ناوت  یم  یقطنم  ياـهثحب  اـب  : میدـقتعم اـم 
صوصخ هب  ، تخاس دـهاوخ  هجوتم  دوخ  هب  ار  يدایز  ياـههورگ  ، ددرگ نییبت  یبوخ  هب  رگا  هک  میناد  یم  يوق  يردـق  هب  ار  مالـسا 

.تسا رایسب  ، مالسا مایپ  ندینش  يارب  اونش  شوگ  هک  زورما  يایند  رد 

نم دـشرلا  نیبت  دـق  نیدـلا  یف  هارکا  ال  :» درک لیمحت  نارگید  هب  راـشف  ربج و  قیرط  زا  ار  مالـسا  دـیابن  : میدـقتعم اـم  لـیلد  نیمه  هب 
هب نیملـسم  ندرک  لمع  : میدـقتعم ام  ( 6  . ) تـسا هدـش  راکـشآ  تسرداـن  زا  تـسرد  هار  اریز  تـسین  یهارکا  نـید  لوـبق  رد  ، یغلا

.تسین لیمحت  رابجا و  هب  یتجاح  سپ  دشاب  مالسا  یفرعم  يارب  يرگید  لماع  دناوت  یم  مالسا  عماج  ياهروتسد 

رمع مامت  رد  ایبنا  ندوب  موصعم 

هب هانگ  هابتـشا و« اطخ و  » زا توبن ) زا  دـعب  هچ  توبن و  زا  شیپ  هچ   ) رمع مامت  رد  ینعی  ، دـنموصعم یهلا  ناربماـیپ  همه  : میدـقتعم اـم 
اهنآ زا  توبن  ماقم  يارب  مزال  دامتعا  دنوش  یهانگ  ای  اطخ  بکترم  رگا  اریز  ، دنشاب یم  ظوفحم  نوصم و  یهلا  دییات 
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اوشیپ و یگدـنز  لامعا  مامت  رد  ار  نانآ  ،و  دنـسانشب ادـخ  دوخ و  نایم  ینئمطم  هطـساو  ار  نانآ  دـنناوت  یمن  مدرم  ،و  دوش یم  بلس 
.دنهد رارق  شیوخ  يادتقم 

یلوا كرت  لیبق  زا  ، هدـش هداد  تبـسن  یهلا  ناربمایپ  زا  یـضعب  هب  یهانگ  نآرق  تایآ  رهاوظ  یخرب  رد  رگا  : میدـقتعم لیلد  نیمه  هب 
ار رتـبوخ  هدوـب  راوازـس  هک  یلاـح  رد  دـنا  هدرک  باـختنا  هتـشاد  يرتـمک  یبوـخ  هـک  ار  نآ  ، بوـخ راـک  ود  ناـیم  رد  ینعی   ) تـسا

یم بوسحم  نابرقم  هانگ  یهاگ )  ) ناکین بوخ  ياـهراک  ، نیبرقملا تائیـس  راربـالا  تانـسح  لـیبق  زا  رگید  ریبعت  هب  اـی  دـننیزگرب )
.دور یم  راظتنا  وا  ماقم  هزادنا  هب  سک  ره  زا  هک  ارچ  ( 7 « ) .دوش

دنتسه ادخ  رادربنامرف  ناگدنب  ناربمایپ 

نامیاهزامن رد  زور  همه  لیلد  نیمه  هب  ، دنـشاب ادخ  رادربنامرف  عیطم و  هدنب  هک  هدوب  نیا  یهلا  نالوسر  ناربمایپ و  راختفا  نیرتگرزب 
هدنب ص )  ) دمحم هک  مهد  یم  یهاوگ  ، هلوسر هدبع و  ادمحم  نا  دهـشا  و  :» مینک یم  رارکت  ص )  ) مالـسا ربمایپ  هرابرد  ار  هلمج  نیا 

 . تسوا لوسر  ادخ و 

نا رـشبل  ناک  ام  :» دندناوخن ارف  شیوخ  شتـسرپ  هب  ار  مدرم  ،و  دـندرکن تیهولا  ياعدا  یهلا  ناربمایپ  زا  کی  چـیه  : میراد هدـیقع  ام 
باتک دنوادخ  هک  تسین  راوازـس  يرـشب  چیه  يارب  ، هللا نود  نم  یل  ادابع  اونوک  سانلل  لوقی  مث  هوبنلا  مکحلا و  باتکلا و  هللا  هیتؤی 

(8 «. ) دینک شتسرپ  ارم  ادخ  زا  ریغ  : دیوگب مدرم  هب  وا  سپس  ، دهد وا  هب  توبن  مکح و  ینامسآ و 

یم ادخ  هداتسرف  هدنب و  قولخم و  ار  دوخ  هراومه  ،و  درکن توعد  شیوخ  شتسرپ  هب  زگره  ار  مدرم  زین  ع )  ) حیـسم ترـضح  یتح 
،و دشاب ادخ  هدنب  هک  تشادن  ابا  نیا  زا  ع )  ) حیـسم زگره  ، نوبرقملا هکئالملا  ادبع هللا و ال  نوکی  نا  حیـسملا  فکنتـسی  نل  :» تسناد

هک دنراد  ابا   ) وا نابرقم  ناگتشرف  هن 
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(9 ( «. ) دننادب ادخ  هدنب  ار  دوخ 

،و تشادن دوجو  تیحیـسم  لوا  نرق  رد  هناگ ) هس  نایادخ  هب  داقتعا   ) ثیلثت هلاسم  هک  دهد  یم  یهاوگ  زین  تیحیـسم  زورما  خیراوت 
.دش ادیپ  ادعب  رکف  زرط  نیا 

ناربمایپ تیدوبع  هلئسم  بیغ و  ملع  ، تازجعم

هاگآ هدنیآ  هتـشذگ و  لاح و  هب  طوبرم  یناهنپ  روما  زا  دنوادخ  نامرف  نذا و  هب  اهنآ  هک  تسین  نآ  زا  عنام  زگره  ناربمایپ  تیدوبع 
شبیغ رارـسا  رب  ار  سک  چیه  ،و  تسا بیغ  ياناد  دنوادخ  ، لوسر نم  یـضترا  نم  الا  ادـحا  هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع  :» دنـشاب

(10  . ) تسا هدیزگرب  هک  ار  ینالوسر  رگم  ، دزاس یمن  هاگآ 

ام نولکاـت و  اـمب  مکئبـنا  و  : » داد یم  ربـخ  یناـهنپ  روما  زا  يا  هراـپ  زا  مدرم  هب  هک  دوـب  نیا  ع )  ) حیـسم تازجعم  زا  یکی  : میناد یم 
(11  ! ) مهد یم  ربخ  دینک  یم  هریخذ  دوخ  ياه  هناخ  رد  دیروخ و  یم  هچنآ  زا  ار  امش  نم  ، مکتویب یف  نورخدت 

زا نیا  ، کیلا هیحون  بیغلا  ءابنا  نم  کلذ  :» دومرف یم  نایب  ار  یناـهن  راـبخا  زا  يرایـسب  یهلا  میلعت  قیرط  زا  زین  ص )  ) مالـسا ربماـیپ 
(12  . ) میتسرف یم  یحو  وت  هب  هک  تسا  بیغ  ياهربخ 

ملع ، نآرق تایآ  زا  یـضعب  رد  رگا  دنهد و  ربخ  بیغ  زا  راگدرورپ  نذا  هب  یحو و  قیرط  زا  یهلا  ناربمایپ  هک  درادـن  یعنام  نیاربانب 
هتشرف میوگ  یمن  متسین و  هاگآ  بیغ  زا  نم  ، کلم ینا  مکل  لوقا  بیغلا و ال  ملعا  و ال  :» تسا هدش  یفن  ص )  ) مالـسا ربمایپ  زا  بیغ 

ار رگیدکی  نآرق  تایآ  میناد  یم  اریز  ، دوش لصاح  یهلا  میلعت  قیرط  زا  هک  یملع  هن  ، تسا یلالقتـسا  یتاذ و  ملع  روظنم  ( 13  . ) ما
.دننک یم  ریسفت 

هب اهراک  هنوگ  نیا  ماجنا  هب  داقتعا  ،و  دنداد یم  ماجنا  هللا  نذاب  یمهم  تازجعم  ،و  هداعلا قراخ  ياهراک  ناراوگرزب  نیا  : میدقتعم ام 
كرش هن  ، یهلا نذا 
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،و درک یم  هدنز  ادخ  نذا  هب  ار  ناگدرم  - دیجم نآرق  حیرصت  هب  ( - ع  ) حیسم ترضح.دراد  اهنآ  تیدوبع  ماقم  اب  یتافانم  هن  تسا و 
(14  . ) هللا نذاب  یتوملا  یحا  صربالا و  همکالا و  يربا ء  و  :» داد یم  افش  ادخ  نامرف  هب  ار  جالع  لباق  ریغ  نارامیب 

ناربمایپ تعافش  ماقم 

دنوادخ دزن  ناراکهنگ  زا  یصاخ  هورگ  يارب  دنتعافش و  ماقم  ياراد  ( - ص  ) مالسا ربمایپ  رترب  همه  زا  -و  یهلا ناربمایپ  : میدقتعم ام 
رگم تسین  يا  هدننک  تعافـش  چیه  ، هنذا دـعب  نم  الا  عیفـش  نم  ام  :» تسا راگدرورپ  هزاجا  نذا و  هب  مه  نآ  یلو  ، دـننک یم  تعافش 

(15 «. ) راگدرورپ هزاجا  نذا و  زا  دعب 

هراشا نآرق  تایآ  زا  یضعب  رد  رگا  و  ( 16 « ) وا نامرف  هب  زج  دنک  تعافش  وا  دزن  رد  هک  تسیک  ، هنذاب الا  هدنع  عفـشی  يذلا  اذ  نم  »
هک نآ  زا  شیپ  دـینک  قافنا  ، هعافـش هلخ و ال  هیف و ال  عیب  موی ال  یتای  نا  لـبق  نم  :» دـیامرف یم  هدـش و  قلطم  روطب  تعافـش  یفن  هب 

و  ) یتسود هن  و  دنک ) يرادیرخ  دوخ  يارب  ار  تاجن  تداعـس و  دناوتب  یـسک  ات   ) دراد دوجو  عیب  هن  زور  نآ  رد  هک  دسر  ارف  يزور 
هک تسا  یناسک  هرابرد  ای  ، تسادـخ نذا  نودـب  یلالقتـسا و  تعافـش  روظنم  ( 17  ) تعافـش هن  و  دراد ) يدوس  یلومعم  ياـهتقافر 

.دننک یم  ریسفت  ار  رگیدکی  نآرق  تایآ  هک  دش  هتفگ  اهراب  اریز  ، دنرادن تعافش  تیلباق 

اوقت یکاپ و  هب  قیوشت  تسار و  هار  هب  ناراکهنگ  ندنادرگ  زاب  ،و  دارفا تیبرت  يارب  تسا  یمهم  هلیـسو  ، تعافـش هلاسم  : میدقتعم ام 
ار نآ  یگتـسیاش  هک  تسا  یناسک  دروم  رد  اهنت  ، تسین باـتک  باـسح و  یب  ، تعافـش هلاـسم  هک  ارچ  ، ناـنآ لد  رد  دـیما  ياـیحا  و 

هدرک عطق  یلکب  ناعیفش  اب  ار  دوخ  هطبار  هک  دشابن  يدح  رد  اهنآ  یگدولآ  ینعی  ، دنشاب هتشاد 
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يارب تشگزاب  يارب  یهار  دننکن و  بارخ  دوخ  رس  تشپ  ار  اهلپ  مامت  ، دهد یم  رادشه  ناراکهنگ  هب  تعافش  هلاسم  نیاربانب  ، دنشاب
.دنهدن تسد  زا  ار  تعافش  تقایل  دنراذگب و  دوخ 

لسوت هلاسم 

هب تسد  هک  دهد  یم  هزاجا  يدام  يونعم و  تالکشم  نابحاص  هب  هلاسم  نیا  ، تسا تعافش  هلاسم  هیبش  زین  لسوت  هلاسم  : میدقتعم ام 
زا دنروآ و  یم  يور  ادخ  هاگرد  هب  دوخ  وسکی  زا  ینعی  ، دـنهاوخب ادـخ  زا  ار  ناشتالکـشم  لح  هللا  نذا  هب  ات  دـننزب  هللا  ءایلوا  ناماد 
هللا اودجول  لوسرلا  مهل  رفغتسا  هللا و  اورفغتساف  كوئاج  مهسفنا  اوملظ  ذا  مهنا  ول  و  :» دنهد یم  رارق  هلیـسو  ار  هللا  ءایلوا  رگید  يوس 

بلط ادخ  زا  دـندمآ و  یم  وت  دزن  هب  دـندش ) یم  تیـصعم  بکترم  و   ) دـندرک یم  متـس  دوخ  هب  هک  یماگنه  اهنآ  رگا  ، امیحر اباوت 
(18 «. ) دنتفای یم  نابرهم  ریذپ و  هبوت  ار  ادخ  دومن  یم  شزرمآ  بلط  اهنآ  يارب  زین  ص )  ) ادخ لوسر  ،و  دندرک یم  شزرمآ 

يا ، نیئطاخ انک  انا  انل  رفغتـسا  انابا  ای  :» دـنتفگ دـندش و  لسوتم  ناشردـپ  هب  اـهنآ  :» میناوخ یم  ع )  ) فسوی ناردارب  ناتـساد  رد  زین  و 
نانآ هب  تفریذپ و  اهنآ  زا  ار  داهنـشیپ  نیا  ربمایپ ) بوقعی   ) ریپ ردپ  !« میدوب راک  اطخ  ام  هک  ارچ  ، هاوخب شزرمآ  ادخ  زا  ، ام يارب  ! ردپ
اهنیا ( 19  . ) منک یم  شزرمآ  بلط  مراگدرورپ  هاگشیپ  زا  امش  يارب  يدوز  هب  ، یبر مکل  رفغتـسا  فوس  :» تفگ داد و  دعاسم  هدعو 

.تسه هدوب و  نیشیپ  ياهتما  رد  لسوت  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ 

كرــش و ببــس  هـک  تـسناد  ادـخ  نذا  زا  زاـین  یب  ریثاـت و  رد  لقتــسم  ار  هللا  ءاـیلوا  ،و  تـفر رتارف  یقطنم  دـح  نـیا  زا  دـیابن  یلو 
.دش دهاوخ  « رفک

نذا نودب  دوخ و  تاذ  رد  اهنآ  اریز  ، تسا « رفک كرش و  مه  نآ  هک  دیآ  رد  هللا  ءایلوا  تدابع  تروص  هب  لسوت  دیابن  زین  و 
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دوس و کلام  مدوخ  يارب  یتح )  ) نم : وگب ، هللا ءاش  ام  الا  ارض  اعفن و ال  یسفنل  کلما  لق ال  :» دنتـسین ینایز  دوس و  کلام  راگدرورپ 
رد ییاهطیرفت  طارفا و  هشیمه  یمالـسا  قرف  همه  زا  ماوع  زا  یهورگ  نایم  رد  اـبلاغ  و  ( 20 « ) دهاوخب ادخ  هچنآ  رگم  متـسین  ینایز 

.درک تیاده  داشرا و  ار  اهنآ  دیاب  هک  دوش  یم  هدید  لسوت  هلاسم 

تسا یکی  ایبنا  توعد  لوصا 

میلعت زیخاتـسر و  زور  ادخ و  هب  نامیا  قیرط  زا  اهناسنا  تداعـس  نآ  دندرک و  یم  بیقعت  ار  فده  کی  یهلا  ءایبنا  همه  : میدقتعم ام 
نیا ، دـنمرتحم ام  دزن  ناربماـیپ  همه  لـیلد  نیمه  هب  ،و  تسا هدوب  يرـشب  عماوج  رد  یقـالخا  لوصا  تیوقت  ینید و  حیحـص  تیبرت  و 

(21  . ) میراذگ یمن  یهلا  نالوسر  نایم  یقرف  چیه  ام  ، هلسر نم  دحا  نیب  قرفن  ال  :» تسا هتخومآ  ام  هب  نآرق  ار  بلطم 

رتقیمع رتقیمع و  اهنآ  تامیلعت  ،و  رتلماک اجیردـت  یهلا  نایدا  ، رتیلاع تامیلعت  يارب  رـشب  عون  یگدامآ  نامز و  تشذـگ  اـب  دـنچ  ره 
مکیلع تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  نامرف  دیـسر و  مالـسا  نییآ  ینعی  یهلا  نییآ  نیرتلماک  نیرخآ و  هب  تبون  ات  تسا  هدـش 

نییآ ناونع  هب  ار  مالسا  ،و  مدومن مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امش  نید  زورما  ، انید مالـسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و 
(22  ) .دش رداص  متفریذپ  امش  نادیواج ) )

نیشیپ يایبنا  رابخا 

حیسم ترضح  و  ع )  ) یسوم ترـضح  هلمج  زا  ، دنا هداد  ربخ  دوخ  زا  دعب  ناربمایپ  روهظ  زا  نیـشیپ  ناربمایپ  زا  يرایـسب  : میدقتعم ام 
لوسرلا نوعبتی  نیذـلا  :» تسا دوجوم  نانآ  بتک  رد  اهنآ  زا  یـضعب  زونه  هک  دـنداد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  زا  ینـشور  ياه  هناشن  (ع )

سرد ربماـیپ  ادـخ ، لوسر  زا  هک  اـهنآ  ، نوحلفملا مه  کـئلوا...لیجنالا  هیروتلا و  یف  مهدـنع  اـبوتکم  هنودـجی  يذـلا  یمـالا  یبـنلا 
اهنآ ، دنبای یم  ، تسا ناشدزن  هک  یلیجنا  تاروت و  رد  ار  شتافـص  هک  يربمایپ  نامه  ، دننک یم  يوریپ  هاگآ ) ملاع و  یلو   ) هدـناوخن

(23 «. ) دنناراگتسر

يربص یب  اب  دـندمآ و  هنیدـم  هب  دوهی  زا  یمیظع  هورگ  ص )  ) مالـسا ربمایپ  روهظ  زا  لـبق  یتدـم  : دـیوگ یم  خـیرات  لـیلد  نیمه  هب 
زا دعب  دنچ  ره  ، دنک یم  روهظ  نیمزرس  نیا  زا  وا  هک  دندوب  هتفای  دوخ  بتک  رد  نوچ  ، دندیشک یم  ار  شروهظ  راظتنا 
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! دنتساخرب تفلاخم  هب  دندید  یم  رطخ  رد  ار  دوخ  عفانم  هک  رگید  یهورگ  دندروآ و  نامیا  اهنآ  زا  یهورگ  باتفآ  نیا  عولط 

یگدنز نوؤش  مامت  حالصا  ناربمایپ و 

هب رـصحنم  ای  يدرف  یگدـنز  حالـصا  هب  رظان  اهنت  - مالـسا نید  اصوصخم  - هدـش لزان  ادـخ  ناربمایپ  رب  هک  یهلا  نایدا  : میدـقتعم ام 
مولع و زا  يرایـسب  یتح  ، هتفرگ یم  رب  رد  زین  ار  یعامتجا  نوؤش  ماـمت  دوبهب  حالـصا و  هکلب  تسا  هدوبن  یقـالخا  يونعم و  لـئاسم 

.تسا هدش  هراشا  نآرق  رد  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  دنتخومآ  نانآ  زا  مدرم  ار  هنازور  یگدنز  يارب  زاین  دروم  ياهشناد 

تانیبلاب و انلسر  انلـسرا  دقل  :» تسا هدوب  يرـشب  هعماج  رد  تلادع  هماقا  یهلا  نایاوشیپ  نآ  فادها  نیرتمهم  زا  یکی  : میدقتعم زین  و 
نازیم ینامـسآ و  باتک  اهنآ  اب  میداتـسرف و  نشور  لیالد  اب  ار  دوخ  نالوسر  ام  ، طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  اـنلزنا 

(24 «. ) دننک تلادع  هب  مایق  ناهج )  ) مدرم ات  میدرک  لزان  هنالداع ) نیناوق  لطاب و  زا  قح  ییاسانش  )

يداژن یموق و  تازایتما  یفن 

ماوقا و اهنابز و  اهداژن و  مامت  هکلب  دنتفریذپ ، یمن  ار  یموق  يداژن و« » زایتما هنوگ  چیه  ص )  ) مالـسا ربمایپ  اصوصخم  ادـخ  ناربمایپ 
رکذ و نم  مکانقلخ  انا  سانلا  اهیا  ای  :» دـیوگ یم  اهناسنا  همه  هب  باطخ  نآرق  ، دوب ناـسکی  ناـشرظن  رد  همه  همه و  ، ناـهج ياـهتلم 
اه هریت  ار  امش  میدیرفآ و  نز  درم و  کی  زا  ار  امش  ام  مدرم  يا  ، مکاقتا هللا  دنع  مکمرکا  نا  اوفراعتل  لئابق  ابوعش و  مکانلعج  یثنا و 
!« تسامش نیرتاوقت  اب  دنوادخ  دزن  امش  نیرت  یمارگ  تسین ) زایتما  كالم  اهنیا  یلو   ) دیـسانشب ار  رگیدکی  ات  میداد  رارق  اه  هلیبق  و 

(25)

هب ور  دوب  راوس  يرتش  رب  هک  یلاح  رد  جح ) مسارم  رد   ) ینم نیمزرس  رد  هک  تسا  هدمآ  ص )  ) مالـسا ربمایپ  زا  یفورعم  ثیدح  رد 
یلع یبرعل  لضف  الا ال  ، دحاو مکابا  نا  دحاو و  مکبر  نا  الا  سانلا ! اهیا  ای  :» دومرف داریا  ار  نانخس  نیا  ،و  درک مدرم  يوس 
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دهاشلا غلبیل  لاق  ! معن اولاق  !؟ تغلب له  الا  ، يوقتلاب الا  ، دوسا یلع  رمحال  ،و ال  رمحا یلع  دوسال  ،و ال  یبرع یلع  یمجعل  ـال  ،و  یمجع
رب تسوپهایـس  هن  ، برع رب  مجع  هن  ،و  دراد يرترب  مجع  رب  برع  هن  ، یکی ناتردپ  تسا و  یکی  امـش  يادخ  : دینادب ! مدرم يا  ، بئاغلا

ار نخـس  نیا  : دومرف ! يرآ : دنتفگ همه  ؟ مدرک غالبا  ار  یهلا  روتـسد  نتم  ایآ  ، اوقت هب  رگم  ، تسوپهایـس رب  نوگمدنگ  هن  ،و  نوگمدنگ
(26 !« ) دنناسرب نابئاغ  هب  نارضاح 

یسانش نید  یناسنا  تشرس  مالسا و 

دوجو اهناسنا  همه  ناـج  نورد  رد  يرطف  روطب  یلاـمجا  تروص  هب  ءاـیبنا  تاـمیلعت  لوصا  دـیحوت و  ادـخ و  هب  ناـمیا  : میدـقتعم اـم 
رود نآ  فارطا  زا  ار  فارحنا  كرـش و  ياه  هزره  فلع  ،و  هدرک يرایبآ  یحو  بآ  اـب  ار  رمث  رپ  ياهرذـب  نیا  یهلا  ناربماـیپ  ، دراد

صلاخ نییآ   ) نیا ، نوملعی سانلا ال  رثکا  نکل  میقلا و  نیدـلا  کلذ  هللا  قلخل  لیدـبت  اهیلع ال  سانلا  رطف  یتلا  هللا  هرطف  :» دـنا هتخاـس 
همه رد  ترطف  نیا  و   ) تسین یهلا  شنیرفآ  رد  ینوگرگد  چیه  ، هدیرفآ نآ  رب  ار  اهناسنا  همه  دنوادخ  هک  تسا  یتشرس  راگدرورپ )

(27 «. ) دنناد یمن  مدرم  رثکا  یلو  ، راوتسا نییآ  تسا  نیا  تسا ) تباث  اهناسنا 

ردان و الماک  رما  کی  ینیدال  گرزب  ناخروم  داقتعا  هب  هتـشاد و  دوجو  اهناسنا  نایم  رد  هراومه  نید  ، خیرات لوط  رد  لیلد  نیمه  هب 
هب ار  دوخ  يدازآ  هک  نیمه  ، دنا هدوب  نید  دض  تاغیلبت  نیرتدیدش  راشف  تحت  زارد  نایلاس  هک  ییاهتلم  یتح  تسا و  هدوب  ییانثتسا 

ببس نیشیپ  ماوقا  زا  يرایسب  گنهرف  حطـس  ندوب  نییاپ  هک  درک  راکنا  ناوت  یمن  یلو  ، دنتـشگزاب يرادنید  يوس  هب  دندروآ  تسد 
ترطف هنیئآ  زا  تاـفارخ  نیا  راـگنز  ندودز  یهلا  ناربماـیپ  مهم  شقن  دوش و  هدولآ  تاـفارخ  اـب  ینید  بادآ  دـیاقع و  هک  دـش  یم 

.تسا هدوب  اهناسنا 

اهتشون یپ 

هیآ 165. ، ءاسن هروس  -1

هیآ 7. ، بازحا هروس  -2

هیآ 35. ، فاقحا هروس  -3

هیآ 40. ، بازحا هروس  -4

هیآ 8. ، هنحتمم هروس  -5

هیآ 256. ، هرقب هروس  -6

( . هحفص 205 دلج 25، ، راحب  ) دربب مان  هک  نآ  یب  هدرک  لقن  نیموصعم  یضعب  زا  ار  هلمج  نیا  ، راونالا راحب  رد  یسلجم  موحرم  -7

هیآ 79. ، نارمع لآ  هروس  -8
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هیآ 172. ، ءاسن هروس  -9

تایآ 26 و 27. ، نج هروس  -10

هیآ 49. ، نارمع لآ  هروس  -11

هیآ 102. ، فسوی هروس  -12

هیآ 50. ، ماعنا هروس  -13

هیآ 49. ، نارمع لآ  هروس  -14

هیآ 3. ، سنوی هروس  -2

هیآ ، هرقب هروس  -15
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هیآ 254. ، هرقب هروس  -16

هیآ 64. ، ءاسن هروس  -18

هیآ 97 و 98. ، فسوی هروس  -19

هیآ 188. ، فارعا هروس  -20

هیآ 285. ، هرقب هروس  -21

هیآ 3. ، هدئام هروس  -22

هیآ 157. ، فارعا هروس  -23

هیآ 25. ، دیدح هروس  -24

هیآ 13. ، تارجح هروس  -25

هحفص 6162. دلج 9، ، یبطرق ریسفت  -26

هیآ 30. ، مور هروس  -27

ینامسآ بتک  نآرق و 

یهلا ناربمایپ  - نآرق رد  ناربمایپ  - ینامسآ ياهباتک  لوزن  هفسلف 

همه زا  لیجنا و  تاروت و« ،و« حون میهاربا و  فحـص  هلمج  زا  ، هداتـسرف يددعتم  ینامـسآ  ياهباتک  رـشب  عون  تیادـه  يارب  دـنوادخ 
دش و یم  اطخ  راتفرگ  راگدرورپ  تدابع  یسانشادخ و  ریـسم  رد  ناسنا  دش ، یمن  لزان  اهباتک  نیا  رگا  ،و  تسا « دیجم نآرق  » رتعماج

.دنام یم  رود  شزاین  دروم  یعامتجا  نیناوق  ،و  تیبرت قالخا و  اوقت و  لوصا  زا 

رد ار  تمکح  ملع و  هللا و  هفرعم  قالخا و  اوقت و  ياهرذب  تخیر و  ورف  اهلد  هحفـص  رب  یتمحر  ناراب  نوچمه  ینامـسآ  بتک  نیا 
.تخاس افوکش  داد و  شرورپ  اهناسنا  داهن 

وا رب  شراگدرورپ  يوس  زا  هچنآ  هب  ربمایپ  ، هلـسر هبتک و  هتکئالم و  هللااب و  نمآ  لک  نونمؤملا  هبر و  نم  هیلا  لزنا  اـمب  لوسرلا  نمآ  »
(1 «. ) دنا هدروآ  نامیا  شناگداتسرف  اهباتک و  مامت  وا و  ناگتشرف  ادخ و  هب  زین )  ) نانمؤم همه  هدروآ و  نامیا  هدش  لزان 

اب تفرگ و  رارق  فیرحت  دروم  ینامـسآ ، بتک  زا  يرایـسب  نالهاان ، نالهاج و  تلاـخد  ناـمز و  تشذـگ  رثا  رب  هنافـساتم  دـنچ  ره 
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تسا و هدـنام  یقاب  هدروخن  تسد  هدـمآ  نآرق  یگنادواج  شخب  رد  هک  یلیالد  اـب  دـیجم  نآرق  یلو  ، دـش هتخیمآ  یتسرداـن  راـکفا 
.دزاس یم  نشور  ار  اهلد  دشخرد و  یم  نورق  راصعا و  همه  رد  یباتفآ  نوچمه 

امش يوس  هب  يراکشآ  باتک  رون و  ادخ  يوس  زا  ، مالسلا لبـس  هناوضر  عبتا  نم  هللا  هب  يدهی  نیبم  باتک  رون و  هللا  نم  مکءاج  دق  »
يوریپ وا  يدونشخ  زا  هک  ار  یناسک  ، نآ تکرب  هب  دنوادخ  - دمآ
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(2 «. ) دنک یم  تیاده  تداعس ) و   ) تمالس ياههار  هب  ، دنراد

ص)  ) مالسا ربمایپ  هزجعم  نیرترب  نآرق 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  - نآرق زاجعا 

زا هکلب  ، یناعم ندوب  اسر  ناـیب و  ینیریـش  ،و  تغـالب تحاـصف و  رظن  زا  اـهنت  هن  ، تسا ص )  ) مالـسا ربماـیپ  تازجعم  نیرتمهم  نآرق 
.تسا هدش  هداد  مالک  دیاقع و  بتک  رد  نآ  حرش  هک  تسا  زاجعا  ياراد  زین  رگید  فلتخم  تاهج 

رد هک  ار  یناسک  همه  اهراب  نآرق  دروایب ، ار  نآ  هروس  کی  دننام  یتح  ،و  نآ دننام  دـناوت  یمن  سک  چـیه  : میدـقتعم لیلد  نیمه  هب 
سنالا و تعمتجا  نئل  لق  :» دـندرکن ادـیپ  ار  نآ  اب  هلباقم  ناوت  زگره  اهنآ  یلو  درک  توعد  رما  نیا  هب  اهراب  دـندوب  دـیدرت  کـش و 

قافتا سنا ) نج و   ) نایرپ اهناسنا و  رگا  وگب  ، اریهظ ضعبل  مهـضعب  ناک  ول  هلثمب و  نوتای  نآرقلا ال  اذـه  لـثمب  اوتاـی  نا  یلع  نجلا 
(3 «. ) دننک يرای  راک  نیا  رد  ار  رگیدکی  دنچ  ره  ، دروآ دنهاوخن  ار  نآ  دننامه  دنروایب  ار  نآرق  نیا  دننامه  هک  دننک 

هچنآ هرابرد  رگا  ،و  نیقداص متنک  نا  هللا  نود  نم  مکئادهـش  اوعدا  هلثم و  نم  هروسب  اوتاف  اندبع  یلع  انلزن  امم  بیر  یف  متنک  نا  «و 
ریغ دوخ  ناهاوگ  ،و  دیروایب ار  نآ  دننامه  هروس  کی  مک ) تسد   ) دیراد دیدرت  کش و  ، میا هدرک  لزان  مالسا ) ربمایپ   ) دوخ هدنب  رب 

(4 « ) دییوگ یم  تسار  رگا  دیناوخ  ارف  راک  نیا  يارب  ار  ادخ 

رب شیاوتحم  تمظع  ،و  رتراکـشآ نآ ، زیمآ  زاجعا  تاکن  هکلب  ، دوش یمن  هنهک  اهنت  هن  ، نامز تشذـگ  اـب  نآرق  هک  میراد  هدـیقع  و 
.دوش یم  رتنشور  نایناهج 

یف وهف  سان  نود  سانل  نامز و  نود  نامزل  هلعجی  مل  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  :» دومرف هک  میناوخ  یم  ع )  ) قداص ماـما  زا  یثیدـح  رد 
نآرق لاعتم  دنوادخ  همایقلا ، موی  یلا  ضغ  موق  لک  دنع  دیدج و  نامز  لک 
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«. درک توارط  رپ  تمایق  زور  ات  یهورگ  ره  دزن  ،و  هزات ینامز  ره  رد  لیلد  نیمه  هب  هدادـن  رارق  ینیعم  هورگ  ای  صاخ  نامز  يارب  ار 
(5)

نآرق فیرحت  مدع 

نآرق یگنادواج 

هن هدش و  هتـساک  نآ  زا  يزیچ  هن  دش ، لزان  ص )  ) مالـسا ربمایپ  رب  هک  تسا  نامه  تسا  ناهج  نیملـسم  تسد  رد  زورما  هک  ینآرق 
یم لوزن  زا  سپ  ار  نآرق  تاــیآ  ، یحو ناــبتاک  زا  یگرزب  هورگ  تـسخن  ياــهزور  ناــمه  زا  تـسا ! هتــشگ  هدوزفا  نآ  رب  يزیچ 

تایآ یمیظع  هورگ  ، دننک رارکت  ار  نآ  دوخ  هناگجنپ  ياهزامن  رد  ،و  دنناوخب ار  نآ  زور  بش و  دندوب  فظوم  ناناملسم  ،و  دنتـشون
هتشاد يا  هژیو  ماقم  تیعقوم و  یمالسا  عماوج  رد  هشیمه  ، نایراق نآرق و  ناظفاح  ، دندرک یم  ظفح  دندرپس و  یم  رطاخ  هب  ار  نآرق 

.دنراد و 

.دباین هار  نآرق  رد  یفیرحت  رییغت و  نیرتمک  هک  دش  ببس  رگید  تاهج  روما و  نیا  عومجم 

نکمم ریغ  نآ  فیرحت  رییغت و  یهلا ، نیمضت  نیا  دوجو  اب  تسا و  هدرک  نیمضت  ناهج  نایاپ  ات  ار  نآ  ظفح  دنوادخ  ، نیا رب  نوزفا 
(6  . ) مینک یم  يرادساپ  نآ  زا  عطق  روطب  میدرک و  لزان  ار  نآرق  ام  ، نوظفاحل هل  انا  رکذلا و  انلزن  نحن  انا  :» تسا

نآرق يوس  هب  فیرحت  تسد  هنوگ  چـیه  هک  دـنقفتم  رما  نیا  رد  - تنـس لها  هعیـش و  زا  معا  - مالـسا گرزب  ياملع  ناققحم و  همه 
ود ناهاگآ  یلو  ، دنا هدرک  لابند  تایاور  زا  يا  هراپ  رطاخ  هب  ار  فیرحت  هب  لوق  هورگ  ود  ره  زا  یکدنا  دارفا  اهنت  ، تسا هدـشن  زارد 

تـسردان ریـسفت  ینعی   ) يونعم فیرحت  هب  رظان  ای  هتـسناد و  لوعجم  » ار روبزم  تایاور  ،و  دـننک یم  در  عطاق  روطب  ار  رظن  نیا  ، هورگ
.دینک تقد  - دنناد یم  نآرق  نتم  هب  نآرق  ریسفت  هابتشا  ای  نآرق ) تایآ  يارب 

رارصا هک  ینارکف  هتوک 
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هعیش زا  یهورگ  هب  تسا  تنس  لها  هعیش و  گرزب  فورعم و  ياملع  تاملک  حیرـص  فلاخم  هک  ار  نآرق  فیرحت  هب  داقتعا  ، دنراد
ار ینامسآ  گرزب  باتک  نیا  رابتعا  ، اوران ياهبصعت  لامعا  رطاخ  هب  دننز و  یم  هبرض  نآرق  هب  هناهاگآان  ، دنهد تبـسن  هعیـش  ریغ  ای 

.دنزیر یم  نمشد  بایسآ  هب  بآ  دنرب و  یم  لاؤس  ریز 

يرادهگن توالت و  ظفح و  تباتک و  هب  نیملسم  ، هداعلا قوف  مامتها  و  ص )  ) ربمایپ رصع  زا  نآرق  يروآ  عمج  یخیرات  ریـس  هعلاطم 
هب فیرحت  تسد  ندـش  زاب  هک  دزاس  یم  نشور  همه  يارب  ار  تقیقح  نیا  ، تسخن زور  زا  یحو  نابتاک  هورگ  دوجو  اصوصخم  نآ 

.تسا هدوب  نکمم  ریغ  نآرق 

اریز تسا  زاـب  همه  يور  هب  قیقحت  هار  تسا و  نشور  رایـسب  نآ  لـیلد  ، درادـن دوـجو  يرگید  نآرق  فورعم  نآرق  نیا  زا  ریغ  زین  و 
هک یطخ  ياهنآرق  یتح  ، دراد دوجو  ام  روشک  رـسارس  ياه  هناـخباتک  مومع  دـجاسم و  همه  ،و  اـم ياـه  هناـخ  ماـمت  رد  نآرق  زورما 

ياهروشک ریاس  رد  هک  تسا  ییاهنآرق  نیع  هک  دهد  یم  ناشن  همه  ، دوش یم  يرادهگن  ام  ياه  هزوم  رد  هدش و  هتـشون  شیپ  اهنرق 
تسا هدوشگ  همه  يور  هب  قیقحت  ياهرد  زورما  تشادن ، دوجو  لئاسم  نیا  يارب  قیقحت  هار  هتشذگ  رد  رگا  ،و  دراد دوجو  یمالسا 

.ددرگ یم  راکشآ  اوران  ياهتبسن  نیا  ندوب  ساسا  یب  ، یقیقحت رصتخم  اب  و 

یم يوریپ  نآ  نیرتوکین  زا  دنونش و  یم  ار  نانخس  هک  - هد تراشب  ارم  ناگدنب  ، هنسحا نوعبتیف  لوقلا  نوعمتـسی  نیذلا  × دابع رـشبف  »
(7 «. ) دننک

سورد نیا  رد  هک  یمهم  ثحاـبم  زا  یکی  ،و  دوش یم  سیردـت  هدرتـسگ  تروـص  هب  ینآرق  موـلع  زورما  اـم  هیملع  ياـه  هزوـح  رد 
(8  ) .دشاب یم  نآرق  ینوگرگد  فیرحت و  مدع  ثحب  ، تسا حرطم 

نآرق رد  نآرق 

اهناسنا يونعم  يدام و  ياهزاین  نآرق و 

يارب ناسنا  زاین  دروم  هچنآ  : میدقتعم ام 
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عماوج اب  طباور  ، یـسایس لئاسم  تموکح و  هرادا  يارب  ، تسا هدـش  ناـیب  دـیجم  نآرق  رد  نآ  لوصا  ، تسا يداـم  يونعم و  یگدـنز 
نتـسب راک  هب  هک  هدش  نایب  يا  هیلک  دـعاوق  طباوض و  نآ  ریغ  يداصتقا و  ییاضق و  لئاسم  ، حلـص گنج و  یتسیزمه ، لوصا  ، رگید

.دزاس یم  نشور  ار  ام  یگدنز  ياضف  ، اهنآ

همه رگنایب  هک  میدرک  لزان  وت  رب  ار  باتک  نیا  ام  ، نیملـسملل يرـشب  همحر و  يدـه و  یـش ء و  لکل  انایبت  باتکلا  کـیلع  اـنلزن  «و 
(9  . ) تسا مالسا  ناوریپ  يارب  تراشب  تمحر و  تیاده و  هیام  زیچ و 

مامز دـهد  یم  روتـسد  ناناملـسم  هب  دـشاب و  یمن  ادـج  تسایـس  تموکح و  » زا مالـسا  » زگره هک  تسا  نیا  ام  داقتعا  لیلد  نیمه  هب 
هک دوش  تیبرت  نانچ  یمالـسا  هعماج  ،و  دننک هدـنز  نآ  کمک  هب  ار  مالـسا  يالاو  ياهـشزرا  ،و  دـنریگ تسد  رد  ار  دوخ  تموکح 

.دننک ارجا  نمشد  تسود و  هرابرد  ار  تلادع  یتح  دنریگ و  رارق  طسق  تلادع و  ریسم  رد  مدرم  مومع 

هدروآ ناـمیا  هک  یناـسک  يا  نیبرقـالا ، نیدـلاولا و  وا  مکـسفنا  یلع  ول  ءادهـش هللا و  طـسقلاب  نیماوق  اونوک  اوـنمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  »
امش ناکیدزن  ردام و  ردپ و  ای  امـش  دوخ  نایز  هب  یهاوگ ) نیا   ) دنچ ره  دیهد  تداهـش  ادخ  يارب  دینک و  تلادع  هب  مایق  الماک  ، دیا

(10 «. ) دشاب هدوب 

تلادـع كرت  هانگ و  هب  ار  امـش  ، یتیعمج اب  ینمـشد  زگره  ، يوقتلل برقا  وه  اولدـعا  اولدـعت  نا ال  یلع  موق  نائنـش  مکنمرجی  «و ال 
(11  . ) تسا رتکیدزن  يراکزیهرپ  اوقت و  هب  هک  دینک  تلادع  ، دناشکن

لمع ، ربدت ، توالت

،و نآرق رد  هشیدـنا  شخبماـهلا  توـالت  نیا  هک  ارچ  ، دـسر یم  نآ  هیاـپ  هب  یتداـبع  رتمک  تسا و  تاداـبع  لـضفا  زا  نآرق  توـالت 
.تسا حلاص  لامعا  همشچرس  ، رکفت هشیدنا و 

ربمایپ هب  باطخ  نآرق 
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اپب یمک  زج  ار  بش  ،... ـالیترت نآرقلا  لـتر  هیلع و  دز  وا  × ـالیلق هـنم  صقنا  وا  هفـصن  × ـالیلق ـالا  لـیللا  مـق  :» دـیوگ یم  ص )  ) مالـسا
(12 !« ) ناوخب لمات  تقد و  اب  ار  نآرق  ،و  ازفیب نآ  رب  ای  ، نک مک  نآ  زا  یمک  ای  شاب ) رادیب   ) ار بش  زا  یمین  ، زیخ

(13 !« ) دیناوخب نآرق  تسا  رسیم  امش  يارب  هچنآ  ، نآرقلا نم  رسیت  ام  اؤرقاف  :» دیوگ یم  ناناملسم  همه  هب  باطخ  و 

زین هشیدنا  رکفت و  ،و  دشاب نآ  ياوتحم  ینعم و  رد  ربدت  رکفت و  يارب  يا  هلیـسو  دـیاب  نآرق  توالت  دـش  هتفگ  هک  هنوگ  نامه  یلو 
لفق ناشیاهلد  رب  ای  دننک  یمن  ربدت  نآرق  رد  اهنآ  ایآ  ، اهلافقا بولق  یلع  ما  نآرقلا  نوربدتی  الفا  :» ددرگ نآرق  هب  لمع  همدـقم  ، دـیاب

(14  . ) تسا هدش  هداهن 

( !« دنک لمع  و   ) دوش رکذتم  هک  تسه  یسک  ایآ  میتخاس  ناسآ  رکذت  يارب  ار  نآرق  ام  ، رکدم نم  لهف  رکذلل  نآرقلا  انرسی  دقل  «و 
(15)

(16 !« ) دینک يوریپ  نآ  زا  سپ  ، میدرک لزان  وت ) رب   ) هک تکرب  رپ  تسا  یباتک  نیا  ، هوعبتاف كرابم  هانلزنا  باتک  اذه  »

ار نکر  هس  زا  یکی  هچ  رگ  ، دـنرادن يربخ  نآرق  هب  لمع  »و« ربدـت » زا ،و  دـننک یم  تعانق  نآرق  ظفح  توالت و  هب  هک  اهنآ  نیارباـنب 
.دنا هدش  یمیظع  تراسخ  راتفرگ  دنا و  هداد  تسد  زا  ار  رتمهم  نکر  ود  یلو  ، هداد ماجنا 

یفارحنا ياهثحب 

زور کی  ، تسا هدوب  راک  رد  ییاهتسد  نآ ، هب  لمع  نآرق و  تایآ  رد  ربدت  زا  ناناملـسم  نتخاس  فرـصنم  يارب  هشیمه  : میدقتعم ام 
هورگ ود  هب  ار  ناناملـسم  ،و  دـندز نماد  ار  نآ  ندوب  ثداح  اـی  هللا  مـالک  ندوب  میدـق  ( 17  ) سابع ینب  هیما و  ینب  ماـکح  رـصع  رد 

موهفم الصا  ثحب  نیا  میناد  یم  زورما  هک  یلاح  رد.دنتخیر  هار  نیا  رد  يرایسب  ياهنوخ  ،و  دنتخادنا مه  ناج  هب  هدومن  میسقت 
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کـش نودب  ، دشاب نآ  ذـغاک  تباتک و  شوقن و  فورح و  ، هللا مالک  زا  روظنم  رگا  هک  ارچ  ، درادـن دـشاب  عازن  روخ  رد  هک  یحیحص 
یلزا میدـق و  وا  تاذ  نوـچمه  ادـخ  ملع  کـش  یب  ، دـشاب راـگدرورپ  ملع  رد  نآ  یناـعم  روـظنم  رگا  ،و  تـسا یثداـح  روـما  اـهنیا 

راک رد  يرگید  ياهتـسد  زین  زورما  ،و  دـنتخاس لوغـشم  هلاسم  نیا  هب  ار  ناملـسم  مدرم  اهلاس  ملاظ  يافلخ  رئاج و  ماـکح  یلو.تسا 
.دراد زاب  نآرق  تایآ  هب  لمع  ربدت و  زا  رگید  ياه  هنوگ  هب  ار  نیملسم  هک  تسا 

نآرق ریسفت  طباوض 

تایآ نوریب  ای  نورد  رد  ، لقن ای  لقع  زا  يا  هنیرق  هک  نیا  رگم  ، درک لمح  نآ  يوغل  یفرع و  میهافم  ناـمه  رب  دـیاب  ار  نآرق  ظاـفلا 
اب ار  نآرق  تایآ  ،و  درک زیهرپ  دیاب  كوکـشم  نئارق  رب  ندرک  هیکت  زا  یلو  ، ) دنک يرگید  یناعم  رب  تلالد  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو 

( . دومنن ریسفت  نامگ  سدح و 

رد تسا  هدوب  انیبان  ناهج  نیا  رد  هک  یـسک  ، یمعا هرخآلا  یف  وهف  یمعا  هذـه  یف  ناـک  نم  و  :» دـیوگ یم  نآرق  هک  یماـگنه  ـالثم 
(18  ! ) تسا رتهارمگ  انیبان و  زین  ترخآ 

ناکاپ ناکین و  زا  يرایسب  هک  ارچ  دشاب ، یمن  تسا  نآ  يوغل  ینعم  هک  يرهاظ  ییانیبان  اج  نیا  رد  یمعا  » زا روظنم  هک  میراد  نیقی 
.تسا نطاب  ییانیبان  یلد و  روک  روظنم  هکلب  ، دنا هدوب  انیبان  ارهاظ 

.تسا يریسفت  نینچ  ببس  هیلقع  هنیرق  دوجو  اج  نیا  رد 

هب ،و  دنتـسه انیبان  لـال و  رک و  اـهنآ  ، نولقعی ـال  مهف  یمع  مکب  مص  :» دـیوگ یم  مالـسا  نانمـشد  زا  یهورگ  هراـبرد  نآرق  نینچمه 
دوب اهنآ  ینطاب  تافـص  نیا  هکلب  دـندوبن  انیبان  لال و  رک و  رهاظ ، رظن  زا  اـهنآ  تسا  یهیدـب  ( 19 «. ) دـنمهف یمن  يزیچ  لیلد  نیمه 

رطاخ هب  ام  ار  ریسفت  نیا  )
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( . مینک یم  رکذ  هیآ  نیا  يارب  میراد  تسد  رد  هک  يا  هیلاح  نئارق 

و :» دیامرف یم  ای  ( 20  . ) تسا هداشگ  دنوادخ  تسد  ود  ره  ، ناتطوسبم هادـی  لب  :» دـیوگ یم  ادـخ  هرابرد  نآرق  هک  یماگنه  نیاربانب 
(21 «. ) زاسب یتشک  ام  ناگدید  ربارب  رد  حون ) يا  ، ) اننیعاب کلفلا  عنصا 

تسا ییازجا  ياراد  یمـسج  ره  هک  ارچ  ، تسین ادخ  يارب  تسد  شوگ و  مشچ و  ینامـسج  ياضعا  دوجو  ، تایآ نیا  موهفم  زگره 
سپ ، دـشاب اراد  ار  تافـص  نیا  هک  تسا  نآ  زا  رترب  دـنوادخ  ،و  دوـش یم  یناـف  ماجنارـس  ،و  دراد تهج  ناـکم و  ناـمز و  هب  زاـین  و 

( اهمـشچ  ) نیعا » زا روظنم  ،و  هداد رارق  دوخ  ذوفن  ریز  ار  ناهج  رـسارس  هک  تسا  یهلا  هلماک  تردـق  نامه  اهتـسد )  ) هادـی » زا روظنم 
.زیچ همه  هب  تبسن  تسوا  یهاگآ  ملع و 

یمن ار  یلقن  یلقع و  نئارق  نتفرگ  هدـیدان  -و  نآ ریغ  رد  هچ  ادـخ و  تافـص  باب  رد  هچ  - قوف تاریبعت  رب  دومج  زگره  ام  نیاربانب 
نم انلـسرا  ام  و  :» هتخانـش تیمـسر  هب  ار  شور  نیا  نآرق  تسا و  نئارق  هنوگ  نیا  هب  هیکت  ملاع  نارونخـس  ماـمت  شور  اریز  ، میریذـپ

یعطق و دیاب  نئارق  دـش  هتفگ  هک  روط  نامه  یلو  ( 22  . ) شموق نابز  هب  رگم  میداتـسرفن  ار  يربمایپ  چـیه  ام  ، هموق ناسلب  الا  لوسر 
.دشاب نشور 

يار هب  ریسفت  تارطخ 

هدرمـش هریبک  ناهانگ  زا  یکی  یمالـسا ، تایاور  رد  هک  تسا  دـیجم  نآرق  دروم  رد  اه  همانرب  نیرتکانرطخ  زا  یکی  يار  هب  ریـسفت 
هیارب رـسف  نم  یب  نمآ  ام  :» دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد  ، تسا راگدرورپ  برق  هاـگرد  زا  طوقـس  هیاـم  ،و  هدـش

یهیدب ( 23  . ) تسا هدرواین  نامیا  نم  هب  دـنک  ریـسفت  شیوخ ) سفن  ياوه  قبط  رب  و   ) دوخ لیم  هب  ارم  نخـس  هک  سک  نآ  ، یمالک
ار ادخ  مالک  تشاد  یحیحص  نامیا  رگا  تسا 
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.تسوا لیم  قباطم  هک  هنوگ  نآ  هن  تفریذپ  یم  تسه  هک  نانچنآ 

نم :» تسا هدش  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  ثیدح  نیا  دواد ) یبا  ییاسن و  يذمرت و  حیحـص  هلمج  زا   ) فورعم بتک  زا  يرایـسب  رد 
هرابرد يزیچ  هناهاگآان  ای  دنک  ریسفت  شیوخ  لیم  هب  ار  نآرق  هک  یسک  رانلا ، نم  هدعقم  ءوبتیلف  ملعی  امب ال  وا  هیارب  نآرقلا  یف  لاق 

(24 «. ) دریگ رارق  خزود  رد  شیوخ  هاگیاج  رد  هک  دوش  هدامآ  دیاب  دیوگب  نآ 

قیبـطت نآ  رب  ،و  دـنک ینعم  شیوـخ  یهورگ  اـی  یـصخش  هدـیقع  تـالیامت و  قباـطم  ار  نآرق  ، تـسا نآ  يار  هـب  ریــسفت  زا  روـظنم 
شیوـخ عباـت  ار  نآرق  دـهاوخ  یم  هکلب  ، تسین نآرق  عباـت  عـقاو  رد  یـسک  نینچ  ، دـشاب نآ  رب  يدـهاش  هـنیرق و  هـک  نآ  یب  ، دـیامن

نآرق ، دوش هدوشگ  نآرق  رد  يار  هب  ریـسفت  باب  رگا  نیقی  هب  .درک  یمن  نینچ  زگره  تشاد  نآرق  هب  یلماـک  ناـمیا  رگا  ،و  دـنادرگ
یم قیبطت  نآرق  رب  ار  یلطاب  هدـیقع  ره  دـنک و  یم  ینعم  شیوخ  لیم  قباطم  ار  نآ  سک  ره  ،و  داتفا دـهاوخ  راـبتعا  زا  یلکب  دـیجم 

.دیامن

اهرادنپ رب  نآ  نداد  قیبطت  نابز و  لها  مهف  برع و  تایبدا  تغل و  ملع  نیزاوم  فالخ  رب  نآرق  ریسفت  ینعی  يار  هب  ریـسفت  نیاربانب 
.تسا نآرق  يونعم  فیرحت  بجوم  ، یهورگ یصخش و  تالیامت  لطاب و  تالایخ  و 

ثحب رد  ـالثم  ناـسنا  هک  ینعم  نیا  هب  ، تسا نآرق  تاـیآ  هب  یـشنیزگ  دروخرب  هلمج  زا  ، دراد يددـعتم  ياـه  هخاـش  يار  هب  ریـسفت 
راکفا اب  هک  ار  يرگید  تایآ  ،و  تسوا ياهیروادشیپ  ریـسم  رد  هک  دورب  یتایآ  غارـس  هب  اهنت  ، نآ ریغ  تماما و  »و« دـیحوت تعافش و«

.درذگب یگداس  هب  نآ  رانک  زا  انتعا  یب  ای  ،و  دریگب هدیدان  ، دشاب رگید  تایآ  رسفم  دناوت  یم  ،و  تسین گنهامه  وا 

هاتوک
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هب ریـسفت  ، تسا فارحنا  یعون  ، ربتعم یلقن  یلقع و  نئارق  هب  هجوت  مدع  دـیجم و  نآرق  ظافلا  رب  دومج  هک  روط  نامه  : هک نیا  نخس 
.دینک تقد  - تسا نآ  ياهشزرا  نآرق و  يالاو  تامیلعت  زا  نداتفا  رود  هیام  ود  ره  ،و  دوش یم  بوسحم  يرگید  فارحنا  زین  يار 

ثیدح نآرق و 

تسا هللا  باتک  » زا هتساخرب  ، تنس

خسان و مهف  نآرق و  قیاقح  نییبت  ریـسفت و  دروم  رد  هک  ار  يوبن  تنـس  ثیداحا و  دیوگب و  هللا  باتک  انافک  » دـناوت یمن  سک  چـیه 
نآرق تایآ  اریز.دریگب  هدـیدان  دـشاب  یم  نید  عورف  لوصا و  رد  مالـسا  تامیلعت  هب  طوبرم  اـی  تسا  نآرق  ماـع  صاـخ و  خوسنم و 

طابنتسا مالسا و  مهف  یلصا  عبانم  زا  ار  نآ  ،و  هدرمـش تجح  نیملـسم  يارب  ار  وا  لاعفا  تاملک و  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  تنـس  ، دیجم
امـش هب  و   ) هدروآ امـش  يارب  ص )  ) ادخ لوسر  ار  هچنآ  ، اوهتناف هنع  مکاهن  ام  هوذخف و  لوسرلا  مکیتآ  ام  و  :» تسا هداد  رارق  ماکحا 

( . 25 «. ) دییامن يراد  دوخ  هدرک  یهن  ار  هچنآ  و  دینک ) لمع  و   ) دیریگب هداد ) روتسد 

الالـض لض  دـقف  هلوسر  هللا و  صعی  نم  مهرما و  نم  هریخلا  مهل  نوکی  نا  ارما  هلوسر  هللا و  یـضق  اذا  هنمؤم  نمؤمل و ال  ناک  ام  «و 
هتـشاد ادخ ) نامرف  ربارب  رد   ) يرایتخا دننادب  مزال  ار  يرما  شربمایپ  ادـخ و  هک  یماگنه  درادـن  قح  ینامیا  اب  نز  درم و  چـیه  ، انیبم

( . 26  . ) تسا هدش  يراکشآ  یهارمگ  راتفرگ  دنک  ار  شلوسر  ادخ و  ینامرفان  سک  ره  ،و  دنشاب

زا دیاب  ص )  ) ربمایپ تنـس  هک  تسا  یهیدب  یلو  ، دنا هتفرگ  هدـیدان  ار  نآرق  عقاو  رد  دنتـسه  انتعا  یب  ص )  ) ربمایپ تنـس  هب  هک  اهنآ 
دهد تبسن  راوگرزب  نآ  هب  سک  ره  ار  ینخس  ره  ددرگ و  تباث  ربتعم  قرط 
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.تفریذپ ناوت  یمن 

نم : لاقف ابیطخ  ماـق  یتح  - ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  - هللا لوسر  یلع  بذـک  دـقل  و  :» دـیامرف یم  شنانخـس  زا  یکی  رد  ع )  ) یلع
تساخرب و هک  اجنآ  ات  دنتـسب  ترـضح  نآ  هب  ییاهغورد  ص )  ) ربمایپ تایح  نامز  رد  ، رانلا نم  هدـعقم  اوبتیلف  ادـمعتم  یلع  بذـک 

هیبش ( 27 «. ) دشاب شتآ  رد  دوخ  هاگیاج  رد  نتفرگ  رارق  هدامآ  دیاب  ددنبب  نم  هب  یغورد  ادمع  سک  ره  دومرف : دـناوخ و  يا  هبطخ 
(28  ) .تسا هدمآ  زین  يراخب  حیحص  رد  ینعم  نیمه 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  ناماما  تنس 

فورعم ثیدـح  رد  « ـالوا » اریز تسا ، هعاـطالا  بجاو  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  روتـسد  هب  زین  - مالـسلا مـهیلع  - تـیب لـها  هـمئا  ثیداـحا 
هدمآ يذمرت   » حیحص رد  ، هدش حیرصت  ینعم  نیا  هب  تسا  هدش  لقن  هعیش  تنس و  لها  ثیدح  روهـشم  بتک  بلغا  رد  هک  يرتاوتم 

! مدرم يا  ، یتیب لها  یترتع  هللا و  باتک  ، اولـضت نل  هب  متذـخا  نا  ام  مکیف  تکرت  دـق  ینا  سانلا  اهیا  ای  :» دومرف ص )  ) ربمایپ هک  تسا 
!« متیب لها  ینعی  ، مترتع ادخ و  باتک  دش  دیهاوخن  هارمگ  زگره  دینز  اهنآ  نماد  هب  تسد  رگا  هک  مدراذگ  يزیچ  امـش  نایم  رد  نم 
یم ام  هچنآ  دـنا  هتفگ  ،و  دـنا هدرک  لقن  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  ار  دوخ  ثیداـح  ماـمت  - مالـسلا مهیلع  - تیب لـها  ناـماما  اـیناث  ( . 29)

.تسا هدیسر  ام  هب  ص )  ) ربمایپ زا  نامناردپ  زا  مییوگ 

رد ناهج  نایاپ  ات  ار  اهنآ  هدـنیازف  تالکـشم  لح  هار  هدـید و  یم  یبوخ  هب  ار  اهنآ  تالکـشم  نیملـسم و  هدـنیآ  ص )  ) ربمایپ يرآ 
.تسا هدرمش  - مالسلا مهیلع  - تیب لها  همئا  نآرق و  زا  يوریپ 

نیمه هب  ،!؟ تشذـگ نآ  رانک  زا  یگداس  هب  تفرگ و  هدـیدان  يوق  دانـسا  نیا  اوتحم و  نیا  تیمها و  نیا  اب  ار  یثیدـح  ناوت  یم  ایآ 
ناناملسم هک  تالکشم  زا  یضعب  دش ، یم  يرتشیب  هجوت  هلاسم  نیا  هب  تبسن  رگا  : میدقتعم لیلد 
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.تشادن دوجو  دنتسه  ور  هب  ور  نآ  اب  یهقف  لئاسم  ریسفت و  دیاقع و  لئاسم  رد  زورما 

: اهتشون یپ 

هیآ 285. ، هرقب هروس  -1

تایآ 15 و 16. ، هدئام هروس  -2

هیآ 88. ، ءارسا هروس  -3

هیآ 23. ، هرقب هروس  -4

ثیدح 44. هحفص 280، دلج 2، ، راونالا راحب  -5

هیآ 9. ، رجح هروس  -6

هیآ 17 و 18. ، رمز هروس  -7

باتک هب   ) میا هتـشاد  فیرحت  مدـع  هنیمز  رد  يا  هدرتسگ  ياهثحب   ، هقف لوصا  »و« ریـسفت ياهثحب  زا  معا  دوخ  ياه  هتـشون  رد  اـم  -8
( . دوش هعجارم  هنومن  ریسفت  لوصالا و  راونا 

هیآ 89. ، لحن هروس  -9

هیآ 135. ، ءاسن هروس  -10

هیآ 8. ، هدئام هروس  -11

تایآ 4-2. ، لمزم هروس  -12

هیآ 20. ، لمزم هروس  -13

هیآ 24. ، دمحم هروس  -14

هیآ 17. ، رمق هروس  -15

هیآ 155. ، ماعنا هروس  -16

هب هدیقع  سک  ره  هک  درک  رداص  یمکح  دوخ  تاضق  زا  یکی  کمک  اب  ، یـسابع نومام  هک  تسا  هدمآ  خـیراوت  زا  یـضعب  رد  -17
هحفـص ، میرک نآرق  عمج  خـیرات   ) دـنریذپن اههاگداد  رد  ار  وا  تداهـش  دـننک و  علخ  یتلود  بصاـنم  زا  ، درادـن نآرق  ندوب  قولخم 
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( . 260

هیآ 72. ، ءارسا هروس  -18

هیآ 171. ، هرقب هروس  -19

هیآ 64. ، هدئام هروس  -20

هیآ 37. ، دوه هروس  -21

هیآ 4. ، میهاربا هروس  -22

ثیدح 22. هحفص 28، دلج 18، ، لیاسو -23

هحفص 304. ضایر ، فورعم  نادنمشناد  زا  ناطقلا  لیلخلا  عانم  هتشون  ، نآرقلا مولع  یف  ثحابم  باتک  -24

هیآ 7. ، رشح هروس  -25

هیآ 36. ، بازحا هروس  -26

هبطخ 210. ، هغالبلا جهن  -27

( ( . ص  ) یبنلا یلع  بذک  نم  مسا  باب   ) هحفص 38 دلج 1، ، يراخب حیحص  -28

ثحب رد  ثیدـح  نیا  ددـعتم  دانـسا  ثیدـح 3786- ( ، ص  ) یبنلا تیب  لـها  بقاـنم  باـب  هحفص 662، دلج 5، ، يذمرت حیحـص  -29
.دمآ دهاوخ  رتحورشم  روطب  تماما 

نآرق رد  تاداقتعا  نآ  لئالدو  داعم 

رد ناحلاص  ناکین و  ، دـش دـهاوخ  یگدیـسر  اهنآ  لامعا  باسح  هب  دـنوش و  یم  هدـنز  گرم  زا  دـعب  يدـحاو  زور  رد  اهناسنا  همه 
.دنوش یم  هداتسرف  خزود  هب  ناراکهنگ  نادب و  دنریگ و  یم  ياج  نادیواج  تشهب 

همیقلا موی  یلا  مکنعمجیل  وه  الا  هلا  هللا ال  »

www.Ghaemiyeh.comامداقتعا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 111زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


«. دنک یم  يروآ  درگ  تسین  نآ  رد  یکش  هک  زیخاتـسر  زور  رد  ار  امـش  همه  نیقی  هب  ، تسین اتکی  دنوادخ  زج  يدوبعم  ، هیف بیر  ال 
( . 1)

یه هنجلا  ناف  × يوهلا نع  سفنلا  یهن  هبر و  ماقم  فاـخ  نم  اـما  ×و  يواـملا یه  میحجلا  ناـف  × ایندـلا هویحلا  رثآ  ×و  یغط نم  اـماف  »
ماقم زا  هک  سک  نآ  تسوا و  هاگیاج  خزود  نیقی  هب  تسا  هتـشاد  مدـقم  ار  ایند  یگدـنز  هدرک و  ناـیغط  هک  سک  نآ  اـما  ، يواـملا

( . 2  . ) تسوا هاگیاج  تشهب  نیقی  هب  دراد  زاب  سوه  يوه و  زا  ار  سفن  دسرتب و  شراگدرورپ  تلادع ) )

ای ، هاگـشناد رگید  ریبعت  هب  ای  ، دنـسرب نادیواج  يارـس  هب  دنرذگب و  نآ  زا  دیاب  اهناسنا  هک  تسا  یلپ  عقاو  رد  ناهج  نیا  : میدـقتعم ام 
.رگید يارس  يارب  تسا  يا  هعرزم  ای  ، تراجت رازاب 

دجـسم ، اهب ظعتا  نمل  هظعوم  راد  ،و  اهنم دوزت  نمل  ینغ  راد  و...اهقدص  نمل  قدـص  راد  ایندـلا  نا  :» دـیوگ یم  ایند  هرابرد  ع )  ) یلع
تقادص اب  هک  سک  نآ  يارب  تسا  یتسار  قدـص و  هاگیاج  ایند  ، هللا ءایلوا  رجتم  هللا و  یحو  طبهم  هللا و  هکئالم  یلـصم  هللا و  ءابحا 

نآ يارب  تسا  يرادیب  یهاگآ و  هاگیاج  ،و  دریگ رب  هشوت  نآ  زا  هک  سک  نآ  يارب  تسا  يزاین  یب  يارـس  و...دـنک  دروخرب  نآ  اب 
ناتسود هناختراجت  ،و  یهلا یحو  لوزن  لحم  راگدرورپ و  ناگتشرف  هاگزامن  ،و  تسادخ ناتـسود  دجـسم  ، دریگ دنپ  نآ  زا  هک  سک 

( . 3 !« ) قح

تسا نشور  داعم  لیالد 

هک دشاب  ناسنا  شنیرفآ  ییاهن  فده  دناوت  یمن  هک  دهد  یم  ناشن  ناهج  نیا  یگدنز  : الوا هک  ارچ  تسا  نشور  رایـسب  داعم  لیالد 
امنا متبـسحفا  :» دور ورف  یتسین  ملاـع  رد  دریگ و  ناـیاپ  زیچ  همه  دـعب  دـنک و  یگدـنز  تالکـشم  هوبنا  ناـیم  رد  ، دـیایب يزور  دـنچ 

ار امش  دیدرک  نامگ  ایآ  ، نوعجرت انیلا ال  مکنا  اثبع و  مکانقلخ 
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(4 !« ) دیدرگ یمن  زاب  ام  يوس  هب  میا و  هدیرفآ  هدوهیب 

.دیسر یم  رظن  هب  هدوهیب  ثبع و  ایند  تایح  دوبن  راک  رد  يداعم  رگا  هک  نیا  هب  هراشا 

ناراک دب  هاگ  دنریگ و  یم  رارق  فص  کی  رد  ناهج  نیا  رد  ابلاغ  هک  ناراک  دب  ناراکوکین و  هک  دنک  یم  باجیا  یهلا  لدـع  : ایناث
اونمآ و نیذلاک  مهلعجن  نا  تائیـسلا  اوحرتجا  نیذلا  بسح  ما  : » دنـسرب ناشلامعا  يازـس  هب  مادک  ره  دنوش و  ادج  مه  زا  ، دـنرتولج
ار اهنآ  ام  هک  دـندرک  ناـمگ  دـندش  ناـهانگ  بکترم  هک  اـهنآ  اـیآ  ، نومکحی اـم  ءاـس  مهتاـمم  مهاـیحم و  ءاوس  تاـحلاصلا  اولمع 
دب هچ  ؟ دـشاب ناسکی  ناشگرم  تایح و  هک  ؟ دـنا هداد  ماـجنا  حـلاص  لـمع  دـنا و  هدروآ  ناـمیا  هک  میهد  یم  رارق  یناـسک  نوچمه 

(5 !« ) دننک یم  يرواد 

هتـسیاش دعتـسم و  دارفا  لماکت  دوشن و  عطق  ناسنا  زا  گرم  اـب  وا  تمعن  ضیف و  هک  دـنک  یم  باـجیا  یهلا  ناـیاپ  یب  تمحر  : اـثلاث
امش همه  هدرک و  ضرف  دوخ  رب  ار  تمحر  ادخ  ، هیف بیر  همیقلا ال  موی  یلا  مکنعمجیل  همحرلا  هسفن  یلع  بتک  :» دبای همادا  نانچمه 

(6 «. ) درک دهاوخ  عمج  تسین  نآ  رد  یکش  هک  زیخاتسر  زور  رد  ار 

کش و ناگدرم  ندرک  هدنز  يارب  ادخ  تردق  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  : دیوگ یم  دنتشاد  دیدرت  داعم  هلاسم  رد  هک  یناسک  هب  نآرق 
یگدنز هب  مه  زاب  دیرفآ  كاخ  زا  ار  امـش  زاغآ  رد  هک  یـسک  نامه  تسوا ، زا  زین  امـش  نیتسخن  تقلخ  هک  یلاح  رد  ، دینک دـیدرت 

رب رداق  هک   ) میدـنام زجاع  نیتسخن  شنیرفآ  زا  ام  ایآ  ، دـیدج قلخ  نم  سبل  یف  مه  لب  لوالا  قلخلاـب  اـنییعفا  :» دـنادرگ یم  رب  رگید 
(7 ! « ) دنراد دیدرت  ددجم  شنیرفآ  رد  زاب  نشور ) لیالد  نیا  اب   ) اهنآ یلو  میشابن ) زیخاتسر  شنیرفآ 

الثم انل  برض  «و 
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یلو ، دز یلاثم  ام  يارب  وا  ، میلع قلخ  لکب  وه  هرم و  لوا  اـهاشنا  يذـلا  اـهییحی  لـق  × میمر یه  ماـظعلا و  یحی  نم  لاـق  هقلخ  یـسن  و 
زاغآ رد  ار  وا  هک  یسک  نامه  وگب  !؟ دنک یم  هدنز  ار  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  نیا  یـسک  هچ  : تفگ درک و  شومارف  ار  دوخ  شنیرفآ 

(8  . ) تسا هاگآ  یقولخم  ره  هب  تبسن  وا  ،و  دیرفآ

اب ار  روانهپ  ناهج  نیا  تسا  رداق  هک  یسک  ! تسا یمهم  هلاسم  نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  ربارب  رد  ناسنا  شنیرفآ  رگم  نیا  رب  هفاضا 
تاومـسلا و قلخ  يذـلا  هللا  نا  اوری  مل  وا  :» دراد گرم  زا  سپ  ار  ناـگدرم  ندرک  هدـنز  رب  ییاـناوت  ، دـنیرفایب شیاهیتفگـش  همه  نآ 
اهنامـسآ و هک  يدنوادخ  دنناد  یمن  اهنآ  ایآ  ، ریدـق یـش ء  لک  یلع  هنا  یلب  یتوملا  یحی  نا  یلع  رداقب  نهقلخب  یعی  مل  ضرالا و 

(9  . ) تساناوت زیچ  ره  رب  وا  يرآ  ؟ دنک هدنز  ار  ناگدرم  تسا  رداق  دشن  ناوتان  اهنآ  شنیرفآ  زا  دیرفآ و  ار  نیمز 

ینامسج داعم 

نآرق رد  تاداقتعا 

اج نیا  رد  هچنآ  هک  ارچ  ، دـنریگ یم  رـس  زا  نیون  یتایح  ،و  ددرگ یم  زاب  ناهج  نآ  رد  مه  اب  حور  مسج و  هکلب  ، ناسنا حور  اهنت  هن 
رد داعم  هب  طوبرم  تایآ  بلاغ  رد  .دوش  ود  ره  بیـصن  دـیاب  زین  اهرفیک  اهـشاداپ و  ،و  هدوب حور  مسج و  نیمه  اب  تسا  هدـش  ماجنا 
هب هدیـسوپ  ياهناوختـسا  نیا  هنوگچ  : دـنتفگ یم  هک  نافلاخم  بجعت  ربارب  رد  تسا و  هدـش  هیکت  ینامـسج  داعم  يور  ، دـیجم نآرق 
رب ، دیرفآ كاخ  زا  ار  ناسنا  لوا  زور  هک  یـسک  هرم ، لوا  اهاشنا  يذلا  اهییحی  لق  :» دیوگ یم  نآرق  ، دـندرگ یم  زاب  يددـجم  تایح 

(10  . ) تسا رداق  يراک  نینچ 

ار وا  هدیـسوپ )  ) ياهناوختـسا هک  دـنک  یم  نامگ  ناسنا  ایآ  ، هنانب يوسن  نا  یلع  نیرداق  یلب  × هماظع عمجن  نل  نا  ناـسنالا  بسحیا  »
و  ) عمج
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(11 ( «. ) مینادرگ زاب  لوا  لاح  هب  و   ) مینک بترم  ار  وا  ناتشگنا  رس ) طوطخ  یتح   ) هک میرداق  ام  يرآ  ؟ درک میهاوخن  هدنز )

.دراد ینامسج  داعم  رد  تحارص  همه  نآ  دننام  تایآ و  نیا 

(12  ) .دنک یم  نایب  ار  ینامسج  داعم  حوضو  هب  زین  ، دیوش یم  هتخیگنا  رب  ناتیاهربق  زا  امش  : دیوگ یم  هک  یتایآ 

.دهد یم  حرش  ار  ینامسج  یناحور و  داعم  نآرق  رد  داعم  تایآ  رتشیب  الوصا 

گرم زا  سپ  بیجع  ملاع 

نیا رد  ام  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  رترب و  رایسب  ، درذگ یم  خزود  تشهب و  تمایق و  ملاع  گرم و  زا  سپ  ناهج  رد  هچنآ  : میدقتعم ام 
هیام هک  ییاهـشاداپ  هچ  دناد  یمن  سک  چیه  ، نیعا هرق  نم  مهل  یفخا  ام  سفن  ملعت  الف  :» میوش ربخ  اب  هاگآ و  نآ  زا  دودـحم  يایند 

( . 13  . ) تسا هدش  هتفهن  ناراکوکین )  ) اهنآ يارب  تساهمشچ  ینشور 

یلع رطخ  تعمـس و ال  نذا  تار و ال  نیع  ام ال  نیحلاصلا  يداـبعل  تددـعا  لوقی  هللا  نا  :» تسا هدـمآ  يوبن  فورعم  ثیدـح  رد  و 
چیه بلق  رب  هدینشن و  یـشوگ  چیه  هدیدن و  ار  اهنآ  یمـشچ  چیه  هک  ما  هدرک  مهارف  ییاهتمعن  محلاص  ناگدنب  يارب  نم  ، رـشب بلق 

(14  . ) تسا هدرکن  روطخ  یناسنا 

یشوه لقع و  اضرف  نینج  رگا  میشاب و  یم  دراد  رارق  ردام  مکش  دودحم  طیحم  رد  هک  ییاه  نینج  هلزنم  هب  ایند  نیا  رد  ام  عقاو  رد 
اهلگ و هرظنم  ، میسن شزو  ، ناشخرد هام  باتفآ و  : دننام دراد  دوجو  محر  نوریب  ناهج  رد  هک  ار  یمیهافم  قیاقح و  ، دشاب هتـشاد  مه 

تقد - ایند نیا  هب  تبـس  تسا  نینج  ناهج  نوچمه  تمایق  ملاع  هب  تبـسن  ناـهج  نیا  ، دـنک یمن  كرد  زگره  ار  اـیرد  جاوما  شرغ 
.دینک

تمایق رد  ناهاوگ  دوهش و  ، لامعا هدنورپ 

ناراکدب ،و  ناشتـسار تسد  هب  ناراکوکین  لامعا  همان  ، دوش یم  هداد  ام  تسد  هب  ، تسام لامعا  رگنایب  هک  ییاه  همان  تمایق  زور  رد 
نارگن و ادـیدش  ناراکدـب  ،و  دـنوش یم  رورــسم  لاحــشوخ و  دوـخ  لاـمعا  هماـن  هدــهاشم  زا  حــلاص  ناـنمؤم  ، ناـشپچ تـسد  هـب 

قـالم ینا  تننظ  ینا  × هیباـتک اؤرقا  مؤاـه  لوـقیف  هنیمیب  هباـتک  یتوا  نـم  اـماف  :» دـیامرف یم  دـیجم  نآرق  هـک  هنوـگ  ناـمه  ، تحاراـن
هب ار  شلامعا  همان  هک  سک  نآ  اما  ، هیباتک توا  مل  ینتیل  اـی  لوقیف  هلامـشب  هباـتک  یتوا  نم  اـما  و  ×... هیـضار هشیع  یف  وهف  × هیباـسح

ادص يداش ) زا   ) دنا هداد  شتسار  تسد 
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کی رد  وا  !و  مسر یم  ملامعا  باـسح  هب  هک  متـشاد  نیقی  نم  ! دـیناوخب دـیریگب و  ارم  لاـمعا  هماـن  رـشحم )! لـها  يا   ) هک دـنز  یم 
نم هب  ار  ملامعا  همان  شاک  يا  : دیوگ یم  دنا  هداد  شپچ  تسد  هب  ار  شلامعا  همان  هک  یسک  یلو  - دوب دهاوخ  شخبتیاضر  یگدنز 

(15 !« ) دنداد یمن 

ام رب  تسرد  ؟ تسین نآ  ياوتحم  راکنا  هب  رداق  سک  چـیه  هک  دوش  یم  هتـشون  هنوگچ  ؟و  تسا هنوگچ  لامعا  هماـن  هک  نیا  رد  یلو 
ایند مدرم  يارب  نآ  تاییزج  كرد  هک  دراد  ییاهیگژیو  ریخاتـسر  داعم و  ـالوصا  دـش  هراـشا  زین  ـالبق  هکناـنچ  ،و  دـشاب یمن  نشور 

.تسا راکنا  لباق  ریغ  مولعم و  نآ  تایلک  یلو  تسا  نکمم  ریغ  ای  لکشم 

تمایق رد  ناهاوگ  دوهش و 

ام و ياپ  تسد و  ، دـنهد یم  یهاوگ  ام  لامعا  رب  زین  یناهاوگ  ، تسام لاـمعا  ماـمت  رب  دـهاش  دـنوادخ  هک  نیا  رب  هوـالع  تماـیق  رد 
مههاوفا و یلع  متخن  مویلا  » .دنتـسه ام  لامعا  هاوگ  دهاش و  همه  ، اهنآ ریغ  مینک و  یم  یگدـنز  نآ  رب  هک  ینیمز  ، ام نت  تسوپ  یتح 

یم نخـس  ام  اب  ناشیاهتـسد  میهن و  یم  رهم  ناشناهد  رب  تمایق ) زور   ) زورما نوبـسکی  اوناک  اـمب  مهلجرا  دهـشت  مهیدـیا و  اـنملکت 
(16 «. ) دنهد یم  تداهش  زین )  ) دنداد یم  ماجنا  هک  ییاهراک  هب  ناشیاهاپ  دنیوگ و 

ام دـض  رب  ارچ  : دـنیوگ یم  دوخ  نت  ياهتـسوپ  هب  اهنآ  یـش ء، لک  قطنا  يذـلا  هللا  اـنقطنا  اولاـق  اـنیلع  متدهـش  مل  مهدولجل  اولاـق  «و 
تیرومام نیا  و   ) هتخاس ایوگ  ار  ام  ، هدروآ رد  قطن  هب  ار  يدوجوم  ره  هک  ییادـخ  نامه  : تفگ دـنهاوخ  باوج  رد  ؟ دـیداد یهاوگ 

(17 !«. ) تسا هدیشخب  ام  هب  ار  يرگاشفا 

یحو نآ  هب  تراگدرورپ  هک  ارچ  ! دـنک یم  وگزاب  ار  شیاهربخ  نیمز  زور  نآ  رد  ، اهل یحوا  کـبر  ناـب  × اـهرابخا ثدـحت  ذـئموی  »
(18 ( «. ) دهد ماجنا  ار  تیرومام  نیا  هک   ) تسا هدرک 

لامعا نازیم  طارص و 

یم منهج  يور  زا  تشهب  هار  يرآ  ، دننک روبع  نآ  يور  زا  دـیاب  ناگمه  هدـش و  هدیـشک  منهج  يور  رب  هک  تسا  یلپ  نامه  طارص 
! درذگ

دراو انثتـسا ) نودب   ) امـش همه  ، ایثج اهیف  نیملاظلا  رذن  اوقتا و  نیذلا  یجنن  مث  × ایـضقم امتح  کبر  یلع  ناک  اهدراو  الا  مکنم  نا  «و 
میـشخب و یم  ییاهر  نآ  زا  دنا  هدرک  هشیپ  اوقت  هک  ار  اهنآ  سپـس  ، تراگدرورپ رب  یعطق  یمتح و  تسا  يرما  نیا  ، دیوش یم  منهج 

(19  . ) میزاس یم  اهر  نآ  رد  دنا  هدمآ  رد  وناز  هب  هک  یلاح  رد  ، ار ناملاظ 

یم یفورعم  ثیدـح  رد  هـک  ناـنچ  دراد  اـهناسنا  لاـمعا  یگنوـگچ  هـب  یگتـسب  كاـنرطخ  روـبعلا  بعـص  هاگرذـگ  نـیا  زا  روـبع 
،و قربلا لثم  رمی  نم  مهنم  : میناوخ
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كرتت ائیـش و  هنم  رانلا  ذخات  دـق  ، اقلعتم رمی  نم  مهنم  ،و  ایـشم رمی  نم  مهنم  ،و  اوبح رمی  نم  مهنم  ،و  سرفلا ودـع  لثم  رمی  نم  مهنم 
یضعب ناگدایپ و  نوچمه  یضعب  ، وناز تسد و  اب  یـضعب  ، ور زیت  بسا  نوچمه  یـضعب  دنرذگ و  یم  نآ  زا  قرب  دننام  یـضعب  ، ائیش

(20 !« ) دنک یم  اهر  ار  يزیچ  دریگ و  یم  ار  يزیچ  اهنآ  زا  خزود  شتآ  هاگ  دنرذگ )! یم  و   ) دنوش یم  نازیوآ  نآ  هب 

دنجنـس و یم  ار  ام  لامعا  همه  زور  نآ  رد  يرآ  ، اهناسنا لامعا  شجنـس  يارب  تسا  يا  هلیـسو  تسادیپ  شمان  زا  هکنانچ  نازیم  » اما
: دننک یم  راکشآ  ار  کی  ره  نزو  شزرا و 

ياهوزارت ام  ، نیبساح انب  یفک  اهب و  انیتا  لدرخ  نم  هبح  لاقثم  ناک  نا  ائیـش و  سفن  ملظت  الف  همیقلا  مویل  طـسقلا  نیزاوملا  عضن  «و 
راک  ) لدرخ هناد  کی  ینیگنس  رادقم  هب  رگا  یتح  ، دوش یمن  یمتـس  نیرتمک  سک  چیه  هب  ،و  مینک یم  اپ  رب  تمایق  زور  رد  ار  لدع 
(21 !«. ) میشاب هدننک  باسح  هک  تسا  یفاک  و  میهد ) یم  وا  هب  ار  شیازج   ) مینک و یم  رضاح  ار  نآ  ام  دشاب  هتشاد  يدب ) کین و 

شلامعا ياـهوزارت  ، زور نآ  رد  هک  یـسک  اـما  ، هیواـه هماـف  هنیزاوم  تفخ  نم  اـما  ×و  هیـضار هشیع  یف  وهف  هنیزاوم  تلقث  نم  اـماف  »
(22 !« ) تسا خزود  شهاگیاج  تسا  کبس  شیاهوزارت  هک  یسک  ،و  دوب دهاوخ  شخبتیاضر  یگدنز  کی  رد  ، تسا نیگنس 

رد سک  ره  ، اهرادـنپ اهوزرآ و  هن  ، دراد اهناسنا  لامعا  هب  یگتـسب  ناهج  نآ  رد  يراگتـسر  تاـجن و  هک  تسا  نیا  اـم  هدـیقع  يرآ 
لامعا ورگ  رد  یناسنا  ره  ، هنیهر تبسک  امب  سفن  لک  :» درب یمن  ییاج  هب  هار  یسک  اوقت  یکاپ و  نودب  تسا و  شیوخ  لامعا  ورگ 

(23  . ) تسا شیوخ 

تایئزج دنچ  ره  نازیم  طارص و« یگنوگچ  زا  دوب  یهاتوک  حرش  نیا 
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نآ رد  هک  یناـهج  زا  رترب  رایـسب  تسا  یملاـع  ترخآ  يارـس  نوچ  میا  هتفگ  زین  ـالبق  هک  هنوگ  ناـمه  تسین و  مولعم  اـم  يارب  نآ 
.تسا نکمم  ریغ  ای  لکشم  يدام  يایند  ناینادنز  ام  يارب  نآ  میهافم  همه  كرد  ، مینک یم  یگدنز 

تمایق رد  تعافش 

وفع لومـشم  دننک و  یم  تعافـش  ادخ  نذا  هب  ار  ناراکهنگ  زا  یـضعب  هللا  ءایلوا  موصعم و  ناماما  ناربمایپ و  تمایق  رد  : میدقتعم ام 
هدرکن عطق  هللا  ءاـیلوا  ادـخ و  زا  ار  دوخ  ياهدـنویپ  هک  تسا  یناـسک  يارب  اـهنت  نذا  نیا  هک  مینکن  شومارف  یلو  ، دـندرگ یم  یهلا 

.دراد ام  تاین  لامعا و  اب  هطبار  یعون  زین  نآ  ، تسین طرش  دیق و  یب  تعافش  نیاربانب  ، دنشاب

(24 !« ) دننک یمن  تعافش  ، تسوا تعافش  هب  یضار  ادخ  هک  یسک  يارب  زج  اهنآ  ، یضترا نمل  الا  نوعفشی  «و ال 

رد ندش  رو  هطوغ  زا  يریگولج  يارب  تس  يا  هلیسو  ناسنا و  تیبرت  يارب  تسا  یهار  تعافش  » دش هراشا  زین  هتـشذگ  رد  هکنانچ  و 
نیا زا  شیب  درگ و  زاب  اج  نامه  زا  ، يا هدش  مه  هانگ  هدولآ  رگا  دیوگ  یم  ناسنا  هب  هللا  ءایلوا  زا  طباور  اهدنویپ و  مامت  عطق  هانگ و 

! نکم هانگ 

ادهـش و املع و  یتح  موصعم و  ناماما  ناربمایپ و  ریاس  وا  زا  دـعب  تسا و  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  نآ  زا  یمظع  تعافـش  ماـقم  نیقی  هب 
.دننک یم  تعافش  یضعب  يارب  زین  هحلاص  لامعا  نآرق و  رتارف  نآ  زا  لماک و  فراع و  نانمؤم 

موی ص )  ) دـمحم هعافـش  یلا  جاـتحی  وه  ـالا و  نیرخـآلا  نیلوـالا و  نم  دـحا  نم  اـم  :» میناوـخ یم  ع )  ) قداـص ماـما  زا  یثیدـح  رد 
(25 !« ) دراد تمایق  رد  ص )  ) دمحم تعافش  هب  زاین  هک  نیا  رگم  تسین  نیرخآ  نیلوا و  زا  سک  چیه  ، همایقلا

مرکا ربمایپ  زا  لامعلا  زنک  رد  يرگید  ثیدح  رد 
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دوـجو عیفــش  جـنپ  تماـیق  زور  رد  ، مکیبـن تـیب  لـها  مکیبـن و  هناـمالا و  مـحرلا و  نآرقلا و  : هـسمخ ءاعفــشلا  :» تـسا هدـمآ  (ص )
موی ناک  اذا  :» میناوخ یم  ع )  ) قداص ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  ( 26 «. ) وا تیب  لها  امـش و  ربمایپ  تناما و  محر ، هلـص  ، نآرق : دراد

نـسحب سانلل  عفـشت  فق  ملاعلل  لیق  ،و  هنجلا یلا  قلطنا  دباعلل  لیق  لج  زع و  هللا  يدـی  نیب  افقو  اذاف  ، دـباعلا ملاعلا و  هللا  ثعب  همایقلا 
یم رارق  لاعتم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  یماگنه  ، دـنک یم  ثوعبم  ار  « دـباع ملاع و« » دـنوادخ دوش  یم  هک  تمایق  زور  ، مهل کبیدات 

تبـسن هک  یبوخ  تیبرت  رطاخ  هب  مدرم  يارب  تسیاب و  : دوش یم  هتفگ  ملاع  هب  !و  ورب تشهب  يوس  هب  : دوش یم  هتفگ  « دباع هب  دنریگ ،
(27 !« ) نک تعافش  یتشاد  اهنآ  هب 

.دراد تعافش  هفسلف  هب  زین  یفیطل  هراشا  ثیدح  نیا 

خزرب ملاع 

زور اـت  گرم  زا  سپ  اـهناسنا  همه  حاورا  هک  تسا  خزرب   » ماـن هب  یموس  ناـهج  ، ترخآ يارـس  ناـهج و  نیا  ناـیم  رد  : میدـقتعم اـم 
.دنریگ یم  رارق  نآ  رد  تمایق 

(28  . ) تمایق زور  ات  تسا  یخزرب  گرم ) زا  سپ   ) اهنآ رس  تشپ  ،و  نوثعبی موی  یلا  خزرب  مهئارو  نم  «و 

هک یناحلاص  ناکین و  حاورا  هک  میناد  یم  ردق  نیا  ، میشاب هتشاد  میناوت  یمن  میرادن و  يدایز  یهاگآ  زین  ناهج  نآ  تایئزج  زا  هتبلا 
لیبس یف  اولتق  نیذلا  نبسحت  و ال  :» دنتسه یناوارف  ياهتمعن  هب  معنتم  ، ناهج نآ  رد  ادهـش ) حاورا  دننام   ) دنراد رارق  الاب  تاجرد  رد 

رد دنا و  هدـنز  اهنآ  هکلب  ، دـنناگدرم دـندش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  ربم  نامگ  زگره  ، نوقزری مهبر  دـنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا 
(29 «. ) دنمعنتم ناشراگدرورپ  هاگشیپ 

یم نوـعرف  لآ  نوـعرف و  هراـبرد  نآرق  هـک  هنوـگ  ناـمه  ، دــنبذعم ناـهج  نآ  رد  اـهنآ  ناـیماح  اـهتوغاط و  ناـملاظ و  حاورا  زین  و 
هعاسلا موقت  موی  ایشع و  اودغ و  اهیلع  نوضرعی  رانلا  :» دیوگ
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يزور ،و  دنوش یم  هضرع  نآ  رب  ماش  حبـص و  ره  هک  تسا  خزود )  ) شتآ خزرب ) رد   ) اهنآ باذع  ، باذـعلا دـشا  نوعرف  لآ  اولخدا 
(30 ! « ) دینک اهباذع  نیرت  تخس  لخاد  ار  نوعرف  لآ  دیامرف ) یم   ) دوش اپ  رب  تمایق  هک 

رفیک باذـع و  زا  مادـک  چـیه  لومـشم  ،و  هتـسد نآ  ءزج  هن  دـنا و  هتـسد  نیا  ءزج  هن  دـنراد  يرتمک  ناـهانگ  هک  یموس  هورگ  یلو 
مـسقی هعاسلا  موقت  موی  و  !» دـنوش یم  رادـیب  زیخاتـسر  رد  دـنور و  یم  ورف  باوخ  هب  هیبش  یتلاح  رد  خزرب  ناهج  رد  ییوگ  ، دنتـسین
مکنکل ثعبلا و  موی  اذهف  ثعبلا  موی  یلا  هللا  باتک  یف  متثبل  دـقل  نامیالا  ملعلا و  اوتوا  نیذـلا  لاق  و   . ..هعاس ریغ  اوثبل  ام  نومرجملا 

اما...دـندرکن گنرد  خزرب  ملاع  رد  یتعاس  زج  هک  دـننک  یم  دای  مسق  ناراـکهنگ  دوش  اـپ  رب  تماـیق  هک  يزور  ،و  نوملعت ـال  متنک 
رارق خزرب ) ملاع  رد   ) تمایق زور  ات  ادخ  نامرف  هب  امـش  : دنیوگ یم  نامرجم ) هب  باطخ   ) هدـش هداد  اهنآ  هب  نامیا  ملع و  هک  یناسک 

( . 31 !« ) دیتسناد یمن  امش  یلو  تسا  زیخاتسر  زور  نونکا  ،و  دیتشاد

ای ربق  ، نارینلا رفح  نم  هرفح  وا  هنجلا  ضاـیر  نم  هضور  ربقلا  :» دومرف هک  تسا  هدـمآ  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  زین  یمالـسا  تاـیاور  رد 
(32  . ) خزود ياه  هرفح  زا  يا  هرفح  ای  ، تشهب ياهغاب  زا  تسا  یغاب 

نآرق رد  داقتعا  يدام  يونعم و  ياهشاداپ 

.تسا ینامسج  مه  یناحور و  مه  زین  داعم  هک  ارچ  ، يونعم هبنج  مه  دراد و  يدام  هبنج  مه  تمایق  ياهشاداپ 

اهتحت نم  يرجت  تانج  » دنتـسه يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  یتشهب  ياهغاب  هرابرد  یمالـسا  تایاور  دـیجم و  نآرق  رد  هچنآ 
نارـسمه نامیا  اـب  دارفا  يارب  و  ( 34 « ) اهلظ مئاد و  اهلکا  تسا  ینادواـج  شیاـه  هیاـس  نآ و  ياـه  هویم  هک  ییاـهغاب  ( 33 « ) راهنالا

جاوزا «و  دراد دوجو  یتشهب  بوخ 
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همه ، دوش یم  هدـید  نآ  كاندرد  ياهتازاجم  خزود و  نازوس  شتآ  هرابرد  هچنآ  نینچمه  ،و  تسا هدـمآ  نآ  دـننام  و  ( 35  ) هرهطم
.تسا ناهج  نآ  رفیک  شاداپ و  يدام  ياه  هبنج  هب  رظان 

یتاذل نامه  ، تسوا لالج  لامج و  ياه  هولج  راگدرورپ و  یناحور  برق  یهلا و  تفرعم  راونا  ، يونعم ياهشاداپ  ، رتمهم نآ  زا  یلو 
.تسین فیصوت  لباق  ، ینایب نابز و  چیه  اب  هک  تسا 

ناوضر و  :» دیازفا یم  هزیکاپ ) ياهنکسم  توارط و  رپ  ياهغاب   ) تشهب يدام  ياهتمعن  زا  یـشخب  نایب  زا  دعب  نآرق  تایآ  یـضعب  رد 
نیمه گرزب  يزوریپ  ، میظعلا زوفلا  وـه  کـلذ  :» دـیازفا یم  دـعب  و  !« تسا رترب  اـهنیا  همه  زا  ادـخ  يدونـشخ  اـضر و  ،و  ربـکا هللا  نم 

اضر لومـشم  هدش و  هتفریذپ  شگرزب  بوبحم  دوبعم و  يوس  زا  دنک  كرد  ناسنا  هک  تسین  نیا  زا  رتالاب  یتذل  يرآ  ( 36 !« ) تسا
! تسا هتفرگ  رارق  وا  شریذپ  يدونشخ و  و 

متنا امم  مظعا  ریخ و  مکل  یتبحم  مکنع و  ياضر  یلاعت  كرابت و  هللا )  ) لوقی :» میناوخ یم  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  زا  یثیدح  رد 
نآ رد  امش  هک  ییاهتمعن  زا  تسا  رترب  رتهب و  امش  هب  تبسن  متبحم  امـش و  زا  نم  يدونـشخ  : دیوگ یم  اهنآ  هب  لاعتم  دنوادخ  ، ...هیف
نیا هب  بطاخم  ناسنا  هک  رتالاب  نیا  زا  یتذـل  هچ  یتسار  ( 37 !« ) دننک یم  قیدصت  دنونش و  یم  ار  نخـس  نیا  یگمه  اهنآ  !... دیتسه
مارآ حور  يا  وت  ، یتنج یلخدا  ×و  يدابع یف  یلخداـف  × هیـضرم هیـضار  کـبر  یلا  یعجرا  × هنئمطملا سفنلا  اـهتیا  اـی  :» دوش باـطخ 

رد يآ و  رد  مناگدنب  کلـس  رد  ،و  دونـشخ وت  زا  وا  مه  يدونـشخ و  وا  زا  وت  مه  هک  یلاح  رد  ، درگ زاب  تراگدرورپ  يوس  هب  ! هتفای
(38 !« ) وش دراو  متشهب 

اهتشون یپ 

هیآ 87. ، ءاسن هروس  -1

تایآ 41-37. ، تاعزان هروس  -2

هرامش 131. ، راصق تاملک  ، هغالبلا جهن  -3

هیآ 115. ، نونمؤم هروس  -4

هیآ 21. ، هیثاج هروس  -5
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هیآ 12. ، ماعنا هروس  -6

هیآ 15. هروس ق، -7

تایآ 78 و 79. ، سی هروس  -8

هیآ 33. ، فاقحا هروس  -9

هیآ 79. ، سی هروس  -10

تایآ 3 و 4. ، تمایق هروس  -11

.43: جراعم ،7: رمق :51 و 52، سی هروس  تایآ  دننام  -12

هیآ 17. ، هدجس هروس  -13

دوخ ياهباتک  رد  ار  ثیدح  نیا  یبطرق  یـسولآ و  ، یـسربط دننام  فورعم  نارـسفم  ،و  ملـسم يراخب و  دـننام  روهـشم  ناثدـحم  -14
.دنا هدروآ 

ات 25. تایآ 19  ، هقاحلا هروس  -15

هیآ 65. ، سی هروس  -16

هیآ 2. ، تلصف هروس  -17

تایآ 4 و 5. ، هلزلز هروس  -18

تایآ 71 و 72. ، میرم هروس  -19

هحفص دلج 6، ، یبطرق ثیدح 39036 و  لامعلا  زنک  دننام  ، تنـس لها  هعیـش و  فورعم  عبانم  رد  یتوافت  رـصتخم  اب  ثیدح  نیا  -20
یباب زین  يراخب  حیحـص  رد.تسا  هدرک  لـقن  ع )  ) قداـص ماـما  زا  ار  نآ  دوخ  یلاـما  رد  قودـص  میرم و  هروس  هیآ 71  لـیذ   4175

( . هحفص 146 دلج 8، ، يراخب حیحص   ) منهج رسج  طارصلا  ناونع  تحت  دوش  یم  هدید 

هیآ 47. ، ءایبنا هروس  -21

ات 9. تایآ 6  ، هعراق هروس  -22

هیآ 38. ، رثدم هروس  -23
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هیآ 28. ، ءایبنا هروس  -24

هحفص 42. دلج 8، ، راحب -25

( . هحفص 390 دلج 14،  ) ثیدح 39041 ، لامعلا زنک  -26

ثیدح 66. هحفص 56، دلج 8، ، راحب -27

هیآ 100. ، نونمؤم هروس  -28

هیآ 169. ، نارمع لآ  هروس  -29

هیآ 46. ، نمؤم هروس  -30

هیآ 56. ، مور هروس  -31

و ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  زا  هاگ  ثیدـح  نیا  هعیـش  عبانم  رد  ثیدح 2460، باب 26، ، همایقلا هفص  باتک  دلج 4، ، يذمرت حیحص  -32
( . هحفص 214 و 218 دلج 6، ، راونالا راحب   ) تسا هدش  لقن  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  ماما  زا  هاگ 

هیآ 89. ، هبوت هروس  -33

هیآ 35. ، دعر هروس  -34

هیآ 15. ، نارمع لآ  هروس  -35

هیآ 72. ، هبوت هروس  -36

دلج 9. ، نازیملا لقن  قباطم  ، هبوت هروس  هیآ 72  لیذ  ، یشایع ریسفت  -37

ات 30. تایآ 27  ، رجف هروس  -38

تماما هلاسم 

دراد دوجو  یماما  هشیمه 

هک دنک  یم  باجیا  شتمکح  ، دتـسرفب اهناسنا  تیاده  يارب  یناربمایپ  دنک  یم  باجیا  دنوادخ  تمکح  هک  هنوگ  نامه  : میدقتعم ام 
ییاوشیپ ماما و  ، ینامز رصع و  ره  رد  ناربمایپ  زا  دعب 
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ره ياهزاین  ، دـننک ظفح  رییغت  فیرحت و  زا  ار  یهلا  نایدا  ایبنا و  عیارـش  ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو  اـهناسنا  تیادـه  يارب  ادـخ  يوس  زا 
ناسنا شنیرفآ  فده  تروص  نیا  ریغ  رد  ، دـنیامن توعد  ناربمایپ  نییآ  هب  لمع  ادـخ و  يوس  هب  ار  مدرم  دـنزاس و  نشور  ار  نامز 

یم نادرگرـس  مدرم  ددرگ و  یم  عیاض  ءایبنا  عیارـش  ، دـنام یم  زاب  تیادـه  هار  زا  رـشب  ، دـنام یم  میقع  تسا  تداعـس  لـماکت و  هک 
.دنوش

هللا و اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  :» تسا هتـشاد  دوجو  یماما  ینامز  رـصع و  ره  رد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  زا  دـعب  میدـقتعم  لیلد  نیمه  هب 
(1 «. ) دیشاب ناقداص  اب  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  ! دیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ، نیقداصلا عم  اونوک 

یموصعم ماما  يرـصع  ره  رد  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  ، ناقداص اب  طرـش  دـیق و  یب  ندوب  هارمه  تسین و  یناـمز  هب  صوصخم  هیآ  نیا 
.دنا هدرک  هراشا  نآ  هب  دوخ  ریسفت  رد  ، تنس لها  هعیش و  نارسفم  زا  يرایـسب  هک  هنوگ  نامه  ، درک يوریپ  وا  زا  دیاب  هک  دراد  دوجو 

(2)

تماما تقیقح 

رب هوالع  ماما  ،و  تسا یناحور  يونعم و  يالاو  رایـسب  ماقم  کی  هکلب  ، تسین يرهاظ  تموکح  ماقم  کی  اـهنت  تماـما  : میدـقتعم اـم 
تعیرـش هدرک و  تیادـه  ار  مدرم  حور  رکف.دراد و  هدـهع  رب  اـیند  نید و  رما  رد  ار  هبناـج  همه  تیادـه  ، یمالـسا تموکح  يربهر 

یم ققحت  دش  ثوعبم  نآ  يارب  ص )  ) ربمایپ هک  یفادها  هب  دنک و  یم  يرادساپ  رییغت  فیرحت و  هنوگ  ره  زا  ار  ص )  ) مالـسا ربمایپ 
.دشخب

ددـعتم تاـناحتما  رد  يزوریپ  تلاـسر و  توبن و  هار  ندوـمیپ  زا  سپ  ، لـیلخ میهاربا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ییـالاو  ماـقم  ناـمه  نیا 
دومن و اضاقت  دنوادخ  زا  ار  الاو  ماقم  نیا  شنامدود  نادنزرف و  زا  یضعب  يارب  زین  وا  ، دیشخب
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ینا لاـق  نهمتاـف  تاـملکب  هبر  میهاربا  یلتبا  ذا  «و  .دنـسر یمن  ماـقم  نیا  هب  ناراـکهنگ  ناـملاظ و  زگره  هک  دـش  هداد  باوج  وا  هب 
روما اب  ار  وا  ع )  ) میهاربا راگدرورپ  هک  ار  یماگنه  روآ  دای  هب  ، نیملاظلا يدـهع  لانی  لاق ال  یتیرذ  نم  لاق و  اماما  ساـنلل  کـلعاج 
ضرع میهاربا  ، مداد رارق  مدرم  ماـما  ار  وت  نم  دومرف  ادـخ  ، دـمآ رب  لـماک  روطب  یهلا  ياهـشیامزآ  هدـهع  زا  وا  ،و  دومزآ نوگاـنوگ 

ناموصعم بیصن  اهنت  و   ) دسر یمن  ناراکمتـس  هب  زگره  تماما )  ) نم نامیپ  : دومرف دنوادخ  ، هد رارق  یناماما  زین  نم  نامدود  زا  : درک
(3 ( !« ) دوش یم  وت  هیرذ  زا 

دوشن ریـسفت  دـش  هتفگ  هک  یتروص  هب  تماما  رگا  ،و  دوش یمن  هصالخ  يرهاظ  تموکح  هلاسم  رد  یماقم  نینچ  کی  تسا  یهیدـب 
.تشاد دهاوخن  ینشور  موهفم  قوف  هیآ 

یم قـقحت  لـمع  رد  ، دـندرک هضرع  دوـخ  تلاـسر  اـب  ار  هچنآ  ، دـندوب تماـما  ماـقم  ياراد  مزعلا  اوـلوا  ناربماـیپ  ماـمت  : میدـقتعم اـم 
تماما يالاو  ماقم  شتوبن  زاغآ  زا  ص )  ) مرکا ربمایپ  اصوصخم  دـندوب ، مدرم  ینطاب  يرهاظ و  يدام و  يونعم و  ربهر  ،و  دندیـشخب

.دش یمن  هصالخ  یهلا  ياهنامرف  غالبا  رد  وا  راک  ،و  تشاد زین  ار  یهلا  يربهر  و 

.تفای همادا  وا  هیرذ  زا  ناموصعم  رد  زین  ص )  ) ربمایپ زا  دعب  تماما  طخ  : میدقتعم ام 

مه ، دراد ینیگنـس  طیارـش  ، ماقم نیا  هب  ندیـسر  هک  دوش  یم  مولعم  یبوخ  هب  دمآ  الاب  رد  تماما  هلاسم  يارب  هک  یفیرعت  هب  هجوت  اب 
نید و تاروتسد  فراعم و  مامت  هب  هطاحا  شناد و  ملع و  رظن  زا  مه  و  هانگ ) هنوگ  ره  زا  ندوب  موصعم  دح  رد  ییاوقت   ) اوقت رظن  زا 

.دینک تقد  - ناکم نامز و  رصع و  ره  رد  اهنآ  ياهزاین  اهناسنا و  نتخانش 

تسا موصعم  اطخ  هانگ و  زا  ماما 

رب هوالع  اریز  دشاب  اطخ  هانگ و  ره  زا  موصعم  دیاب  ماما  : میدقتعم ام 

www.Ghaemiyeh.comامداقتعا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 111زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


ذخا وا  زا  ار  نید  عورف  لوصا و  ،و  دوش عـقاو  داـمتعا  دروـم  لـماک  روـطب  دـناوت  یمن  موـصعم  ریغ  دـمآ ، ـالاب  هیآ  ریـسفت  رد  هچنآ 
هک تسا  نآ  « ریرقت »» زا روظنم   ) تسا یعرـش  لیلد  تجح و  وا  « ریرقت لاعفا و« نوچمه  ماما  راتفگ  میدقتعم  لیلد  نیمه  هب  ،و  دـنیامن

( . دنک اضما  ار  نآ  دوخ  توکس  اب  وا  دنهد و  ماجنا  يراک  وا  ربارب  رد 

تسا تعیرش  رادساپ  ماما 

مالسا ربمایپ  نییآ  تعیرـش و  ظفح  يرادساپ و  وا  هفیظو  هکلب  ، دروآ یمن  دوخ  زا  يا  هزات  نوناق  تعیرـش و  » زگره ماما  : میدقتعم ام 
.تسا سدقم  نییآ  نیا  يوس  هب  تیاده  یفرعم و  ظفح و  میلعت و  غیلبت و  وا  راک  و  (ص )

تسا مالسا  هب  مدرم  نیرتهاگآ  ماما 

هتـشاد لماک  یهاگآ  ، نآرق ریـسفت  ینعم و  نآ و  نیناوق  ماکحا و  مالـسا و  عورف  لوصا و  مامت  هب  تبـسن  دـیاب  ماـما  : میدـقتعم زین  و 
.دسر یم  وا  هب  ص )  ) مالسا ربمغیپ  زا  دراد و  یهلا  هبنج  مولع  نآ  هب  تبسن  وا  ملع  ،و  دشاب

.درک هیکت  نآ  رب  مالسا  قیاقح  مهف  رد  دریگ و  رارق  مدرم  دامتعا  دروم  لماک  روطب  دناوت  یم  هک  تسا  یملع  نینچ  يرآ 

دشاب صوصنم  دیاب  ماما 

ماما هب  تبسن  یماما  ره  حیرصت  زین  و  ص )  ) ربمایپ صن  حیرـصت و  اب  ینعی  ، دشاب صوصنم  دیاب  ربمایپ ) نیـشناج  و   ) ماما : میدقتعم ام 
هیآ رد  هک  هنوگ  نامه  ، دوش یم  نییعت  ربمایپ ) هلیـسو  هب   ) ادـخ يوس  زا  ص )  ) ربمایپ دـننام  زین  ماما  : رگید ریبعت  هب  ، ددرگ نییعت  ، دـعب

 . مداد رارق  مدرم  ماما  ار  وت  نم  ، اماما سانلل  کلعاج  ینا  :» میدناوخ میهاربا  تماما  هب  طوبرم 

نودـب یهلا  تامیلعت  ماکحا و  مامت  هب  هطاحا  دـح  رد   ) الاو یملع  ماقم  ،و  تمـصع دـح  رـس  رد  اوقت  دوجو  صیخـشت  نیا  رب  هفاضا 
.دشاب هاگآ  نآ  زا  شربمایپ  ادخ و  زا  ریغ  هک  تسین  يزیچ  هابتشا ) اطخ و  هنوگ  چیه 

.میناد یمن  مدرم  باختنا  هب  ار  موصعم  ناماما  تماما  ام  بیترت  نیا  هب  و 

.دنا هدش  نییعت  ص )  ) ربمایپ هلیسو  هب  ناماما  -

هدومرف نیلقث  فورعم  ثیدح  رد  ، مومع روطب  اج  کی  رد.تسا  هدومرف  نییعت  ار  دوخ  زا  دعب  ناماما  ص )  ) مالسا ربمایپ  : میدقتعم ام 
.تسا

سپـس ، دـناوخ يا  هبطخ  ، تساـخرب مخ  ماـن  هب  هنیدـم  هکم و  ناـیم  ینیمزرـس  رد  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  : میناوخ یم  ملـسم  حیحـص  رد 
مکرکذا ، یتیب لها  و...رونلا  يدهلا و  هیف  هللا  باتک  امهلوا  ، نیلقثلا مکیف  كرات  ینا  مورب  امـش  نایم  زا  نم  هک  تسا  کیدزن  :» دومرف

هک تسادخ  باتک  اهنآ  نیتسخن  مراذگ  یم  راگدای  هب  امش  نایم  رد  هیامنارگ  زیچ  ود  نم  یتیب ، لها  یف  هللا 
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راب هس  ار  هلمج  نیا   ) دینکن شومارف  متیب  لها  هرابرد  ار  ادخ  هک  منک  یم  هیـصوت  امـش  هب  ، متیب لها  و...تسا  تیاده  رون و  نآ ، رد 
زگره دـینزب  ود  نیا  نماد  هب  تسد  رگا  :» دـیوگ یم  تحارـص  اـب  هدـمآ و  زین  يذـمرت  حیحـص  » رد ینعم  نیمه  ( 4 ( «. ) درک رارکت 

(5 «. ) دش دیهاوخن  هارمگ 

ياج هدمآ و  یمالسا  روهـشم  فورعم و  بتک  بلاغ  و  ( 8  ) دمحا دنسم  و  ( 7  ) یئاسن صئاصخ  و  ( 6  ) یمراد ننس  رد  ثیدح  نیا 
زا دـنک و  راـکنا  ار  نآ  دـناوت  یمن  یناملـسم  چـیه  هک  دوش  یم  بوسحم  هرتاوتم  ثیداـحا  ءزج  عـقاو  رد  تسین و  نآ  رد  يدـیدرت 

.دومرف رارکت  ار  نآ  فلتخم  عقاوم  رد  راب  نیدنچ  هکلب  راب  کی  هن  ص )  ) مالسا ربمایپ  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور 

هب هراشا  اهنت  نیاربانب  دنـشاب  هتـشاد  نآرق  رانک  رد  ار  ییالاو  ماقم  نینچ  دـنناوت  یمن  ص )  ) ربمایپ تیب  لـها  ماـمت  هک  تسا  یهیدـب 
( . تسا هدمآ  یتنس  ، یتیب لها  ياج  هب  كوکشم  فیعض و  ثیداحا  زا  یضعب  رد  طقف   ) تسا ص )  ) ربمایپ هیرذ  زا  موصعم  ناماما 

دنسم دواد و  یبا  حیحص  ، يذمرت حیحـص  ، ملـسم حیحـص  ، يراخب حیحـص  دننام  فورعم  عبانم  رد  هک  يرگید  روهـشم  ثیدح  هب  ام 
نوکی وا  هعاـسلا  موقت  یتح  اـمئاق  نیدـلا  لازی  ـال  :» دومرف ص )  ) مرکا ربمغیپ  ، مینک یم  دانتـسا  زین  تسا  هدـمآ  رگید  بتک  لـبنح و 

هک دننک  تموکح  امش  رب  هفیلخ  هدزاود  هک  نیا  ات  تمایق و  مایق  ات  تساپ  رب  مالـسا  نید  ، شیرق نم  مهلک  هفیلخ  رـشع  یتنثا  مکیلع 
هناگ هدزاود  همئا  هب  طوبرم  هیماما  هعیـش  دیاقع  رد  هچنآ  زج  تایاور  نیا  يارب  یلوبق  لباق  ریـسفت  : میدقتعم ام  ( 9 «. ) دنشیرق زا  همه 

! دشاب هتشاد  دناوت  یم  يرگید  ریسفت  ایآ  دینک  رکف  ، دوش یمن  روصت  تسا  هدمآ 

ص)  ) ربمایپ يوس  زا  ع )  ) یلع بصن 

ام
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هدرک یفرعم  دـنوادخ ) نامرف  هب   ) دوخ نیـشناج  ناونع  هب  صوصخلاـب  ار  ع )  ) یلع ددـعتم  دراوم  رد  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  : میدـقتعم
شباحـصا زا  یمیظع  عمج  نایم  رد  عادولا  هجح  زا  تشگزاب  ماـگنه  هب  هفحج ) کـیدزن  یهاـگلزنم   ) مخ ریدـغ  رد  هلمج  زا  ، تسا

نم ایآ  مدرم  يا  ، هالوم یلعف  هالوم  تنک  نمف  : لاق ، یلب اولاق  مکسفنا  نم  مکب  یلوا  تسلا  سانلا  اهیا  :» فورعم هلمج  دناوخ و  هبطخ 
یلوم ع )  ) یلع ، متسه وا  هب  رتراوازس  ربهر و  یلوم و  نم  هک  یسک  : دومرف ! يرآ : دنتفگ ؟ متسین رتراوازس  امش  دوخ  زا  امـش  هب  تبـسن 

يراشفاپ و میورب و  تالالدتسا  غارس  هب  دایز  تاداقتعا  نیا  نایب  رد  هک  تسین  نیا  فده  نوچ  ( 10  . ) تسوا هب  رتراوازس  ربهر و  و 
ار نآ  ای  تشذگ و  نآ  رانک  زا  ناوتب  یگداس  هب  هک  تسین  يزیچ  روبزم  ثیدح  مییوگ  یم  هزادنا  نیمه  ، میـشاب هتـشاد  ثحب  رج و 

.دشاب هدرک  نایب  تادیکات  تافیرشت و  نآ  اب  ص )  ) مالسا ربمایپ  هک  دومن  ریسفت  هداس  تبحم  یتسود و  کی  نایب  ناونع  هب 

کتریـشع رذـنا  هیآ و  هک  یماگنه  شراک ، زاغآ  رد  ص )  ) ربمایپ ، لـماک رد  ریثا  نبا  هتفگ  قباـطم  هک  تسین  يزیچ  ناـمه  نیا  اـیآ 
یلع رمالا  اذه  یلع  ینرزاوی  مکیا  :» دومرف سپـس  ، تشاد هضرع  اهنآ  رب  ار  مالـسا  دومن و  عمج  ار  دوخ  ناشیوخ  ، دـش لزان  نیبرقالا 

رد نم  هفیلخ  یـصو و  نم و  ردارب  ات  دـنک  یم  يرای  راک  نیا  رد  ارم  امـش  زا  کـی  مادـک  ، مکیف یتفیلخ  ییـصو و  یخا و  نوکی  نا 
«. دشاب امش  نایم 

ریزو ربمایپ  يا  نم  ، هیلع كریزو  نوکا  هللا  یبن  ای  انا  :» درک ضرع  هک  ع )  ) یلع زج  تفگن  خـساپ  ص )  ) ربمایپ توعد  هب  سک  چـیه 
درک و هراشا  وا  هب  ص )  ) ربمایپ !« دوب مهاوخ  راک  نیا  رد  وت  روای  و 
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نیا ایآ  و  ( 11  . ) تسامـش ناـیم  رد  نم  هفیلخ  نم و  یـصو  ، نم ردارب  ناوجون  نیا  ، مکیف یتفیلخ  ییـصو و  یخا و  اذـه  نا  :» دومرف
هتفگ هب  دـهن و  دـیکات  نآ  رب  دـنک و  ناـیب  ار  نآ  رگید  راـب  تساوـخ  شرمع ي  تاـعاس  نیرخآ  رد  ص )  ) ربماـیپ هک  تسین  ناـمه 

نآ وترپ  رد  هک  مسیونب  يا  همان  ات  دیروایب  يا  هلیـسو  ، ادـبا هدـعب  اولـضت  نل  اباتک  مکل  بتکا  ینوتیا  : » دراد روتـسد  يراخب  حـیحص 
نخـس یتح  دنتخادرپ و  هنیمز  نیا  رد  ص )  ) ربمایپ اب  تفلاخم  هب  یـضعب  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  همادا  رد  و  !« دـیوشن هارمگ  زگره 

نآ و زا  رتشیب  هن  ، تسا لالدتسا  يرصتخم  اب  دیاقع  رکذ  فده  مینک  یم  رارکت  زاب  ( 12  ) .دندش عنام  دنتفگ و  يزیمآ  نیهوت  رایسب 
.تشاد يرگید  لکش  اهثحب  هنرگ 

دوخ زا  دعب  ماما  رب  ماما  ره  دیکات 

سپـس ( ، ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  اهنآ  نیتسخن  هک  دـنا  هدـش  دـیکات  لبق  ماما  هلیـسو  هب  هناگ  هدزاود  ناماما  زا  کـی  ره  : میدـقتعم اـم 
و ع )  ) نیسحلا نب  یلع  شدنزرف  دعب  و  ع )  ) ءادهـشلا دیـس  یلع  نب  نیـسح  شرگید  دنزرف  سپـس  ( ، ع  ) یبتجم نسح  ماما  شدنزرف 
و ع )  ) رفعج نب  یـسوم  شدنزرف  سپـس  و  ع )  ) قداصلا دمحم  نب  رفعج  شدنزرف  دعب  و  ( ، ع  ) رقابلا یلع  نب  دمحم  شدنزرف  سپس 

دعب و  ع )  ) یقنلا دـمحم  نب  یلع  سپـس  و  ع )  ) یقتلا یلع  نب  دـمحم  شدـنزرف  دـعب  و  ع )  ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  شدـنزرف  سپس 
هدنز نونکا  مه  وا  میدقتعم  ام  تسا و  - مهیلع هللا  مالـس  - يدـهملا نسحلا  نب  دـمحم  اهنآ  نیرخآ  و  ع )  ) يرکـسعلا یلع  نب  نسح 
هدـش روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نآ  ، دـنک یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  اـیند  هک  یـسک  - جـع - يدـهم دوـجو  هب  داـقتعا  هتبلا  .دـشاب  یم 

نیملسم مامت  هکلب  تسین  ام  صوصخم  ، دشاب
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هلاسر رد  یتح  ، دنا هتشون  لقتسم  باتک  - جع - يدهم تایاور  ندوب  رتاوتم  هرابرد  تنس  لها  ياملع  زا  یضعب  دنراد و  هدیقع  نآ  هب 
رب دیکات  نمـض  دوب  هدش  - جع - يدهم ترـضح  هرابرد  هک  یلاؤس  خساپ  رد  یمالـسالا  ملاعلا  هطبار  فرط  زا  لبق  لاس  دنچ  هک  يا 

هدش لقن  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  - جع - يدهم ترضح  هرابرد  ربتعم  فورعم و  بتک  زا  یناوارف  دانسا  - جع - يدهم روهظ  ندوب  ملسم 
نیمهدزاود وا  میراد  هدیقع  ام  یلو.دوش  یم  دلوتم  نامزلا  رخآ  رد  - جع - يدـهم هک  دـندقتعم  نانآ  زا  يرایـسب  یهتنم  ( 13 ، ) تسا

هماـقا روج و  ملظ و  زا  نیمز  هحفـص  نتـساریپ  يارب  ، دـهد تیروماـم  وا  هب  دـنوادخ  هک  یناـمز  رد  تسا و  هدـنز  نوـنکا  مه  ماـما و 
.دنک یم  مایق  یهلا  لدع  تموکح 

دوب هباحص  لضفا  ع )  ) یلع

نیا اب  یلو  ، تشاد یمالـسا  تما  رد  ار  نیتسخن  ماقم  ص )  ) مالـسا ربمایپ  زا  دـعب  تسا و  هدوب  هباحـص  لضفا  ع )  ) یلع : میدـقتعم اـم 
ای ییادـخ  تیهولا و  ماـقم  ع )  ) یلع يارب  هک  اـهنآ  میدـقتعم  میناد و  یم  مارح  هنیمز  نیا  رد  ار  يور  هداـیز  وـلغ و  هنوـگ  ره  لاـح 
اب اهنآ  مان  یگتخیمآ  هنافساتم  دنچ  ره  ، میرازیب اهنآ  تاداقتعا  زا  ام  ،و  دننوریب نیملسم  هرمز  زا  دنرفاک و  ، دنشاب لئاق  نآ  هیبش  يزیچ 
ار هورگ  نیا  ، دوخ ياهباتک  رد  هیماما  هعیـش  ياملع  هشیمه  هک  یلاح  رد  ، تسا هدـش  هنیمز  نیا  رد  یتاهابتـشا  ببـس  هاـگ  ، هعیـش ماـن 

.دنا هدرمش  مالسا  زا  هناگیب 

خیرات لقع و  يرواد  ربارب  رد  هباحص 

یناوارف ثحب  ، نانآ تلیضف  رد  یمالـسا  تایاور  نآرق و  دندوب و  یتیـصخش  اب  راکادف و  گرزب و  دارفا  ص )  ) ربمایپ نارای  نایم  رد 
هک ارچ  ، میرمشب حیحص  ءانثتـسا  نودب  ار  اهنآ  لامعا  مینادب و  موصعم  ار  ربمایپ  باحـصا  همه  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  نیا  یلو  ، دراد

باحـصا يال  هب  رد ال  هک  دـیوگ  یم  نخـس  یناقفانم  زا  نیقفاـنم ) هروس  رون و  هروس  ، تئارب هروس  تاـیآ   ) يداـیز تاـیآ  رد  نآرق 
زا و.تسا  هدومن  اهنآ  زا  ار  اهتمذم  نیرتدیدش  نآرق  تایآ  هک  یلاح  رد  ، دندش یم  بوسحم  اهنآ  ءزج  رهاظ  رد  ، دندوب ص )  ) ربمایپ

هفیلخ ماما و  اب  ار  دوخ  تعیب  دـندرک و  نشور  نیملـسم  نایم  رد  گنج  شتآ  ص )  ) ربماـیپ زا  دـعب  هک  دـندوب  یناـسک  رگید  يوس 
!؟ میرمشب هزنم  كاپ و  رظن  ره  زا  ار  دارفا  نیا  همه  میناوت  یم  ام  ایآ  ، دنتخیر ار  ناملسم  رازه  اههد  نوخ  ،و  دنتسکش تقو 

يداضت نیا  ؟ تسناد هزنم  راکتـسرد و  ار  نیفـص ) لمج و  گنج  ـالثم   ) گـنج عازن و  فرط  ود  ره  ناوت  یم  هنوگچ  رگید  ریبعت  هب 
ار « داهتجا عوضوم  هک  اهنآ  تسین و  لوبق  لباق  ام  يارب  هک  تسا 
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دوخ داهتجا  هب  نوچ  اما  ، راـک اـطخ  يرگید  ،و  هدوب قح  رب  فرط  ود  زا  یکی  دـنیوگب  هک  دـنناد  یم  یفاـک  لـئاسم  نیا  هیجوت  يارب 
.تسا لکشم  نخس  نیا  نتفریذپ  ام  يارب  !- تسا باوث  ياراد  هکلب  ، روذعم دنوادخ  دزن  ، تسا هدرک  یم  لمع 

ناهانگ یب  نوخ  درک و  نشور  ار  گنج  شتآ  سپس  ،و  تسکش ار  ص )  ) ربمایپ نیـشناج  اب  تعیب  ، داهتجا هناهب  هب  ناوت  یم  هنوگچ 
! تسین هیجوت  لباق  يراک  هچ  دشاب  هیجوت  لباق  داهتجا  هب  لسوت  اب  يزیرنوخ  همه  نیا  رگا  ، تخیر ار 

هللا دـنع  مکمرکا  نا  ینآرق  لصا  ،و  دنـشیوخ لاـمعا  ورگ  رد  ص )  ) ربماـیپ ناراـی  یتح  اـهناسنا  همه  : میدـقتعم اـم  ، مییوگب رتحیرص 
ناشلمع اب  ار  اهنآ  عضو  دـیاب  نیاربانب.تسا  قداص  زین  اهنآ  هراـبرد  ( 14  ) تسامـش نیرتاوقت  اب  ادخ  دزن  امـش  نیرت  یمارگ  ، مکیقتا

رد ص )  ) ربمایپ رـصع  رد  هک  اهنآ  : مییوگب میـشاب و  هتـشاد  نانآ  همه  هرابرد  یقطنم  تواضق  کـی  تروص  نیا  هب  میزاـس و  نشور 
رادافو دنتشاد  نآرق  اب  هک  ینامیپ  هب  ،و  دندیـشوک مالـسا  زا  يرادساپ  يارب  زین  ص )  ) ربمایپ زا  دعب  دندوب و  صلخم  باحـصا  فص 

.میراذگ یم  مارتحا  اهنآ  هب  میناد و  یم  بوخ  ار  اهنآ  دندنام 

ای ،و  دـنتخاس هدرزآ  ار  ص )  ) ربمایپ كرابم  بلق  هک  دـندرک  ییاهراک  دـندوب و  ناقفانم  فص  رد  ترـضح  نآ  نامز  رد  هک  اهنآ  و 
تـسود ار  اهنآ  ، دش مامت  نیملـسم  مالـسا و  ررـض  هب  هک  دنداد  ماجنا  ییاهراک  هداد  رییغت  ار  دوخ  ریـسم  ص )  ) ربمایپ تلحر  زا  دعب 

وا مهءانبا  وا  مهءابآ  اوناک  ول  هلوسر و  هللا و  داح  نم  نوداؤی  رخآلا  مویلا  هللااب و  نونمؤی  اموق  دجت  ال  :» دیوگ یم  دیجم  نآرق.میرادن 
اب هک  یبای  یمن  دنراد  زیخاتسر  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  ار  یموق  چیه  ، نامیالا مهبولق  یف  بتک  کئلوا  مهتریشع  وا  مهناوخا 
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نانآ ، دنـشاب اهنآ  نادنواشیوخ  ای  ناردارب  ای  نادنزرف  ای  ناردپ  دنچ  ره  دننک  یتسود  دندرک  ار  شلوسر  ادخ و  ینامرفان  هک  یناسک 
(15  . ) تسا هتشون  ناشیاهلد  هحفص  رب  ار  نامیا  ادخ  هک  دنتسه  یناسک 

.دنتسین شیاتس  هتسیاش  ام  داقتعا  هب  دنداد  رازآ  ار  ص )  ) ربمایپ ، وا تلحر  زا  دعب  ای  ص )  ) ربمایپ تایح  نامز  رد  هک  اهنآ  يرآ 

دنوادخ يوس  زا  دندومن و  مالسا  تفرشیپ  هار  رد  ار  اهتدهاجم  نیرتگرزب  ص )  ) ربمایپ نارای  زا  یعمج  هک  درک  شومارف  دیابن  یلو 
دنوش یم  دـلوتم  ایند  نایاپ  ات  هدـنیآ  رد  ای  دـندمآ  راک  يور  اهنآ  زا  دـعب  هک  یناسک  نینچمه  ، دـنتفرگ رارق  شیاتـس  حدـم و  دروم 

نیرجاهملا نم  نولوالا  نوقباسلا  » دنتسه انث  حدم و  هنوگ  ره  نایاش  دنهد  همادا  ار  اهنآ  همانرب  طخ و  نیتسار و  باحصا  هار  هچنانچ 
زا اهیکین  هب  هک  یناسک  راصنا و  نارجاهم و  زا  نیتسخن  ناماگشیپ  ، هنع اوضر  مهنع و  هللا  یـضر  ناسحاب  مهوعبتا  نیذلا  راصنالا و  و 

(16 «. ) دندونشخ دنوادخ  زا  اهنآ  دش و  دونشخ  اهنآ  زا  دنوادخ  ، دندرک يوریپ  اهنآ 

.تسا ص )  ) ربمایپ زا  ع )  ) تیب لها  همئا  مولع  .تسا 55- ص )  ) مالسا ربمایپ  هباحص  هرابرد  ام  هدیقع  هراصع  نیا 

هک تسا  هداد  ام  هب  - مالـسلا مهیلع  - تیب لها  نآرق و  هرابرد  هرتاوتم  تایاور  قبط  ص )  ) ربمایپ هک  يروتـسد  هب  هجوت  اب  : میدقتعم ام 
میناد یم  موصعم  ار  - مالـسلا مهیلع  - تیب لها  ناماما  ، ام هک  نیا  هب  هجوت  اب  زین  میوش و  تیاده  ات  میرادن  رب  ود  نیا  ناماد  زا  تسد 

اهنآ دوش و  ماجنا  يراک  اهنآ  روضح  رد  ینعی   ) ناشریرقت نینچمه  ،و  تسا دنـس  تجح و  اـم  يارب  ناـشلامعا  اـهنآ و  نانخـس  همه 
نآرق و زا  دعب  ام  یهقف  عبانم  زا  یکی  نیاربانب  ( ، دننکن یهن 
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.تسا - مالسلا مهیلع  - تیب لها  ناماما  ریرقت  لعف و  لوق و  ( ، ص  ) ربمایپ تنس 

دنیوگ یم  ار  هچنآ  : دـنا هدومرف  - مالـسلا مهیلع  - تیب لها  ناماما  ، ربتعم ددـعتم و  تایاور  قبط  هک  مینک  هجوت  هتکن  نیا  هب  هاگ  ره  و 
میناد یم  و.تسا  ربماـیپ  تاـیاور  ناـنآ  تاـیاور  عقاو  رد  هک  دوش  یم  نشور  دـننک  یم  لـقن  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  ، دوـخ ناردـپ  زا 

.تسا لوبق  دروم  مالسا  ياملع  مامت  نایم  رد  ص )  ) ربمایپ زا  دامتعا  دروم  هقث و  صخش  تایاور 

ثیداحاب مکثدحن  انکل  ،و  نیکلاهلا نم  انکل  اناوه  انیارب و  مکثدحن  انک  ول  انا  رباج  ای  :» دومرف « رباج هب  ع )  ) رقابلا یلع  نب  دمحم  ماما 
ناگدـش كاله  زا  مینک  نایب  امـش  يارب  دوخ  سفن  ياوه  شیوخ و  يار  هب  یثیدـح  ام  رگا  ! رباج يا  ( ، ص  ) هللا لوسر  نع  اهزنکن 

 . میا هتخودـنا  امـش  يارب  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  يا  هنیجنگ  تروص  هب  هک  مینک  یم  لـقن  امـش  يارب  یثیداـحا  اـم  یلو  ، دوب میهاوخ 
باوـج ترـضح  دوـمن ، ماـما  نآ  زا  یلاؤـس  یــسک  : میناوـخ یم  ع )  ) قداـصلا دـمحم  نـب  رفعج  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  ( 17)

ام !» نک اـهر  ار  اهنخـس  نیا  : دومرف ع )  ) قداـص ماـما  ، تخادرپ وگتفگ  ثحب و  هب  ماـما  كراـبم  رظن  نداد  رییغت  يارب  درم  نآ.تفگ 
(18 !( «. ) درادن وگتفگ  ياج  و   ) تسا ص )  ) ربمایپ زا  مداد  وت  هب  يزیچ  هرابرد  یباوج  ره  ، هللا لوسر  نع  وهف  یش ء  نم  هیف  کتبجا 

اهنآ ریغ  هیقفلا و  هرـضحی  نم ال  »و« راصبتـسا بیذـهت و« یفاک و« » دـننام ثیدـح  رد  يربتعم  عبانم  ام  هک  نیا  هجوت  لباق  مهم و  هتکن 
رانک رد  ام  تسا ، لوبق  دروم  ام  رظن  زا  ، تساـهنآ رد  یتیاور  ره  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  اـم  رظن  زا  عباـنم  نیا  ندوب  ربتعم  یلو  ، میراد

نییبت اهنآ  رد  اهدنس  هلسلس  مامت  رد  رابخا  نایوار  عضو  هک  میراد  لاجر  بتک  ، تایاور
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نیاربانب.دنـشاب نانیمطا  دروم  هقث و  صاخـشا  ، ثیدح دنـس  هلـسلس  رد  دارفا  مامت  هک  تسا  لوبق  دروم  ام  رظن  زا  یتیاور  ، تسا هدش 
.تسین دامتعا  لباق  ام  رظن  زا  دشابن  طرش  نیا  دجاو  رگا  تسا  ربتعم  فورعم و  بتک  نیا  رد  هک  یتایاور 

ار نآ  ، نونکات زاغآ  زا  ام  گرزب  ياهقف  اـملع و  یلو  ، دـشاب ربتعم  زین  نآ  دنـس  هلـسلس  هک  دـشاب  یتیاور  تسا  نکمم  ، نیا رب  هفاـضا 
ام رظن  زا  میمان و  یم  « اهنع ضرعم  » ار تیاور  نیا  ام  ، دنا هتفای  نآ  رد  يرگید  ياهللخ  اریز  ، دنا هدرک  ضارعا  نآ  زا  هتفرگ و  هدـیدان 

.تسا رابتعا  دقاف 

هدمآ بتک  نیا  زا  یـضعب  رد  هک  یتایاور  ای  تیاور  دوجو  هب  اهنت  ام  هدیقع  هب  ندرب  یپ  يارب  هک  یناسک  دوش  یم  نشور  اج  نیا  زا 
.دنیامیپ یمن  ار  یحیحص  هار  ، دنشاب هدرک  تایاور  نیا  دنس  هرابرد  قیقحت  هک  نآ  یب  دننک  یم  دانتسا 

رظن زا  اهنآ  تایاور  تحـص  هک  حاحـص  مان  هب  دراد  دوجو  ییاـهباتک  ، یمالـسا فورعم  بهاذـم  زا  یـضعب  ناـیم  رد  رگید  ریبعت  هب 
هک تسا  ییاهباتک  هکلب  ، تسین نینچ  ام  دزن  ربتعم  بتک  یلو  ، دنراذگ یم  هحـص  نآ  رب  زین  نارگید  هدـش و  نیمـضت  ، شناگدنـسیون

بتک رد  دنس  لاجر  یسررب  هب  لوکوم  ، بتک نیا  تایاور  دنس  تحص  اما  ، دنتـسه دامتعا  دروم  هتـسجرب و  ياهتیـصخش  شنابحاص 
.دشاب یم  لاجر  ملع 

هک هنوگ  نامه  ، دـهد خـساپ  دراد  دوجو  ام  دـیاقع  دروم  رد  هک  یتـالاؤس  زا  يرایـسب  هب  دـناوت  یم  دـش  هتفگ  هک  يا  هتکن  هب  هجوت 
.دوش یم  ام  دیاقع  صیخشت  رد  یناوارف  تاهابتشا  اشنم  نآ  زا  تلفغ 

ربتعم ام  رظن  زا  - مالـسلا مهیلع  - تیب لها  هناگ  هدزاود  ناماما  ثیداحا  ( ، ص  ) ربمایپ تایاور  دیجم و  نآرق  تایآ  زا  دعب  لاح  ره  هب 
.دوش مولعم  ربتعم  قیرط  زا  - مالسلا مهیلع  - ناماما زا  ثیداحا  نیا  رودص  هک  نیا  طرش  هب  ، تسا

اهتشون یپ 

هروس -1
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هیآ 119. ، هبوت

بجاو تساـطخلا  زیاـج  سک  ره  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  هیآ  : دـیوگ یم  نینچ  هیآ  نیا  هراـبرد  یناوارف  ثـحب  زا  دـعب  يزار  رخف  -2
نخـس نیا  سپ  ، هدیمان نیقداص  » ار اهنآ  دنوادخ  هک  دنتـسه  اهنامه  نیموصعم  تسا و  موصعم  هک  دشاب  یـسک  وریپ  ماگمه و  تسا 

زا ار  اطخلا  زیاج  « اطخ زا  موصعم  » ات دـشاب  موصعم  اب  هارمه  ماـگمه و  هک  ییاـطخلا  زیاـج  ره  رب  تسا  بجاو  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد 
زا موـصعم  یناـمز  ره  رد  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  تسین و  یناـمز  هب  صوـصخم  تساـهنامز و  هـمه  رد  ینعم  نـیا  ،و  دراد زاـب  اـطخ 

( . هحفص 221 دلج 16، ، ریبک ریسفت   ) دراد دوجو  ییاطخ 

هیآ 124. ، هرقب هروس  -3

هحفص 1873. دلج 4، ، ملسم حیحص  -4

هحفص 662. دلج 5، ، يذمرت حیحص  -5

هحفص 432. دلج 2، ، یمراد ننس  -6

هحفص 20. ، یئاسن صئاصخ  -7

ثیدح 945. هحفص 185، دلج 1، ، لامعلا زنک  باتک  هحفص 182 و  دلج 5، ، دمحا دنسم  -8

يرـصتخم توافت  اب  تسا و  هدش  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  هرمـس  نب  رباج  » زا هحفص 1453  دلج 3، ، ملسم حیحـص  رد  ریبعت  نیا  -9
هحفص 501 و دلج 4، ، يذمرت حیحص  هحفص 101، دلج 3، ، يراخب حیحـص   ) تسا هدمآ  دـش  هدرب  مان  الاب  رد  هک  ییاهباتک  ریاس  رد 

( . يدهملا باتک  دلج 4، ، دواد یبا  حیحص 

ثیدح تاور  دادعت  تسا و  هدش  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  ددعتم  قرط  هب  ثیدح  نیا  -10

یمن رصتخم  نیا  رد  اهنآ  حرـش  هک  تسا  هدمآ  یمالـسا  فورعم  باتک  رد 360  نیعباـت و  زا  رفن  هباحـص و 84  زا  رفن  رب 110  غلاب 
( . دییامرف هعجارم  دعب  هب  هحفص 181  ، نآرق مایپ  دلج 9  هب   ) .دجنگ

دلج ، لـبنح دـمحا  دنـسم  رد  یتواـفت  رـصتخم  اـب  ار  ینعم  نیمه  - رداـص راد  ، توریب پاـچ  هحفص 63، دـلج 2، ، ریثا نبا  لـماک  -11
بتک رد  نارگید  هحفص 210 و  دلج 13، ، هغالبلا جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هحفص 11،و  ،1
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.دنا هدرک  لقن  رگید 

هحفص دلج 3، رد  ملسم  حیحص  رتنـشور ، نآ  زا  ،و  هدرک لقن  یبنلا  ضرم  باب  هحفص 11  ، مجنپ ءزج  رد  يراخب  ار  ثیدح  نیا  -12
.تسا هدرک  رکذ   1259

یناتکلا رـصتنملا  دمحم  یمالـسالا  هقفلا  عمجم  هرادا  » ریدم ياضما  هب  یمالـسالا  ملاعلا  هطبار  » زا لاوش 1396  رد 24  هماـن  نیا  -13
.تسا هدش  رداص 

هیآ 13. ، تارجح هروس  -14

هیآ 22. ، هلداجم هروس  -15

هیآ 100. ، هبوت هروس  -16

ثیدح 116. ، تامدقم زا  هحفص 18  دلج 1، ، هعیشلا ثیداحا  عماج  -17

ثیدح 121. هحفص 58، دلج 1، ، یفاک لوصا  -18

نوگانوگ لئاسم 

ياهیگژیو ، دزاس یم  نشور  مالسا  نید  یساسا  ثحابم  رد  ار  ام  تاداقتعا  لوصا  هک  دمآ  نیشیپ  لوصف  رد  هک  ییاهثحب  زا  هتشذگ 
.دوش یم  حرطم  لصف  نیا  رد  هک  تسام  تاداقتعا  رد  يرگید 

یلقع حبق  نسح و  هلاسم  -

دب بوخ و  تفرعم  يورین  تکرب  هب  نیا  ،و  دنک یم  كرد  ار  ءایشا  زا  يرایسب  حبق  نسح و  يدب و  یبوخ و  ناسنا  لقع  : میدقتعم ام 
هدوب نشور  ناسنا  رب  لقع  هلیـسو  هب  لئاسم  زا  یـشخب  ، ینامـسآ عیارـش  لوزن  زا  لبق  یتح  نیاربانب.هدیـشخب  ناسنا  هب  ادخ  هک  تسا 

تناـما  ، » ییوگتـسار » دـننام یقـالخا  تافـص  زا  يرایـسب  یبوـخ  ،و  يرگدادـیب مـلظ و  يدـب  ، يراـکوکین تلادـع و  یبوـخ  ، تـسا
كرد ار  اهنآ  لقع  هک  تسا  یلئاسم  زا  همه  نآ ، دننام  لخب و  تنایخ و« غورد و« يدب  نینچمه  ، نآ لاثما  تواخـس و   ،» تعاجـش ،»
نایدا ، تسا دودـحم  لاح  ره  رد  ناسنا  تامولعم  تسین و  ءایـشا  همه  حـبق  نسح و  كرد  هب  رداق  لقع  هک  اج  نآ  زا  یلو  ، دـنک یم 

مه دننک و  دیکات  یلقع  تاکاردا  رب  مه  ات  دـندش  ثوعبم  دـنوادخ  يوس  زا  رما  نیا  لیمکت  يارب  ناربمایپ  ینامـسآ و  بتک  یهلا و 
.دنزاس نشور  وا  رب  هدوب  زجاع  نآ  كرد  زا  لقع  هک  ار  یکیرات  يایاوز 

نایم زا  ینامسآ  نایدا  ءایبنا و  تثعب  یـسانشادخ و  دیحوت و  هلاسم  ، مینک راکنا  یلکب  قیاقح  صیخـشت  رد  ار  لقع  لالقتـسا  ام  رگا 
رد عرـش  تانایب  تسا  یهیدـب.تسین  ریذـپ  ناکما  لقع  قیرط  زا  زج  ءایبنا ، توعد  تیناقح  ادـخ و  دوجو  تابثا  اریز  ، تفر دـهاوخ 

عرـش لیلد  هب  اهنت  عوضوم  ود  نیا  تابثا  ،و  دوش تباث  لقع  لیلد  اب  البق  توبن ) - دـیحوت  ) لصا ود  نیا  هک  تسا  لوبق  لباق  یتروص 
.تسا نکمم  ریغ 

www.Ghaemiyeh.comامداقتعا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 111زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


یهلا لدع 

حیضوت

تازاجم و ار  یسک  لیلد  یب  ، دنک ملظ  شناگدنب  رب  دنوادخ  تسا  لاحم  مییوگ  یم  میتسه و  یهلا  لدع  هب  دقتعم  ام  لیلد  نیمه  هب 
توبن و ماقم  هب  ار  يراک  اطخ  حلاصان و  صخـش  تسا  لاحم  ،و  دـنکن افو  دوخ  ياه  هدـعو  هب  تسا  لاحم  ، دـنیامن وفع  لیلد  یب  ای 

شیوخ يوس  زا  تلاسر 
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.دراذگب وا  رایتخا  رد  یتازجعم  ،و  دیامن بوصنم 

اهراک نیا  همه  هک  ارچ  ، دراذـگب ربهر  امنهار و  نودـب  تسا  هدـیرفآ  تداعـس  هار  ندومیپ  يارب  هک  ار  شناگدـنب  تسا  لاحم  زین  و 
.تسین اور  حیبق  تشز و  لاعتم  دنوادخ  رب  ،و  تسا حیبق  تشز و 

ناسنا يدازآ 

ارچ ، دریگ یم  همـشچرس  وا  رایتخا  هدارا و  يور  زا  ناسنا  لاعفا.تسا  هدـیرفآ  دازآ  ار  ناسنا  ادـخ  هک  میدـقتعم  لیلد  نیمه  هب  زاب  و 
،و حـضاو یتلادـع  یب  ملظ و  ناراکدـب  تازاجم  ، میـشاب هدوب  اهناسنا  لامعا  رد  ربج  لصا  هب  دـقتعم  اـم  ینعی  دـشاب  نیا  ریغ  رگا  هک 

.تسا لاحم  دنوادخ  رب  يرما  نینچ  ،و  دوب دهاوخ  لیلد  یب  هدوهیب و  يراک  ، ناراکوکین شاداپ 

نید و یلـصا  هیاپ  ، قیاـقح زا  يرایـسب  صیخـشت  رد  ناـسنا  درخ  رکف و  لالقتـسا  یلقع و  حـبق  نسح و  لوبق  : هک نیا  نخـس  هاـتوک 
هب اهنت  ،و  تسا دودـحم  ناسنا  یهاگآ  كرد و  دـش  هتفگ  هک  هنوگ  ناـمه  یلو  ، تسا ینامـسآ  بتک  اـیبنا و  توبن  لوبق  تعیرش و 

بتک ایبنا و  تثعب  هب  زاین  لیلد  نیمه  هب  ،و  دـبایرد تسوا  لماکت  تداعـس و  هب  طوبرم  هک  ار  یقیاـقح  ماـمت  دـناوت  یمن  نآ  هلیـسو 
.دراد ینامسآ 

تسا لقع  لیلد  ، هقف عبانم  زا  یکی 

نیا اجنیا  رد  لقع  لیلد  زا  روظنم  ،و  تسا لقع  لیلد  ، مالـسا نید  یلـصا  عبانم  زا  یکی  هک  میدـقتعم  ام  دـش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اـب 
تنـس باتک و  رد  یلیلد  چـیه  اضرف )  ) رگا الثم  ، دـیامن يرواد  نآ  هرابرد  دـنک و  كرد  ار  يزیچ  نیقی  عطق و  روطب  لقع  هک  تسا 

نیا لقع  لیلد  هلیـسو  هب  ام  ، میتشادـن مدرم  قوقح  هب  زواجت  لاوما و  تقرـس  سفن و  لتق  غورد و  تناـیخ و  ملظ و  ندوب  مارح  يارب 
اهنآ ماجنا  هب  یـضار  زگره  ،و  هدرمـش مارح  ام  يارب  ار  روما  نیا  ، میکح ملاـع و  دـنوادخ  میتشاد  نیقی  ،و  میدرک یم  میرحت  ار  روما 

.دوب ام  رب  یهلا  تجح  کی  نیا  ،و  تسین

.تسا یلقع  لیالد  لقع و  تیمها  رگنایب  همه  هک  یتاریبعت  زا  تسا  رپ  نآرق  تایآ 

هب توعد  ار  درخ  لقع و  بابرا  نآرق  ، دیحوت هار  ندییوپ  يارب 
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 . بابلالا یلوال  تایآل  راهنلا  لیللا و  فالتخا  ضرالا و  تاومـسلا و  قلخ  یف  نا  :» دـنک یم  نامـسآ  نیمز و  رد  یهلا  تایآ  هعلاـطم 
(1)

رگنب ، نوهقفی مهلعل  تایآلا  فرـصن  فیک  رظنا  :» درمـش یم  اهناسنا  لقع  مهف و  شیازفا  ار  یهلا  تایآ  نایب  زا  فده  ، رگید يوس  زا 
(2 «. ) دنمهفب ات  مینک  یم  نایب  نوگانوگ  تاریبعت  اب  ار  تایآ  هنوگچ 

لق :» دیوگ یم  ،و  دنک یم  هار  نیا  رد  رکفت  يورین  نتخادنا  راک  هب  اهیدب و  زا  اهیکین  زیمت  هب  توعد  ار  اهناسنا  همه  ، موس يوس  زا  و 
(3 !« ) دینک یمن  رکف  ایآ  ، دنناسکی اناد ) نادان و   ) انیب انیبان و  ایآ  : وگب ، نورکفتت الفا  ریصبلا  یمعالا و  يوتسی  له 

لقع و يورین  زا  دنزادنا و  یمن  راک  هب  ار  دوخ  نابز  شوگ و  مشچ و  هک  درمـش  یم  یناسک  ار  ملاع  ناگدنبنج  نیرتدـب  هرخالاب  و 
دنتـسه یلال  رک و  دارفا  ادخ  دزن  ناگدنبنج  نیرتدب  ، نولقعی نیذلا ال  مکبلا  مصلا  هللا  دنع  باودلا  رـش  نا  :» دننک یمن  هدافتـسا  درخ 

.رگید ناوارف  تایآ  و  ( ... 4 « ) دننک یمن  هشیدنا  هک 

.تفرگ هدیدان  مالسا  عورف  لوصا و  رد  ار  رکفت  درخ و  لقع و  يورین  ناوت  یم  هنوگچ  لاح  نیا  اب 

یهلا لدع  مه  زاب 

یمن اور  ناگدنب  زا  يا  هدنب  هب  یمتـس  دـنوادخ  زگره  هک  میراد  نیقی  میتسه و  یهلا  لدـع  هب  دـقتعم  ام  دـش  هراشا  هک  هنوگ  نامه 
کبر مـلظی  ـال  و  :» تـسا هزنم  كاـپ و  يراـک  نـینچ  زا  یهلا  سدـق  تحاـس  ،و  تـسا يدنـسپان  تـشز و  راـک  مـلظ  هـک  ارچ  ، دراد

(5 «. ) دنک یمن  ملظ  يدحا  هب  تراگدرورپ  ، ادحا

اوناک نکل  مهملظیل و  هللا  ناک  امف  » دنتـسه ناشدوخ  نآ  یلـصا  ببـس  ، دریگ یم  ار  يدارفا  نماد  ترخآ  ایند و  رد  ییاهتازاجم  رگا 
یم متـس  نتـشیوخ  رب  ناشدوخ  اهنآ  ، درکن متـس  دـندش ) یهلا  باذـع  راتفرگ  هک  نیـشیپ  ماوقا   ) اـهنآ هب  دـنوادخ  ، نوملظی مهـسفنا 

(6 !« ) دندرک
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چیه دنوادخ  ، نیملاعلل املظ  دیری  هللا  ام  «و  دریگ یمن  رارق  متس  دروم  دنوادخ  يوس  زا  ناهج  رد  يدوجوم  چیه  هکلب  اهناسنا  طقف  هن 
.تسا لقع  مکح  يوس  هب  داشرا  دیکات و  تایآ  نیا  مامت  هتبلا  ( - 7 « ) دهاوخ یمن  نایناهج  رب  یمتس  هاگ 

قاطی ام ال  فیلکت  یفن 

اـسفن هللا  فلکی  «ال  دنک یمن  دشاب ) نوریب  ناسنا  ناوت  زا  هک  يراک   ) قاطی ام ال  فیلکت  دـنوادخ  زگره  : میدـقتعم ام  لیلد  نیمه  هب 
(8 «. ) اهعسو الا 

كاندرد ثداوح  هفسلف 

هبنج هاگ  ، اهالب تافآ و  اه و  هلزلز  لیبق  زا   ) دریگ یم  تروص  ناـهج  نیا  رد  هک  یکاـندرد  ثداوح  میدـقتعم  لـیلد  نیمه  هب  زین  و 
نم هراجح  مهیلع  انرطما  اهلفاس و  اـهیلاع  اـنلعج  اـنرما  ءاـج  اـملف  : » تسا هدـمآ  طول  موق  هراـبرد  هک  هنوگ  نآ  دراد  یهلا  تازاـجم 

رب مکارتم  ياهگنـس  زا  یناراب  میدرک و  ور  ریز و  ار  اهنآ  ياهرهـش  ، دیـسر ارف  باذع ) رب  رئاد   ) ام نامرف  هک  یماگنه  ، دوضنم لیجس 
(9  . ) میداتسرف ورف  نانآ 

ام دندنادرگ و  يور  ادخ ) تعاطا  زا   ) اهنآ ، مرعلا لیـس  مهیلع  انلـسراف  اوضرعاف  :» دـیامرف یم  « ابـس » رگنایغط ساپـسان و  مدرم  هرابرد 
 . میداتسرف اهنآ  رب  ار  رگناریو  لیس 

يدیا تبسک  امب  رحبلا  ربلا و  یف  داسفلا  رهظ  :» دندرگ زاب  قح  هار  هب  ات  تساهناسنا  ندرک  رادیب  يارب  ، ثداوح نیا  زا  يرگید  شخب 
دنا هداد  ماجنا  مدرم  هک  ییاهراک  رطاخ  هب  اهایرد  یکـشخ و  رد  یهابت  داسف و  نوعجری ، مهلعل  اولمع  يذـلا  ضعب  مهقیذـیل  سانلا 

ثداوح زا  شخب  نیا  سپ  ( 10 !« ) دندرگ زاب  دیاش  دناشچب  اهنآ  هب  ار  اهنآ  لامعا  زا  يا  هراپ  هجیتن  دهاوخ  یم  ادخ  ، تشگ راکـشآ 
.تسا یهلا  فطل  عقاو  رد  كاندرد 

دوخ ياـهیراک  منادـن  هجیتـن  رگید  ریبـعت  هب  دزاـس و  یم  مهارف  دوخ  يارب  شیوخ  تسد  اـب  ناـسنا  هک  تسا  یبئاـصم  ، رگید شخب 
ار ناشدوخ  اهنآ  هک  نیا  رگم  دهد  یمن  رییغت  دـنراد  مدرم  ار  هچنآ  دـنوادخ  ، مهـسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  :» تسوا

(11 «. ) دنهد رییغت 

تسادخ هیحان  زا  دسر  یم  وت  هب  اهیزوریپ  اهیکین و  زا  هچنآ  ، کسفن نمف  هئیس  نم  کباصا  ام  هللا و  نمف  هنسح  نم  کباصا  ام  »
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(12 !« ) تسوت دوخ  يوس  زا  ، دوش یم  وت  ریگنماد  تالکشم  اهیدب و  زا  هچنآ  و  تسوا ) کمک  هب  (و 

تسا نسحا  ماظن  یتسه  ملاع 

ناهج رب  دـناوت  یم  هک  تسا  یمظن  نیرت  هتـسیاش  ملاـع  دوجوم  مظن  ینعی  ، تسا نسحا  ماـظن  هنحـص  شنیرفآ  ناـهج  : میدـقتعم اـم 
اهیدب رگا  ،و  درادن دوجو  نآ  رد  یکین  تلادع و  قح و  فالخ  رب  یبلطم  هنوگ  چیه  تسا و  باسح  يور  زیچ  همه  ، دشاب امرفمکح 

.تساهنآ دوخ  هیحان  زا  دوش  یم  هدید  یناسنا  هعماج  رد 

داعم توبن و  دیحوت و  هلاسم  نآ  نودب  ،و  تسا یمالـسا  ینیب  ناهج  یهلا  ياه  هیاپ  زا  یکی  یهلا  لدع  : میدقتعم ام  مینک  یم  رارکت 
.دینک تقد  - دتفا یم  رطخ  هب  زین 

دیحوت نید  ساسا  هیاپ و  ، لدعلا دیحوتلا و  نیدلا  ساسا  نا  :» دومرف دییات  هک  نیا  زا  سپ  ع )  ) قداص ماما  هک  میناوخ  یم  یثیدح  رد 
کمال ام  کقلاخ  یلا  بسنت  ناف ال  لدـعلا  اـما  ،و  کـیلع زاـج  اـم  کـبر  یلع  زوجت  ـال  ناـف  دـیحوتلا  اـما  :» دوزفا  ، تسا تلادـع  و 

لدع اما  و  يرمشب ) هزنم  كاپ و  تانکمم  تافص  مامت  زا  ار  وا  و   ) يرادن اور  ادخ  رب  ، تساور وت  رب  هچنآ  هک  تسا  نآ  دیحوت  ، هیلع
.دینک تقد  «- دنک یم  تمالم  نآ  رطاخ  هب  ار  وت  ، یهد یم  ماجنا  تدوخ  ار  نآ  رگا  هک  یهدن  تبسن  ادخ  هب  ار  یلمع  هک  تسا  نآ 

(13)

هقف هناگ  راهچ  عبانم 

: تسا زیچ  راهچ  ، دش هراشا  زین  هتشذگ  رد  هک  هنوگ  نامه  ام  یهقف  عبانم 

.دشاب یم  مالسا  ماکحا  فراعم و  یلصا  دنس  هک  تسا  دیجم  نآرق  هللا  باتک  تسخن 

.مالسلا مهیلع  - تیب لها  موصعم  ناماما  و« ص )  ) ربمایپ تنس  مود 

.دشاب موصعم  رظن  زا  فشاک  هک  تساهقف  املع و  قافتا  عامجا و  موس 

چیه رد  ناسحتـسا  سایق و« » دـننام ینظ  لقع  لیلد  اما  ،و  تسا یعطق  لقع  لیلد  ، لقع لـیلد  زا  روظنم  تسا و  لـقع  لـیلد  مراـهچ  و 
یتحلصم شیوخ  نامگ  اب  هیقف  هاگ  ره  نیاربانب  ، تسین لوبق  لباق  ام  دزن  یهقف  لئاسم  زا  کی 
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یفرعم یهلا  مکح  کی  ناونع  هب  ار  نآ  دناوت  یمن  ، تسا هدشن  دراو  صوصخ  هب  نآ  مکح  تنس  باتک و  رد  هک  دنیبب  يزیچ  رد  ار 
نیقی ناسنا  هک  يدراوم  رد  اما  ، تسین زیاج  ام  دزن  عرش  ماکحا  فشک  يارب  نآ  لاثما  ینظ و  ياهـسایق  هب  ندرب  هانپ  نینچمه  ،و  دنک
لقعلا هب  مکح  ام  لک  ياـضتقم  هب  تسا و  ربتعم  لـقع  مکح  نیا  ، تناـیخ تقرـس و  غورد و  ملظ و  یتشز  هب  نیقی  دـننام  دـنک  ادـیپ 

.تسا عرش  مکح  رگنایب  عرشلا  هب  مکح 

یفاـک هزادـنا  هب  ، یعاـمتجا يداـصتقا و  یـسایس و  يداـبع و  روما  رد  نیفلکم  زاـین  دروـم  ماـکحا  هراـبرد  اـم  هک  تسا  نیا  تقیقح 
یمن هینظ  هلدا  هنوگ  نیا  هب  ندرب  هاـنپ  هب  يزاـین  ،و  میراد تسد  رد  - مالـسلا مهیلع  - نیموصعم همئا  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  تاـیاور 

لوصا و هدش  دراو  رشب  یگدنز  رد  نامز  تشذگ  اب  هک  یلئاسم  ینعی  هثدحتسم  لئاسم  » رد ماکحا  فشک  يارب  میدقتعم  یتح  ، مینیب
یب ینظ  لیالد  هنوگ  نیا  هب  لسوت  زا  ار  ام  هک  هدـش  دراو  - مالـسلا مهیلع  - نیموصعم همئا  و  ص )  ) ربمایپ تنـس  باتک و  رد  یتایلک 

ثحب نیا  هلـصوح  زا  نخـس  نیا  حیـضوت   ) دوش یم  فشک  هثدحتـسم  لئاسم  ماکحا ، تایلک  نامه  هب  عوجر  اب  ینعی  ، دـنک یم  زاین 
(14 ( . ) تسا نوریب  هدرشف 

تسا حوتفم  امئاد  داهتجا  باب 

هناگ راهچ  عبانم  زا  ار  یهلا  ماکحا  دـنناوت  یم  رظن  بحاص  ياهقف  همه  ،و  تسا زاب  عرـش  لئاسم  مامت  رد  داهتجا  باـب  : میدـقتعم اـم 
هتـشاد ییاهتوافت  نیـشیپ  ياهقف  اب  ناشتارظن  دنچ  ره  ، دنراذگب دنرادن  طابنتـسا  تردق  هک  یناسک  رایتخا  رد  هدرک و  طابنتـسا  قوف 
دنتـسه ناکم  نامز و  لـئاسم  هب  هاـگآ  هک  هدـنز  ياـهقف  هب  دـیاب  هشیمه  ، دنتـسین رظن  بحاـص  هقف  رد  هک  يدارفا  میدـقتعم  دـشاب و 

زا حالطصا  هب  دننک و  هعجارم 
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نیا هب  ، میمان یم  « دیلقت عجرم  » ار « اهقف نیا  ام.میناد  یم  تایهیدب  زا  هقف  رد  ناصـصختم  هب  ار  هاگآ  ان  دارفا  هعجارم  دننک و  دیلقت  اهنآ 
لماکت تکرح و  رد  هقف  امئاد  ات  دننک  دیلقت  هدنز  ياهقف  زا  مدرم  دیاب  امتح  ، میناد یمن  زیاج  ار  تیم  هیقف  زا  ییادـتبا  دـیلقت  بیترت 

.دشاب

درادن دوجو  ینوناق  الخ 

هب هاگ  ، هدش نایب  مالـسا  رد  تمایق  هنماد  ات  اهناسنا  زاین  دروم  ماکحا  مامت  ینعی  ، درادن دوجو  مالـسا  رد  ینوناق  الخ  هک  : میدـقتعم ام 
ار اهنآ  هکلب  ، میتسین لئاق  يراذـگنوناق  قح  اـهقف  يارب  لـیلد  نیمه  هب  ،و  ماـع یلک و  مکح  کـی  نمـض  رد  هاـگ  صاـخ و  تروص 
رد دـیجم  نآرق  رگم  ، دـنراذگب ناگمه  رایتخا  رد  دـننک و  جارختـسا  قوف  هناگ  راهچ  عبانم  زا  ار  یهلا  ماـکحا  هک  میناد  یم  فظوم 

مکنید و مکل  تلمکا  مویلا  :» دـیوگ یمن  هدـش  لزاـن  ص )  ) ربماـیپ رب  هک  تسا  ییاـه  هروس  نیرخآ  زا  اـی  نیرخآ  هک  هدـئام  هروـس 
ار مالسا  ،و  مدومن مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امش  نید  زورما  ، انید مالـسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا 

هتشاد نورق  راصعا و  همه  يارب  لماک  یهقف  ماکحا  هک  نآ  یب  دشاب  لماک  دناوت  یم  مالسا  نییآ  هنوگچ  ( 15  . ) متفریذپ امش  نییآ 
: دومرف عادولا  هجح  رد  هک  میناوخ  یمن  ص )  ) ربمایپ فورعم  ثیدح  رد  رگم  دشاب !؟

راـنلا و نم  مکبرقی  یـش ء  نم  اـم  ،و  هب مکترما  دـق  ـالا و  راـنلا  نع  مکدـعابی  هنجلا و  نم  مکبرقی  یـش ء  نم  اـم  هللا  ساـنلا و  اـهیا  »
هب ار  امـش  ، دزاس رود  خزود  شتآ  زا  دنک و  کیدزن  تشهب  هب  ار  امـش  يزیچ  ره  ! مدرم يا  ، هنع مکتیهن  دق  الا و  هنجلا  نع  مکدعابی 

رود تشهب  زا  دزاس و  کیدزن  خزود  شتآ  هب  ار  امش  هک  يزیچ  ره  مداد و  روتسد  نآ 
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(16  . ) مدرک یهن  نآ  زا  ار  امش  دیامن 

زا يزیچ  ع )  ) یلع ، شدخلا شرا  یتح  هبتک  الا  ائیـش  ع )  ) یلع كرت  ام  :» میناوخ یم  ع )  ) قداص ماما  زا  يرگید  فورعم  ثیدح  رد 
شارخ کی  هید  یتح  ، تشون ار  نآ  ترـضح ) نآ  يالما  -ص-و  ربمایپ روتـسد  هب   ) هک نیا  رگم  درکن  راذـگ  ورف  ار  مالـسا  ماـکحا 

(17 ( «. ) دوش یم  دراو  یناسنا  ندب  رب  هک   ) کچوک

.دسر یمن  ناسحتسا  سایق و  هینظ و  هلدا  هب  یتبون  لاح  نیا  اب 

نآ هفسلف  هیقت و 

حیضوت

رطخ ببـس  ، نانآ نایم  رد  هدـیقع  راهظا  هک  دوش  راتفرگ  قبطنم  یب  جوجل و  بصعتم و  دارفا  نایم  رد  یناـسنا  هاـگ  ره  : میدـقتعم اـم 
موتکم ار  دوخ  هدـیقع  تسا  فظوم  يدروم  نینچ  رد  ، دوشن لصاح  یمهم  هدـیاف  هدـیقع  راهظا  نیا  زا  ددرگ و  نآ  دـننام  ای  یناـج 

لقع لیلد  دیجم و  نآرق  رد  هیآ  ود  زا  ار  هلاسم  نیا  میراذـگ و  یم  هیقت  » ار راک  نیا  مان  ،و  دـهدن داب  رب  هدوهیب  ار  دوخ  ناج  ،و  دراد
.میا هتخومآ 

دق هللا و  یبر  لوقی  نا  ـالجر  نولتقتا  هناـمیا  متکی  نوعرف  لآ  نم  نمؤم  لـجر  لاـق  و  :» دـیامرف یم  نوعرف  لآ  نمؤـم  هراـبرد  نآرق 
دـمآ و) رب  یـسوم  زا  عافد  ماـقم  رد   ) درک یم  ناـمتک  ار  دوخ  ناـمیا  هک  نوعرف  لآ  زا  یناـمیا  اـب  درم  ، مکبر نم  تاـنیبلاب  مکءاـج 

يوـس زا  ینـشور  لـیالد  هک  یلاـح  رد  ، تسادـخ نم  راـگدرورپ  : دـیوگ یم  هک  دـیناسرب  لـتق  هب  ار  یـسک  دـیهاوخ  یم  اـیآ  : تفگ
(18 !« ) تسا هدروآ  امش  يارب  ناتراگدرورپ 

زا ار  دوخ  ناج  دـنک و  راکـشآ  ار  دوخ  نامیا  نوعرف  لآ  نمؤم  دوب  راوازـس  اـیآ  ، دراد هیقت  هلاـسم  رد  تحارـص  هناـمیا  متکی  هلمج 
؟ دربن شیپ  زا  يراک  دهدب و  تسد 

ناکرشم لاگنچ  رد  هک  مالسا  ردص  دهاجم  زرابم و  نانمؤم  زا  یضعب  هرابرد  و 
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کلذ لعفی  نم  نینمؤملا و  نود  نم  ءایلوا  نیرفاکلا  نونمؤملا  ذـختی  ال  :» دـیامرف یم  دـهد و  یم  هیقت  روتـسد  دـندش  راتفرگ  جوجل 
رارق دوخ  یلو  تسود و  ، نارفاـک زا  ار  یـسک  ، ناـنمؤم زا  ریغ  دـیابن  ناـمیا  اـب  دارفا  ، هاـقت مهنم  اوقتت  نا  ـالا  یـش ء  یف  هللا  نم  سیلف 

(19 «. ) دینک هیقت  اهنآ  زا  دیشاب و ) رطاخ  رد  امش   ) هک نیا  رگم  تسا  هدیرب  ادخ  زا  ار  دوخ  هطبار  دنک  نینچ  سک  ره  ، دنهد

رطخ هب  جوجل  بصعتم و  نانمـشد  ربارب  رد  ناسنا  ضرع  لام و  ناج و  هک  تسا  ییاج  صوصخم  ، هدیقع نامتک  ینعی  هیقت  نیاربانب 
هکلب ، داد تسد  زا  ار  اهورین  تخادنا و  رطخ  هب  ار  دارفا  هدوهیب  دـیابن  يدراوم  نینچ  رد  ، دـشاب هتـشاد  يا  هجیتن  هک  نآ  یب  ، دـتفا یم 

هیقت نمؤملا ، سرت  هیقتلا  :» میناوخ یم  ع )  ) قداص ماما  فورعم  ثیدـح  رد  لـیلد  نیمه  هب  ، درک ظـفح  موزل  عقاوم  يارب  ار  نآ  دـیاب 
(20  . ) تسا نمؤم  یعافد  رپس 

.تسا نانمشد  لباقم  رد  یعافد  هلیسو  کی  هیقت  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  یفیطل  ریبعت  رپس )  ) سرت هب  ریبعت 

(21  ) .تسا فورعم  ص )  ) مالسا ربمایپ  يوس  زا  نآ  رب  نداهن  هحص  ناکرشم و  ربارب  رد  « رسای رامع  ندرک  هیقت  ناتساد 

هیقت یعون  همه  ، اهنیا لاثما  نانمشد و  زا  نآ  ریغ  یگنج و  رارسا  نتشادهگن  یفخم  ، گنج ياهنادیم  رد  اهحالس  نازابرـس و  راتتـسا 
یب تسا  يررـض  رطخ و  بجوم  ندرک  راهظا  هک  ییاج  رد  نامتک  ینعی  هیقت  ، عومجم رد  ،و  دوش یم  بوسحم  اهناسنا  یگدـنز  رد 
همه هکلب  ناـهج  نیملـسم  همه  هکلب  هعیـش  اـهنت  هن  هک  تسا  یعرـش  یلقع و  مکح  کـی  نیا.دـشاب  هتـشاد  رب  رد  يا  هدـیاف  هک  نآ 

.دننک یم  لمع  نآ  هب  موزل  دراوم  رد  ، ملاع يالقع 

هیقت هب  داقتعا  یضعب  هک  تسا  روآ  تفگش  لاح  نیا  اب 
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یلاح رد  ، دنا هدروآ  رد  اهنآ  رب  هدـمع  ياهداریا  زا  یکی  تروص  هب  ار  نآ  هتـسناد و  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  هعیـش و  صوصخم  ار 
مامت ياه  همانرب  مه  و  ص )  ) ربمایپ نارای  هریس  یمالسا و  ثیداحا  رد  مه  دراد و  دیجم  نآرق  رد  هشیر  مه  ، تسا ینـشور  هلاسم  هک 

.ناهج يالقع 

تسا مارح  هیقت  اجک  رد 

روصت ،و  تساهنآ نانمشد  زا  اهنآ  دیاقع  نتفرگ  ای  هعیـش و  دیاقع  زا  یفاک  یهاگآ  مدع  اهمهافت  ءوس  نیا  یلـصا  لیلد  : میدقتعم ام 
.دشاب هدش  نشور  الماک  هلاسم  دمآ  الاب  رد  هک  یحیضوت  اب  مینک  یم 

ای ، نآرق مالـسا و  نید و  ساسا  هک  تسا  ییاج  رد  نآ  تسا و  مارح  ندرک  هیقت  دراوم  زا  یـضعب  رد  هک  درک  راـکنا  ناوت  یمن  هتبلا 
،و دوش شا  هدـیقع  راـهظا  یناـبرق  ناـسنا  دـنچ  ره  دومن  راـهظا  ار  دـیاقع  دـیاب  يدراوم  نینچ  رد  ، دـتفیب رطخ  هب  یمالـسا  ياـهماظن 
هب ار  مالسا  ساسا  هیما  ینب  ماکح  هک  ارچ  ، دوب فده  نیمه  ياتـسار  رد  تسرد  ، البرک اروشاع و  رد  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  میدقتعم 

.تفرگ ار  رطخ  ولج  ،و  تشادرب اهنآ  راک  زا  هدرپ  ع )  ) نیسح ماما  مایق  ،و  دندوب هدنکفا  رطخ 

یمالسا تادابع 

هطبار نیرتمهم  هک  هنازور  هناگجنپ  ياهزامن  دننام  ، میدنبیاپ دقتعم و  ، تسا هداهن  دیکات  نآ  رب  تنـس  نآرق و  هک  یتادابع  مامت  هب  ام 
يوه اب  هزراـبم  ،و  يوقت سفن و  هیکزت  ناـمیا و  تیوقت  يارب  هلیـسو  نیرتهب  هک  ناـضمر  كراـبم  هاـم  هزور  ،و  تسا قلاـخ  اـب  قلخ 

.تسا یتسرپ 

يارب رمع  رد  راب  کی  تسا  نیملـسم  تزع  ببـس  تدوم و  ياه  هقلع  میکحت  اوقت و  يارب  يرثؤم  هلیـسو  هک  ار  ادـخ  هناخ  جـح  ام 
مالـسا و هب  نیمجاـهم  ربارب  رد  داـهج  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  سمخ و  لاـم و  تاـکز  مـیناد و  یم  بـجاو  عیطتـسم  دارفا 

.میرمش یم  ملسم  تابجاو  زا  زین  ار  نیملسم 

هناگ راهچ  بهاذـم  هک  هنوگ  نامه  دراد  دوجو  نیملـسم  قرف  زا  رگید  یـضعب  ام و  نایم  ییاهتوافت  ، روما نیا  تایئزج  رد  دـنچ  ره 
.دنراد مه  اب  ییاهتوافت  نآ  ریغ  تادابع و  ماکحا  رد  زین  تنس  لها 

اهزامن نایم  عمج 

ادـج دـنچ  ره   ) درادـن یعنام  تقو  کی  رد  اشع  برغم و  زامن  اـی  رـصع  رهظ و  ياـهزامن  ناـیم  عمج  : میدـقتعم اـم  هک  نیا  هلمج  زا 
دنتمحز رد  هک  یـصاخشا  لاح  هظحالم  يارب  ص )  ) ربمایپ يوس  زا  عمج  هزاجا  میدقتعم  و  میناد ) یم  رتهب  لضفا و  ار  اهنآ  ندناوخ 

.تسا هدش  هداد 

نم هنیدملاب  ءاشعلا  برغملا و  نیب  ،و  رـصعلا رهظلا و  نیب  ص )  ) هللا لوسر  عمج  :» هدـش لقن  نینچ  سابع  نبا  زا  يذـمرت  حیحـص  رد 
زامن نیب  هنیدـم  رهـش  رد  ص )  ) مرکا ربمغیپ  ، هتما جرحی  نا ال  دارا  لاق  کلذـب ؟ دارا  ام  سابع  نبال  لیقف  لاـق  ، رطم ـال  فوخ و  ریغ 

راک نیا  زا  ترـضح  روظنم  : دندیـسرپ سابع  نبا  زا  ، یناراب هن  دوب و  یـسرت  هن  هک  یلاح  رد  درک  عمج  اشع  برغم و  رـصع و  رهظ و 
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نیا زا  ، دوش یتـمحز  بجوـم  نتخاـس  ادـج  هک  يدراوـم  رد  ینعی   ) دـنکفین تمحز  هب  ار  دوـخ  تما  هک  دوـب  نیا  يارب  : تفگ ؟ دوـب
(22 ( «. ) دننک هدافتسا  صیخرت 

هتفرگ دوخ  هب  يا  هدیچیپ  لکش  یتعنص  لاعف  زکارم  اه و  هناخراک  رد  هژیو  هب  یعامتجا  یگدنز  هک  ام  نامز  رـصع و  رد  اصوصخم 
ص)  ) ربمایپ هک  صیخرت  نیا  زا  هدافتـسا  ، دننک كرت  یلکب  ار  زامن  یـضعب  هک  هدش  ببـس  زامن  هناگادج  تقو  جنپ  هب  ندوب  دیقم  و 

.دینک تقد  - دوش زامن  رما  رد  رتشیب  يرادیاپ  ببس  دناوت  یم  هدومرف 

كاخ رب  هدجس 

گرب دننام  ، دیور یم  نیمز  زا  هک  ییاهزیچ  رب  ای  درک  هدجس  نیمز  يازجا  ریاس  ای  كاخ  رب  دیاب  ، زامن هدجـس  ماگنه  هب  : میدقتعم ام 
( . تسا یندیشوپ  ای  یندروخ  هچنآ  يانثتسا  هب   ) ناهایگ مامت  ناتخرد و  بوچ  و 

يارب اذل  ، میهد یم  حیجرت  ندرک  هدجس  تهج  زیچ  همه  رب  ار  كاخ  اصوصخم  ، میناد یمن  زاجم  ار  شرف  رب  ندرک  هدجـس  نیاربانب 
یم رهم  ار  نآ  مان  هک  دـنراد  هارمه  دوخ  اب  هدـش  يریگ  بلاق  هک  ار  زیمت  كاخ  زا  يا  هعطق  نایعیـش  زا  يرایـسب  ، راک ندـش  ناـسآ 

.كاخ مه  تسا و  كاپ  مه  هک  دننک  یم  هدجس  نآ  رب  دنهن و 

ینعم هب  ثیدح  نیا  رد  ار  « دجسم » ام تسا ، « اروهط ادجسم و  ضرالا  یل  تلعج  ( » ص  ) ربمایپ فورعم  ثیدح  رما  نیا  رد  ام  دنتـسم 
(23  ) .تسا هدش  لقن  نآ  ریغ  حاحص و  بتک  بلاغ  رد  ثیدح  نیا  .میناد  یم  هدجس  لحم 

طقف ار  زامن  هک  یناسک  لباقم  رد  زامن ، هاگیاج  هکلب  ، تسین هدجس  لحم  ثیدح  نیا  رد  « دجـسم » زا روظنم  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
دوش یم  نشور  هدـمآ  نایم  هب  اج  نیا  رد  ممیت  كاخ  ینعی  « روهط » زا نخـس  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یلو  ، دـندناوخ یم  ینیعم  لـحم  رد 

نیمز كاخ  ینعی  ، تسا هدجس  لحم  نآ  زا  روظنم  هک 
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 . هدجس لحم  مه  تسا و  « روهط مه 

یم یفرعم  نآ  دننام  گنس و  كاخ و  ار  هدجس  لحم  هک  هدیـسر  ام  هب  - مالـسلا مهیلع  - تیب لها  همئا  زا  زین  يدایز  ثیداحا  هوالعب 
.دنک

ناماما ناربمایپ و  روبق  ترایز 

زا ادخ  هار  يادهـش  نادنمـشناد و  املع و  زا  ناگرزب  -و  مالـسلا مهیلع  - تیب لها  ناماما  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  ربق  ترایز  : میدقتعم ام 
.تسا دکؤم  تابحتسم 

زین هعیش  ياملع  بتک  رد  هک  هنوگ  نامه  ، هدش لقن  ص )  ) ربمایپ ربق  ترایز  هرابرد  يرامش  یب  تایاور  ، تنـس لها  ياملع  بتک  رد 
خیرات لوط  ماـمت  رد  ( 24  ) .دـهد یم  لیکـشت  ار  یلقتـسم  باتک  دوش ، يروآ  عمج  تاـیاور  نیا  هاـگ  ره  ،و  تسا هدـمآ  ینعم  نیا 
ترایز هب  هک  یناسک  تالاح  حرش  زا  تسا  رپ  اهباتک  ،و  دنداد یم  تیمها  راک  نیا  هب  ، مدرم ياهرـشق  مامت  مالـسا و  گرزب  ياملع 

همه عامجا  قافتا و  دروم  لئاسم  زا  هلاـسم  نیا  تفگ  ناوت  یم  عومجم  رد  و  ( 25  ) دـنتفر یم  ناگرزب  روبق  ریاس  ای  ص )  ) ربمایپ ربق 
.تسا نیملسم 

مارتحا و ترایز  زا  روظنم  ،و  تسادخ صوصخم  شتـسرپ  تدابع و  ، دنک هابتـشا  دیابن  تدابع  » اب ار  ترایز  سک  چیه  تسا  یهیدـب 
هاگ ص )  ) ربمایپ صخش  هک  هدمآ  تایاور  رد  یتح  ، دشاب یم  ادخ  هاگشیپ  رد  اهنآ  زا  تعافـش  بلط  مالـسا و  ناگرزب  تشادگرزب 

(26  ) .داتسرف یم  دورد  مالس و  اهنآ  رب  دمآ و  یم  عیقب  رد  تفر و  یم  روبق  لها  ترایز  هب 

.دهدب هار  دوخ  هب  يدیدرت  مالسا  هقف  رظن  زا  راک  نیا  تیعورشم  رد  دناوت  یمن  دیابن و  سک  چیه  نیاربانب 

نآ هفسلف  يراوگوس و  مسارم 

هرطاخ اهنآ و  دای  ندـنام  هدـنز  ببـس  « البرک يادهـش  » اـصوصخم مالـسا  يادهـش  يارب  يرادازع  يراوگوس و  هلاـسم  : میدـقتعم اـم 
هک مرحم ) زاغآ  زور  هد   ) اروشاع مایا  اـصوصخم  یفلتخم  عطاـقم  رد  لـیلد  نیمه  هب  ، تسا مالـسا  ياـقب  هار  رد  ناـنآ  ياهیراکادـف 

تخد س )  ) ارهز همطاف  و  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  دنزرف  ( 27  ) تشهب لها  ناناوج  دیس  ع )  ) یلع نب  نیسح  تداهش  اب  تسا  فداصم 
خیرات ، میراد یم  اپ  رب  ار  يرادازع  مسارم  ( ، ص  ) مالسا ربمایپ  یمارگ 
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.میتسرف یم  دورد  نانآ  كاپ  حاورا  رب  مییوگ و  یم  نخس  اهنآ  فادها  زا  مینک و  یم  لیلحت  ار  ناشیاهتداشر  اهنآ و  یگدنز 

وحم رب  رمک  هداد و  رییغت  ار  ص )  ) مالسا ربمایپ  ننس  زا  يرایسب  ، دندوب هداد  لیکشت  ار  یکانرطخ  تموکح  ، هیما ینب  هک  : میدقتعم ام 
.دندوب هتسب  یمالسا  ياهشزرا 

رب هنافساتم  ،و  دوب مالسا  زا  هناگیب  رسکبس و  هانگ و  هب  هدولآ  رایـسب  يدرم  هک  دیزی  دض  رب  يرجه 61  لاس  رد  ع )  ) یلع نب  نیسح 
نانز دـندش و  دیهـش  البرک  نیمزرـس  رد  قارع  رد  شناراـی  ماـمت  وا و  دـنچ  ره  ، درک ماـیق  ، دوب هدز  هیکت  یمالـسا  تفـالخ  یـسرک 

رب يرگید  زا  دعب  یکی  اهمایق  ، دروآ دوجو  هب  نامز  نآ  ناناملسم  مامت  رد  یبیجع  ناجیه  اهنآ  نوخ  یلو  ، دنتشگ ریـسا  شا  هداوناخ 
ناشفیثک یگدنز  راموط  ماجنارـس  ،و  دمآ دراو  نانآ  يرگدادیب  ملظ و  خاک  ياه  هیاپ  رب  هدنبوک  تابرـض  دش و  زاغآ  هیما  ینب  دض 

اـضرلا ناونع  تحت  تفرگ  تروص  هیما  ینب  تموکح  دض  رب  اروشاع  هعقاو  زا  دعب  هک  ییاهمایق  مامت  هک  نیا  بلاج  ،و  دـش هدـیچیپ 
.تشاد همادا  زین  سابع  ینب  هماک  دوخ  ياهتموکح  نارود  رد  یتح  اهراعـش  نیا  زا  یـضعب  ،و  دوب نیـسحلا  تاراثل  ای  دـمحم و  لـآل 

(28)

دادبتسا و هنوگ  ره  ربارب  رد  تمواقم  تهج  همانرب  وگلا و  کی  تروص  هب  نایعیش  ام  يارب  زورما  ع )  ) نیسح ماما  نینوخ  مایق  هلاسم 
هدـیقع و هاـیحلا  نا  و   ،» مـیهد یمن  تـلذ  هـب  نـت  زگره  اـم  ، هلذـلا اـنم  تاـهیه  ياهراعــش  هدــمآ و  رد  متــس  مـلظ و  ییوـگروز و 

لباقم رد  هک  تسا  هدرک  کمک  ام  هب  هشیمه  تسالبرک  رابنوخ  خیرات  زا  هتفرگ  رب  هک  تسا  داهج  نامیا و  یگدـنز  تقیقح  ، داهج
نیسح و نادیهش  رالاس  هب  ادتقا  اب  میتسیاب و  ملاظ  ياهتموکح 
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( . دروخ یم  مشچ  هب  اهراعش  نیا  اج  همه  زین  ناریا  یمالسا  يروهمج  بالقنا  رد   ) میزاس فرط  رب  ار  ناملاظ  رش  ، شنارای

هار رد  يزابناج  تماهش و  راثیا و  هسامح و  حور  ، البرک نادیهش  اصوصخم  ، مالسا يادهش  هرطاخ  تشادگرزب  : هک نیا  نخس  هاتوک 
تسا نیا  ، دهد یم  ندادن  ملظ  هب  نت  نتسیز و  دنلب  رس  يارب  یمهم  ياهسرد  ام  هب  ،و  دراد یم  هدنز  ام  رد  هراومه  ار  نامیا  هدیقع و 

مـسارم رد  اـم  هک  دـننادن  یناـسک  تسا  نکمم  .لاـس  ره  رد  يرادازع  مـسارم  دـیدجت  اـه و  هرطاـخ  نـیا  نتـشادهگن  هدـنز  هفـسلف 
یلو ، هتسشن نآ  رب  یشومارف  رابغ  درگ و  تساهتدم  هک  دننک  روصت  یخیرات  هعقاو  کی  هب  طوبرم  ار  نآ  مینک و  یم  هچ  يراوگوس 

.دراد هتشاد و  ام  يادرف  زورما و  زورید و  خیرات  رد  يریثات  هچ  اه  هرطاخ  نیا  نتشادهگن  هدنز  هک  میناد  یم  دوخ  ام 

هک تسا  هدمآ  فورعم  خیراوت  همه  رد  « دحا هوزغ  زا  دعب  ( « ادهشلا دیس   ) هزمح » رب نیملسم  و  ص )  ) مالسا ربمایپ  يراوگوس  مسارم 
نایرگ ص )  ) ربمایپ نامـشچ  ، دینـش يرگ  هحون  هیرگ و  يادـص  ، درک یم  روبع  راصنا  ياه  هناخ  زا  یکی  رانک  زا  ص )  ) ادـخ لوسر 
غارـس هب  دینـش و  ار  نخـس  نیا  « ذاعم نب  دعـس  ،» درادـن رادازع  هزمح  یلو  : دومرف تشگ و  يراج  شکرابم  تروص  زا  کشا  دـش و 

دیس هزمح  يارب  دنورب و  ص )  ) ربمایپ يومع  هزمح  هناخ  هب  هک  داد  روتسد  اهنآ  نانز  هب  ،و  تفر لهـشالا  دبع  ینب  هفیاط  زا  یهورگ 
(29  ) .دننک يراوگوس  ءادهشلا 

يارب ار  اهنآ  هرطاخ  ،و  دوش ماجنا  دـیاب  نادیهـش  همه  يارب  هک  تسا  يا  هماـنرب  هکلب  ، دوبن هزمح  صوصخم  راـک  نیا  تسا  یهیدـب 
هک نونکا  مه  افداصت.میزاس  يراج  نیملـسم  قورع  رد  يا  هزات  نوخ  هتـسویپ  هار  نیا  زا  ،و  میرادـهگن هدـنز  ادرف  زورما و  ياهلـسن 

ار روطس  نیا 
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ارف ار  عیـشت  ناـهج  رـسارس  یمیظع  روش  یتـسار  هب  ، تسا يرمق  يرجه  لاـس 1417  مارحلا ) مرحم  مهد   ) اروشاـع زور  میـسیون  یم 
يادهش و  ع )  ) نیسح ماما  يراوگوس  مسارم  رد  هچراپکی  هدیـشوپ ، هایـس  سابل  همه  نالاسگرزب  ناناوجون و  ناناوج.تسا و  هتفرگ 

دوش توعد  مالسا  نانمشد  اب  هزرابم  يارب  اهنآ  زا  رگا  هک  تسا  نایامن  همه  ناج  رکف و  رد  یلوحت  نانچ  ، دنا هدرک  تکرـش  البرک 
همه قورع  رد  تداهـش  نوخ  ییوگ  ، دـنرادن ابا  يراکادـف  راـثیا و  هنوگ  ره  زا  ، دـنوش یم  نادـیم  دراو  هتفرگ  تسد  هب  هحلـسا  همه 
یم دوخ  ربارب  رد  مالـسا  هار  رد  يزابناج  نادـیم  رد  البرک  رد  ار  شنارای  نیـسح و  تعاس  نیمه  هظحل و  نیمه  رد  هدـش و  يراـج 

.دننیب

میلست رابکتـسا و  رامعتـسا و  دض  رب  هدنبوک  ياهراعـشا  زا  تسا  رپ  دوش  یم  هدناوخ  میظع  مسارم  نیا  رد  هک  يا  هسامح  رپ  راعـشا 
.نداد حیجرت  راب  تلذ  یگدنز  رب  ار  زیمآ  راختفا  گرم  ندشن و  متس  ملظ و 

اوقت نامیا و  مالـسا و  نتـشادهگن  هدنز  يارب  نآ  زا  درک و  ظفح  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  يونعم  میظع  هیامرـس  کی  نیا  : میدـقتعم ام 
.تفرگ هرهب 

تقوم جاودزا 

هنوگ ود  ، جاودزا بیترت  نیا  هب  ، تسا هدش  فورعم  هعتم  ناونع  هب  یمالسا  هقف  رد  هک  تسا  یعورشم  رما  تقوم  جاودزا  : میدقتعم ام 
.ددرگ یم  نییعت  نیفرط  قفاوت  اب  نآ  تدم  هک  تقوم  جاودزا  تسا و  دودحمان  نآ  نامز  تقو و  هک  مئاد  جاودزا  ، تسا

ماکحا ،و  عنام هنوگ  ره  زا  نز  ندوب  یلاـخ  ، هیرهم هلاـسم  هلمج  زا  دراد  تهابـش  لـئاسم  زا  يرایـسب  رد  مئاد  جاودزا  اـب  جاودزا  نیا 
زا دعب  هدع  نتـشادهگن  ، درادـن یتوافت  چـیه  مئاد  جاودزا  نادـنزرف  اب  هک  دـنوش  یم  دـلوتم  جاودزا  نیا  زا  هک  ینادـنزرف  هب  طوبرم 

تاملسم ءزج  ام  دزن  همه  اهنیا  ، ییادج
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دوجو مئاد  تقوم و  دقع  نایم  ییاهتوافت  هتبلا  .شیاهیگژیو  مامت  اب  ، تسا جاودزا  عون  کی  هعتم )  ) تقوم دـقع  رگید  ریبعت  هب  ، تسا
اهنآ نادنزرف  یلو   ) دنرب یمن  ثرا  رگیدـمه  زا  رـسمه  ود  ،و  تسین بجاو  رهوش  رب  نز  هقفن  تقوم  دـقع  رد  هک  نیا  هلمج  زا  دراد 

( . دنرب یم  ثرا  رگیدکی  ردام و  ردپ و  زا 

هک ار  ینانز  ، هضیرف نهروجا  نهوتآف  نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  :» دـیامرف یم  هک  میا  هتفرگ  دـیجم  نآرق  زا  ار  مکح  نیا  ام  لاـح  ره  هب 
(30 «. ) دیزادرپب دیاب  ار  اهنآ  رهم  ، دینک یم  هعتم 

.تسا تقوم  دقع  هرابرد  هیآ  نیا  هک  دنا  هدرک  حیرصت  ، گرزب نارسفم  فورعم و  ناثدحم  زا  يرایسب 

هورگ تسا و  تقوم  جاودزا  هب  طوبرم  قوف  هیآ  دـهد  یم  ناشن  هک  هدـش  لـقن  هیآ  نیا  لـیذ  رد  يداـیز  تاـیاور  يربط  ریـسفت  رد 
(31  ) .دنا هداد  تداهش  نآ  هب  ص )  ) ربمایپ هباحص  زا  يریثک 

(32  ) .تسا ناوارف  هنیمز  نیا  رد  تایاور  زین  یقهیب  ننس  و« «، روثنملا ردلا  » ریسفت رد 

ربمایپ رصع  رد  تقوم  دقع  دوجو  رب  لیلد  هک  یتایاور  زین  رگید  ناوارف  بتک  ملسم و  حیحص  »و« دمحا دنـسم  يراخب و« حیحـص  » رد
(33  ) .دراد دوجو  زین  نآ  فلاخم  تایاور  دنچ  ره  ، دوش یم  هدید  تسا  ص )  ) مرکا

هک یلاح  رد  ، تسا هدـش  خـسن  مکح  نیا  سپـس  هدوب  ص )  ) ربمایپ رـصع  رد  هعتم  حاکن  هک  دـندقتعم  تنـس  لها  ياـهقف  زا  یعمج 
لوسر دـهع  یلع  اتناک  ناتعتم  ثیدـح  ، تسا هدرک  خـسن  ار  نآ  « رمع هدوب و« ص )  ) ربمایپ رمع  رخآ  ات  مکح  نیا  دـنیوگ  یم  یعمج 

مدرک میرحت  ار  اهنآ  نم  تشاد و  دوجو  ص )  ) ربمایپ رصع  رد  هعتم  ود  ، جحلا هعتم  ءاسنلا و  هعتم  : امهیلع بقاعم  امهمرحم و  انا  هللا و 
هاوگ ( « تسا جح  زا  یصاخ  عون  هک   ) جح هعتم  نانز و  هعتم  ! منک یم  تازاجم  اهنآ  رب  و 
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(34  ) .تسا ینعم  نیا 

هب دقتعم  یضعب  ، تسا رظن  فالتخا  رگید  ماکحا  زا  يرایسب  دننام  تنس  لها  تاور  نایم  رد  یمالـسا  مکح  نیا  رد  هک  تسین  کش 
هنوگ نیا  ،و  دننک یم  راکنا  ار  نآ  یلکب  یکدنا  هورگ  مود و  هفیلخ  نامز  رد  نآ  خسن  هب  یـضعب  و  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  نآ  خـسن 

ص)  ) ربمایپ رـصع  رد  دـنیوگ  یم  دـنراد و  رظن  قافتا  نآ  تیعورـشم  رد  هعیـش  ياهقف  یلو  ، دراد دوجو  یهقف  لئاسم  رد  تافالتخا 
.تسا نکمم  ریغ  نآ  خسن  ترضح  نآ  تلحر  زا  دعب  هدشن و  خسن 

دروم رد  یعامتجا  ياهترورـض  زا  یتمـسق  يوگخـساپ  ، دوشن عقاو  هدافتـسا  ءوس  دروم  رگا  تقوم  جاودزا  : میدـقتعم اـم  لاـح  ره  هب 
رگید تاهج  ای  یلیـصحت  ای  ، يداصتقا يراجت و  ياهراک  رطاخ  هب  هک  ینارفاسم  ای  ، دنتـسین مئاد  جاودزا  هب  رداـق  هک  تسا  یناـناوج 

نیا نایم  رد  اشحف  هعـسوت  يارب  ار  هار  تقوم  جاودزا  اب  هزرابم  لیبق و  نیا  زا  رگید  يدراوم  دننام و  یم  رود  دوخ  هداوناخ  زا  یتدم 
لماوع رگید  يوس  زا  هتفر و  ـالاب  یفلتخم  لـلع  هب  یمئاد  جاودزا  نس  هک  اـم  ناـمز  رـصع و  رد  اـصوصخم  ، دـنک یم  زاـب  اـههورگ 

.دش دهاوخ  هدوشگ  نیقی  هب  اشحف  يارب  هار  ، دوش هتسب  هار  نیا  رگا.تسا  ناوارف  رایسب  ، تاوهش هدننک  کیرحت 

نانز ،و  نداد رارق  نازابسوه  تسد  هچیزاب  ار  نآ  ،و  یمالسا مکح  نیا  زا  هدافتـسا  ءوس  هنوگ  ره  اب  ام  هک  مینک  یم  رارکت  رگید  راب 
نوناـق لـصا  زا  يریگولج  بجوم  دـیابن  نوناـق  زا  نازابـسوه  یـضعب  هدافتـسا  ءوس  یلو  ، میفلاـخم ادـیدش  ، ندـناشک یگدولآ  هب  ار 

.ددرگ يریگولج  هدافتسا  ءوس  زا  دیاب  هکلب  ، دوش

عیشت هچخیرات 

تـسد رد  بلطم  نیا  يارب  ینـشور  دانـسا  تسا و  هدوب  ترـضح  نآ  نانخـس  و  ص )  ) ربمایپ رـصع  ، عیـشت شیادیپ  ادبم  : میدقتعم ام 
: میراد
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نامیا هک  یناسک  ، هیربلا ریخ  مه  کـئلوا  تاـحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  نا  :» هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  نارـسفم  زا  يرایـسب  هلمج  زا 
هک دنا  هدرک  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  ار  ثیدـح  نیا  ( 35  « ) .دنتـسه ادخ )  ) تاقولخم نیرتهب  دنداد  ماجنا  حلاص  لمع  دندروآ و 

 . تسوا نایعیش  و  ع )  ) یلع ، هیآ نیا  زا  روظنم  :» دومرف

میدوب ص )  ) ربمایپ تمدخ  ام  هک  دنک  یم  لقن  هللا  دبع  نب  رباج  زا  « رکاسع نبا  » زا « روثنملا ردلا  » رد یطویـس  فورعم  رـسفم  هلمج  زا 
نوزئافلا مهل  هتعیـش  اذه و  نا  هدیب  یـسفن  يذـلا  و  :» دومرف داتفا  وا  هب  ص )  ) ربمایپ مشچ  هک  یماگنه  دـمآ  ام  يوس  هب  ع )  ) یلع هک 

اولمع اونمآ و  نیذلا  نا  هیآ  سپس  « دنتمایق زور  رد  ناراگتسر  شنایعیش  وا و  تسوا  تسد  هب  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  ، همایقلا موی 
یم اهنآ  دـمآ  یم  ص )  ) ربمایپ باحـصا  سلجم  هب  ع )  ) یلع هک  یماگنه  ، نآ زا  دـعب  دـش و  لزان  هیربلا  ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلا 

(36 !« ) دمآ ادخ  تاقولخم  نیرتهب  ، هیربلا ریخ  ءاج  :» دنتفگ

(37  ) .دنا هدرک  لقن  يرصتخم ) ياهتوافت  اب   ) یفوع هیطع  هیودرم و« نبا  هزرب و« وبا  سابع و« نبا  » ار ینعم  نیمه 

تروص ص )  ) ربمایپ رـصع  نامه  رد  ، دنتـشاد ع )  ) یلع اـب  طاـبترا  هک  یناـسک  يارب  هعیـش  ماـن  باـختنا  هک  مینیب  یم  بیترت  نیا  هب 
.دشاب هدش  ادیپ  نآ  ریغ  ای  هیوفص  نامز  رد  ای  افلخ و  رصع  رد  هک  نیا  هن  تسا  هداد  اهنآ  هب  ص )  ) ربمایپ ار  مان  نیا  ،و  هتفرگ

ناکم نامز و  رد  ،و  میناوخ یم  زامن  تعامج  فص  کی  رد  اهنآ  اب  میراذگ و  یم  مارتحا  رگید  یمالـسا  قرف  هب  هک  نیا  نیع  رد  ام 
ییاهیگژیو ياراد  ع )  ) یلع بتکم  ناوریپ  میدقتعم  ، مینک یم  يراکمه  مالـسا  كرتشم  فادها  رد  میروآ و  یم  اجب  جح  يدـحاو 

هجوت و دروم  ،و  دنتسه
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.میا هدیزگرب  ار  بتکم  نیا  زا  يوریپ  ام  لیلد  نیمه  هب  ، دنا هدوب  ص )  ) ربمایپ صاخ  تیان 

رارکت ار  نخس  نیا  هتسویپ  ،و  دننک رارقرب  « ابس نب  هللا  دبع  بهذم و« نیا  نایم  يا  هطبار  هک  دنراد  رارـصا  هعیـش  نافلاخم  زا  یهورگ 
بیجع رایسب  نخس  نیا  ! هدرک رایتخا  ار  مالسا  سپس  ،و  هدوب يدوهی  لصا  رد  هک  دنتسه  ابـس  نب  هللا  دبع  وریپ  ، نایعیـش هک  دننک  یم 

بتک مامت  رد  هکلب  ، دنرادن درم  نیا  هب  يا  هقالع  نیرتمک  بتکم  نیا  ناوریپ  هک  دهد  یم  ناشن  هعیش  بتک  مامت  یـسررب  اریز  ، تسا
هب ار  وا  لتق  نامرف  ع )  ) یلع ، ام تایاور  زا  یضعب  قبط  هدش و  یفرعم  فرحنم  هارمگ و  يدرم  ناونع  هب  « ابس نب  هللا  دبع  هعیـش  لاجر 

(38  ) .تسا هدرک  رداص  شندوب  دترم  رطاخ 

تسا و يا  هناسفا  درف  کی  وا  دـندقتعم  ناققحم  زا  یـضعب  تسا و  لاؤس  ریز  ابـس  نب  هللا  دـبع  یخیرات  دوجو  لصا  هتـشذگ  نیا  زا 
يا هناـسفا  درم  کـی  ار  وا  هک  ضرف  هـب  و  ( 39  ) دشاب هعیـش  بهذم  راذـگناینب  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  ات  تسا  هتـشادن  یجراخ  دوجو 

.تسا هدوب  یفرحنم  هارمگ و  درف  ام  رظن  زا  مینادن 

هعیش بهذم  يایفارغج 

يددعتم زکارم  مالـسا  نیتسخن  نورق  نامه  رد  هکلب  ، تسا هدوبن  ناریا  روشک  هشیمه  نایعیـش  زکرم  هک  تسا  تیمها  زئاح  هتکن  نیا 
نایعیش يارب  يددعتم  زکارم  ، زین هیما  ینب  نیگآرهز  تاغیلبت  مغر  یلع  ماش  رد  و   ، هنیدم » دوخ یتح  نمی و   ،» هفوک هلمج  زا  دنتـشاد 

یم هعیـش  زا  ییاههورگ  هشیمه  زین  رـصم  روانهپ  نیمزرـس  رد  .دیـسر  یمن  قارع  » رد هعیـش  زکارم  تعـسو  هب  دنچ  ره  ، تشاد دوجو 
(40  ) .تسا هدوب  هعیش  زا  ینادرم  تسد  هب  رصم  تموکح  یمطاف  يافلخ  رصع  رد  یتح  دنا  هتسیز 

هلمج زا  دنراد  دوجو  هعیش  ناناملسم  زا  ییاههورگ  ناهج  فلتخم  ياهروشک  رد  نونکا  مه 
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ره ، دنراد یمالـسا  قرف  ریاس  اب  یبوخ  طباور  ،و  دننک یم  یگدـنز  هیقرـش  هقطنم  » رد نایعیـش  زا  يدایز  تیعمج  ، يدوعـس روشک  رد 
ینیبدب نظ و  ءوس  ینمشد و  توادع و  رذب  اهنآ  ریغ  هعیش و  ناناملسم  نایم  هک  دنراد  هتـشاد و  یعـس  هشیمه  مالـسا  نانمـشد  دنچ 

.دنیامن فیعضت  ار  هورگ  ود  ره  دننک و  نشور  اهنآ  نایم  رد  ار  گنج  فالتخا و  عازن و  شتآ  دنشاپب و 

زا هک  ار  ناهج  مدرم  ،و  هتـشارفا رب  دق  ، يدام برغ  قرـش و  ربارب  رد  یناهج  میظع  تردق  کی  ناونع  هب  مالـسا  هک  زورما  اصوصخم 
مه رد  يارب  مالـسا  نانمـشد  دیما  نیرتمهم  زا  یکی  ، دـناوخ یم  ارف  دوخ  يوس  هب  دـنا  هدـش  سویام  هدروخ و  رـس  يدام  ياهندـمت 

دننز و نماد  یبهذم  فالتخا  شتآ  هب  هک  تسا  نیا  هب  ناهج  رد  مالسا  تفرشیپ  گنهآ  ندرک  تسـس  نیملـسم و  تردق  نتـسکش 
هئطوـت نیا  دـنناوت  یم  ، دنـشاب رایـشوه  رادـیب و  ، یمالـسا بهاذـم  ماـمت  ناوریپ  رگا  کـش  یب  ، دـنراد لوغـشم  مه  هـب  ار  ناناملـسم 

.دنربب نیب  زا  ار  كانرطخ 

مقر هک  تسا  يرشع  ینثا  هعیش  ، همه زا  رتفورعم  رتروهشم و  یلو  ، دنراد يددعتم  ياه  هقرف  تنس  لها  » دننام هعیـش  هک  تسا  ینتفگ 
.دهد یم  لیکشت  ار  ناهج  نایعیش  هدمع 

دودـح اهنآ  ددـع  ، اهرامآ زا  یـضعب  قباطم  یلو  ، تسین نشور  ناهج  نیملـسم  ریاـس  هب  اـهنآ  تبـسن  نایعیـش و  قیقد  دادـعت  هچ  رگ 
.دهد یم  لیکشت  ار  ناهج  ناناملسم  مراهچ  کی  ابیرقت  هک  تسا  رفن  نویلیم  دصیس  ات  تسیود 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  ثاریم 

هراشا

داـیز تاـیاور  ،و  دـنا هدرک  لـقن  - مالـسلا مهیلع  - تیب لـها  همئا  قیرط  زا  ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  يداـیز  تاـیاور  بتکم  نیا  ناوریپ 
هلمج زا  ، ددرگ یم  بوسحم  هعیش  هقف  فراعم و  یلصا  عبانم  زا  زورما  هک  دنراد  - مالـسلا مهیلع  - ناماما ریاس  و  ع )  ) یلع زا  يرگید 

بتک هب  هک  ریز  هناگ  راهچ  ياهباتک 
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ار عوـضوم  نیا  رارکت  یلو.درب  ماـن  ناوـت  یم  ار  « راصبتـسا بیذـهت و«  ،» هیقفلا هرـضحی  ـال  نم   ،» یفاـک :» تـسا هدـش  فورعم  هـعبرا 
نآ هک  تسین  ینعم  نیا  هب  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ربتعم  عبانم  ریاس  ای  فورعم  عبانم  نیا  زا  یکی  رد  یثیدـح  ره  هک  میناد  یم  يرورض 

لاجر بتک  رد  هناگادج  نآ  دنـس  لاجر  زا  کی  ره  دیاب  هک  دراد  يدنـس  هلـسلس  یثیدح  ره  هکلب  ، تسا ربتعم  صوصخ  هب  ثیدح 
یم هتفریذـپ  حیحـص  ثیدـح  کی  ناونع  هب  ثیدـح  نآ  ، دـندوب داـمتعا  دروم  دنـس  لاـجر  ماـمت  هاـگ  ره  ، دریگ رارق  یـسررب  دروم 

.تسا لاجر  ثیدح و  ملع  ياملع  ناهاگآ و  روخ  رد  اهنت  راک  نیا  تسا و  فیعض  ای  كوکشم  ، تروص نیا  ریغ  رد  ، دوش

ارچ تسا  توافتم  تنـس  لها  فورعم  عبانم  اب  هعیـش  بتک  رد  ثیداـحا  يروآ  عمج  عضو  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  اـج  نیا  زا 
درگ ار  یثیداحا  هک  ، تسا هدوب  نیا  ناگدنـسیون  يانبم  ، ملـسم حیحـص  يراخب و  حیحـص  اـصوصخم  حاحـص  فورعم  بتک  رد  هک 
لها دیاقع  هب  یبایتسد  يارب  ، دناوت یم  ثیداحا  نآ  زا  کی  ره  لیلد  نیمه  هب  تسا و  هدوب  ربتعم  حیحص و  اهنآ  دزن  هک  دننک  يروآ 
مهیلع - تیب لها  هب  بوسنم  ثیداحا  همه  هک  هدوب  نیا  هب  هعیـش  ناثدـحم  ياـنبم  هک  یلاـح  رد  ( 41  ) دریگ رارق  دانتـسا  دروم  تنس 

.دینک تقد  - دنا هدرک  راذگاو  لاجر  ملع  هب  ار  حیحص  ریغ  زا  حیحص  تخانش  ،و  دننک يروآ  عمج  ار  - مالسلا

گرزب باتک  ود 

لاس رازه  کی  دودح  یضر  فیرـش  موحرم  هک  تسا  هغالبلا  جهن  ، دوش یم  بوسحم  هعیـش  مهم  ياهثاریم  ءزج  هک  یمهم  عبانم  زا 
ظافلا الاب و  نآ  ياوتحم  يردـق  هب  ،و  تسا هدرک  میظنت  راصق  تاملک  اـه و  هماـن  ، اـه هبطخ  شخب  هس  رد  ع )  ) یلع تاـملک  زا  لـبق 

ینییآ بتکم و  ره  وریپ  سک  ره  هک  تسابیز 
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اب زین  ناناملـسم  ریغ  هک  ناناملـسم  اهنت  هن  شاک  يا  ،و  دریگ یم  رارق  نآ  یلاع  ياوتحم  ریثات  تحت  ، دنک هعلاطم  ار  باتک  نیا  دـشاب 
.دنوش انشآ  یعامتجا  یقالخا و  یسایس و  لئاسم  داعم و  ادبم و  دیحوت و  رد  مالسا  دنلب  فراعم  هب  ات  ، دندش یم  انشآ  نآ 

نیرتاـبیز نیرتحیـصف و  نیرتـهب و  زا  تسا  يا  هعوـمجم  هـک  تـسا  هیداجـس  هفیحـص  باـتک  ، گرزب ياـهثاریم  نـیا  زا  رگید  یکی 
هب هلمج  دنک و  یم  يرگید  قیرط  زا  ار  هغالبلا  جهن  ياه  هبطخ  نامه  راک  عقاو  رد  هک  قیمع  الاب و  دـنلب و  رایـسب  ياوتحم  اب  ، اهاعد

حور و ،و  دزومآ یم  یناسنا  ره  هب  ار  دـنوادخ  اب  تاجانم  شیاـین و  زرط  یتسار  هب  ،و  دزومآ یم  ناـسنا  هب  يا  هزاـت  سرد  نآ  هلمج 
.دشخب یم  افص  رون و  ار  یمدآ  ناج 

یبا نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  ماـما  ، هعیـش بتکم  ياوـشیپ  نیمراـهچ  ياـهاعد  زا  تسادـیپ  شماـن  زا  هـک  ناـنچ  هعوـمجم  نـیا 
تاذ هب  قشع  دـنوادخ و  هاـگرد  هب  رتشیب  هجوت  شیاـین و  اـعد و  حور  میهاوخب  تقو  ره  اـم  تسا و  ع ) « ) داجـس هب  روهـشم  ، بلاـط

نآ زا  دنوش  یم  باریس  يراهب  تکرب  رپ  ربا  زا  هک  سر  ون  ناهایگ  نوچمه  میور و  یم  اهاعد  نیا  غارـس  هب  دوش  ادیپ  ام  رد  شکاپ 
.میدرگ یم  باریس 

نب رفعج  ،و  رقابلا یلع  نب  دـمحم  ینعی  ، ماما نیمـشش  نیمجنپ و  زا  دوش  یم  ثیدـح  رازه  اههد  رب  غلاب  هک  هعیـش  ثیداـحا  نیرتشیب 
نآ رطاخ  هب  نیا  ،و  تسا ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ، ماما نیمتـشه  زا  زین  یمهم  تمـسق  ،و  هدش لقن  - مالـسلا امهیلع  - قداصلا دمحم 
هب ، دوب رتمک  اهنآ  رب  سابع  ینب  هیما و  ینب  ماکح  نانمشد و  راشف  هک  دندوب  ناکم  نامز و  زا  یطیارش  رد  راوگرزب  هس  نیا  هک  تسا 

هک يدایز  ثیداحا  دنتسناوت  لیلد  نیمه 
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راگدای هب  دوخ  زا  مالسا  هقف  ماکحا  فراعم و  باوبا  مامت  رد  ، دوب هدیسر  اهنآ  هب  ناشدادجا  ناردپ و  هلیسو  هب  ص )  ) ادخ لوسر  زا 
رفعج مشـش  ماما  زا  اهنآ  تایاور  نیرتشیب  هک  تسا  نیمه  رطاخ  هب  دنیوگ  یم  يرفعج  بهذم  ار  هعیـش  بهذم  هک  نیا  دـنراذگب و 
یفاک تردق  زین  سابع  ینب  دنتفر و  یم  فعض  هب  ور  هیما  ینب  هک  هتسیز  یم  ینارود  رد  هک  تسا  هدش  لقن  ع )  ) قداصلا دمحم  نب 

هقف فراعم و  ثیدح و  رد  درگاش  رازه  راهچ  ترـضح  نآ  هک  تسا  فورعم  ام  بتک  رد  ،و  دندوب هدرکن  ادـیپ  مدرم  رب  راشف  يارب 
.درک تیبرت 

هقفا تیار  ام  :» دیوگ یم  ع )  ) قداصلا دمحم  نب  رفعج  ماما  فیصوت  رد  یهاتوک  نخس  رد  هیفنح  فورعم  ياوشیپ  ماما و  هفینح  وبا 
(42 !« ) مدیدن ع )  ) دمحم نب  رفعج  زا  رت  هیقف  نم  ، دمحم نب  رفعج  نم 

تفر و ع )  ) دمحم نب  رفعج  دزن  یتدم  نم  :» دیوگ یم  نینچ  دوخ  نانخس  زا  یکی  رد  تنـس  لها  هقف  رگید  ياوشیپ  سنا  نب  کلام 
هب ،و  دوب نآرق  توالت  لوغـشم  ای  ، تفرگ یم  هزور  ای  دـناوخ  یم  زاـمن  اـی  ، مدـید تلاـح  هس  زا  یکی  رد  هراومه  ار  وا  ، متـشاد دـمآ 
رب انب  نوچ  و  ( 43 !« ) تسا هدینشن  هدیدن و  یـسک  تدابع  ملع و  رظن  زا  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  زا  رت  تلیـضف  اب  يدرم  نم  داقتعا 
یم یـشوپ  مشچ  - مالـسلا مهیلع  - تیب لها  ناماما  هرابرد  مالـسا  ياملع  ریاس  نانخـس  زا  ، تسا بلاطم  یگدرـشف  راصتخا و  تیاهن 

.مینک

یمالسا مولع  رد  هعیش  شقن 

یتح ، هتفرگ تاشن  اهنآ  زا  یمالسا  مولع  هک  دندقتعم  یضعب  ، تسا هتشاد  يرثؤم  شقن  یمالسا  مولع  شیادیپ  رد  ، هعیـش : میدقتعم ام 
نیا ندروآ  دیدپ  رد  اهنآ  ، لقادح مییوگ  یم  ام  یلو  ، دنا هداد  هئارا  یکرادم  دانسا و  هدش و  هتـشون  هنیمز  نیا  رد  ییاهباتک  ای  باتک 

مهس مولع 
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یم هدـید  مالـسا  نوـنف  موـلع و  رد  هعیـش  ياـملع  زا  هک  تسا  ییاـهباتک  هلاـسم  نیا  هاوـگ  دـهاش و  نیرتـهب  ،و  دـنا هتـشاد  ییازـسب 
مولع ریـسفت و  رد  باـتک  نارازه  ، تسا ریظن  یب  دوـخ  عوـن  رد  هدرتـسگ و  رایـسب  یـضعب  هک  ، لوـصا هقف و  رد  باـتک  نارازه.دوـش 
ياه هناخباتک  رد  نونکا  مه  اهباتک  نیا  زا  يرایـسب  ، رگید مولع  رد  باتک  نارازه  ،و  مالک ملع  دـیاقع و  رد  باـتک  نارازه  ،و  ینآرق

هناخباتک نیا  هب  هعجارم  اب  ار  اعدا  نیا  قدـص  دـناوت  یم  سک  ره  دراد و  رارق  ناگمه  دـید  ضرعم  رد  تسا و  دوجوم  ایند  فورعم 
.دنادب اه 

(44  ) .تسا هدرک  يروآ  درگ  ار  نآ  تسرهف  گرزب  دلجم  رد 26  هدرک و  تسرهف  ار  اهباتک  نیا  هعیش  فورعم  نادنمشناد  زا  یکی 
نیـشیپ ياـملع  راـثآ  ياـیحا  يارب  يداـیز  شـالت  وسکی  زا  ریخا  ههد  دـنچ  نیا  رد  ،و  تسا لـبق  لاـس  اـههد  هب  طوبرم  تسرهف  نیا 

اقیقد زونه  هک  ، دـیدج ياهباتک  فیلاـت  فینـصت و  يارب  رگید  يوس  زا  ،و  هتفرگ تروص  اـهنآ  پاـچ  یطخ و  بتک  فشک  ،و  هعیش
هدمآ رد  ریرحت  هتشر  هب  دیدج  باتک  نارازه  ای  اهدص  یمالـسا  مولع  زا  هتـشر  ره  رد  ، ملـسم روطب  یلو  میا  هدرکن  هیهت  ار  نآ  رامآ 

.تسا

نیقداصلا عفنی  موی  اذه  هللا  لاق  : » دیوگ یم  دیجم  نآرق  ، تسا مالـسا  یـساسا  مهم و  ناکرا  زا  تناما  یتسار و  قدص و  : میدقتعم ام 
(45 «. ) دشخب یم  عفن  اهنآ  هب  نایوگتسار  قدص  هک  تسا  يزور  زورما  دیامرف  یم  دنوادخ  ، مهقدص

هداد ناسنا  هب  یتسار  قدص و  ربارب  رد  هک  تسا  یشاداپ  تمایق  زور  یلصا  شاداپ  دوش  یم  هدافتـسا  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  زا  هکلب 
(46 ( . ) مهقدصب نیقداصلا  هللا  يزجیل  ( ) یگدنز نوئش  مامت  رد  ،و  یهلا ياهنامیپ  هب  لمع  رد  ، نامیا رد  یتسار  قدص و   ) دوش یم 

هنوگ نامه  و 

www.Ghaemiyeh.comامداقتعا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 111زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


ناموصعم و نیـشنمه  ماگمه و  یگدنز  نارود  مامت  رد  هک  میرومام  ناناملـسم  ام  نآرق  روتـسد  قبط  دش  هراشا  زین  هتـشذگ  رد  هک 
هب دـنوادخ  هک  تسا  هیاپ  نآ  ات  عوضوم  نیا  تیمها  ( 47 ( . ) نیقداصلا عم  اونوک  هللا و  اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای   ) میشاب نایوگتـسار 

لخدـم ینلخدا  بر  لق  و   ) ددرگ جراخ  هناقداص  دوش و  دراو  هناقداص  يراـک  ره  رد  دـهاوخب  ادـخ  زا  دـهد  یم  روتـسد  شربماـیپ 
(48 ( . ) قدص جرخم  ینجرخا  قدص و 

یتسار و قدص و  هک  نیا  رگم  دشن  ثوعبم  ادـخ  يوس  زا  يربمایپ  چـیه  هک  میناوخ  یم  یمالـسا  تایاور  رد  لیلد  نیمه  هب  تسرد 
(49 ( . ) رجافلا ربلا و  یلا  هنامالا  ءادا  ثیدحلا و  قدصب  الا  ایبن  ثعبی  مل  لج  زع و  هللا  نا   ) هدوب وا  یلصا  ياه  همانرب  رد  تناما 

قدص و هار  زج  باتک  نیا  ياهثحب  رد  هک  میتفرگ  راک  هب  ار  شـشوک  یعـس و  تیاهن  تایاور  تایآ و  نیا  زا  نتفرگ  ماهلا  اب  زین  ام 
میشاب هتفای  قیفوت  تلاسر  نیا  يادا  رد  راگدرورپ  فطل  هب  هک  میراودیما  مییوگن و  تناما  قح و  فالخ  رب  یمالک  میئوپن و  یتسار 

.قیفوتلا یلو  هنا 

نخس نیرخآ 

مالسا عورف  لوصا و  رد  ، نایعیـش -و  مالـسلا مهیلع  - تیب لها  بتکم  ناوریپ  دیاقع  زا  تسا  يا  هدرـشف  ، هدمآ هعومجم  نیا  رد  هچنآ 
مالسا نادنمشناد  فلتخم  بتک  یمالسا و  تایاور  نآرق و  تایآ  زا  نآ  كرادم  هب  ،و  هدش نایب  فیرحت  رییغت و  نیرتمک  نودب  هک 

یلامجا نایب  زا  ریغ  ام  ،و  دوبن نکمم  اهثحب  ندوب  هدرـشف  راصتخا و  هظحالم  هب  كرادم  همه  رکذ  دنچ  ره  ، تسا هدش  هراشا  الامجا 
.میتشادن یفده  باتک  نیا  رد  هدرشف  و 

: دراد رب  رد  ار  ریز  جیاتن  ثحب  نیا  : میدقتعم ام 

یبوخ عبنم  -1
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یم ناناملسم  ریغ  یتح  یمالـسا و  قرف  همه  دنک و  یم  نایب  تقد  تیاهن  اب  ینـشور و  هب  ار  هعیـش  دیاقع  ، راصتخا نیع  رد  هک  تسا 
درگ يارب  دـنریگب و  رایتخا  رد  لوا  تسد  زا  لامجا و  روط  هب  ار  بهذـم  نیا  ناوریپ  دـیاقع  ، کـچوک هوزج  نیا  هعلاـطم  اـب  دـنناوت 

.تسا هدش  هدیشک  يدایز  تمحز  نآ  يروآ 

ای دننک  یم  يرواد  ، ام دیاقع  هرابرد  هناهاگآان  یهاگ  هک  یناسک  يارب  ، دشاب یهلا  تجح  مامتا  دناوت  یم  هوزج  نیا  : میدـقتعم ام  -2
.دنریگ یم  ربتعم  ریغ  ياهباتک  ای  ،و  ضرغم كوکشم و  دارفا  زا  ار  نآ 

تـسین نانچ  نیملـسم  قرف  ریاس  بتکم و  نیا  ناوریپ  نایم  توافت  دراوم  هک  دوش  یم  نشور  ، الاب دـیاقع  هظحالم  اب  : میدـقتعم ام  -3
بهاذم همه  نایم  رد  كرتشم  طاقن  هک  ارچ  ، ددرگ یمالـسا  بهاذم  ریاس  بهذم و  نیا  ناوریپ  نایم  ، كرتشم يراکمه  زا  عنام  هک 

.دننک یم  دیدهت  ار  همه  زین  یکرتشم  نانمشد  تسا و  ناوارف  رایسب  یمالسا 

رد يزیرنوخ  گنج و  عازن و  شتآ  ، یمالـسا بهاذـم  نایم  تافالتخا  ندرک  گرزب  اب  هک  تسا  راک  رد  ییاهتـسد  : میدـقتعم اـم  -4
،و دهد رارق  دوخ  تکرب  رپ  هیاس  ریز  ار  ناهج  زا  یمیظع  قطانم  دور  یم  ام  نامز  رصع و  رد  هک  ار  مالسا  ،و  دننک نشور  نانآ  نایم 
ای دناشکب  فعض  هب  ، دنک رپ  ار  يراد  هیامرس  يدام  ماظن  لحنی  نوزفا و ال  زور  تالکشم  مسینومک و  نتخیر  ورف  زا  یشان  ياهالخ 

.دزاس فقوتم  ناهج  رد  ار  مالسا  يورشیپ 

مالسا تخانش  يارب  هک  یـشزرا  رپ  رایـسب  ياهتـصرف  ،و  دندرگ قفوم  دوخ  راک  نیا  رد  هک  دنهد  ناکما  نافلاخم  هب  دیابن  ناناملـسم 
.دورب تسد  زا  هدش  لصاح  ناهج  رد 

هب ، جاجل بصعت و  زا  رود  تیمیمص و  افص و  زا  هدنکآ  یطیحم  رد  دننیـشنب و  مه  رود  ، یمالـسا بهاذم  ياملع  رگا  : میدقتعم ام  -5
یسررب ثحب و 
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هکلب ، دوش یم  هدیچ  رب  تافالتخا  همه  مییوگ  یمن  ، تسا دایز  رایـسب  تافالتخا  ندش  مک  ناکما  ، دنزادرپب فالتخا  دروم  لئاسم  رد 
رد تنـس  لـها  هعیـش و  ياـملع  زا  یهورگ  ناریا  روشک  رد  رخاوا  نیا  رد  هک  هنوگ  ناـمه  ، دوش یم  هتـساک  نآ  هنماد  زا  مییوگ  یم 

.دجنگ یمن  رـصتخم  نیا  رد  نآ  حرـش  هک  دنداد  نایاپ  تافالتخا  زا  یتمـسق  هب  دنتـسشن و  مه  اب  يددعتم  تاسلج  رد  نادهاز  رهش 
(50)

یف لعجت  نامیالاب و ال  انوقبس  نیذلا  انناوخال  انل و  رفغا  انبر  :» مینک یم  ضرع  هتـشادرب و  لاعتم  رداق  هاگرد  هب  اعد  تسد  نایاپ  رد 
(51  . ) میحر فؤر  کنا  انبر  اونمآ  نیذلل  الغ  انبولق 

نایاپ

اهتشون یپ 

هیآ 190. ، نارمع لآ  هروس  -1

هیآ 65. ، ماعنا هروس  -2

هیآ 50. ، ماعنا هروس  -3

هیآ 22. ، لافنا هروس  -4

هیآ 49. ، فهک هروس  -5

هیآ 70. ، هبوت هروس  -6

هیآ 108. ، نارمع لآ  هروس  -7

هیآ 286. ، هرقب هروس  -8

هیآ 82. ، دوه هروس  -9

هیآ 41. ، مور هروس  -10

هیآ 11. ، دعر هروس  -11

هیآ 79. ، ءاسن هروس  -12

.23، ثیدح هحفص 17، دلج 5، ، راونالا راحب  -13

.میا هدرک  نایب  احورشم  ار  بلطم  نیا  هثدحتسملا  لئاسملا  باتک  رد  -14
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هیآ 3. ، هدئام هروس  -15

هحفص 96. دلج 67، ، راونالا راحب  هحفص 74، دلج 2، ، یفاک لوصا  -16

( تسا هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  باتک  نامه  رد  زین  يرگید  ددعتم  ثیداحا   ) ثیدح 127 هحفص 18، ، لوا دلج  ، ثیداحالا عماج  -17
.

هیآ 28. ، نمؤم هروس  -18

هیآ 28. ، نارمع لآ  هروس  -19

هدـش نیمز  رد  یهلا  رپس  ، ضرـالا یف  هللا  سرت   » ریبعت ثیداـحا  زا  یـضعب  رد  باب 24. ثیدح 6، هحفص 461، دلج 11، ، لئاسو -20
.تسا

رد يدـحاو  هلمج  زا  دـنا  هدروآ  دوخ  فورعم  ياـهباتک  رد  ، ثیدـح باـبرا  ناـخروم و  نارـسفم و  زا  يرایـسب  ار  ثیدـح  نیا  -21
.دنا هدروآ  لحن ) هیآ 106  لیذ   ) دوخ ریسفت  رد  مادک  ره  يروباشین  يواضیب و  ، يزار رخف  ، يرشخمز ، یبطرق ، يربط ، لوزنلا بابسا 

هحفص 167. دلج 3، ، یقهیب ننس  باب 138- هحفص 354، دلج 1، ، يذمرت ننس  -22

يراصنا هللا  دبع  نب  رباج  » زا دوخ  حیحص  رد  يراخب  هلمج  زا  -23
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رکذ دیعـصلاب  ممیتـلا  باـب  رد  هللا  دـبع  نب  رباـج  » زا زین  دوـخ  حیحـص  رد  یئاـسن  نینچمه  و  هحفـص 91 ) دـلج 1 ،  ) ممیتلا باـب  رد 
مرکا ربمایپ  زا  فلتخم  قرط  زا  زین  هعیش  عبانم  رد  و  هحفص 301 ) ، لوا دلج   ) تسا هدش  لقن  زین  سابع  نبا  زا  دمحا  دنسم  رد  ، هدرک

.تسا هدش  لقن  (ص )

ات هحفص 93  دلج 5، ، ریدـغلا باتک  هب  ترایز  هنیمز  رد  اهنآ  تالاح  ناگرزب و  تاملک  نینچمه  تایاور و  نیا  زا  یهاگآ  يارب  -24
.دوش هعجارم   207

.دوش هعجارم  قباس  كردم  هب  ترایز  هنیمز  رد  اهنآ  تالاح  ناگرزب و  تاملک  زا  نینچمه  تایاور و  نیا  زا  یهاگآ  يارب  -25

.درک هعلاطم  ناوت  یم  یقهیب  ننس  يذمرت و  حیحص  دمحا و  دنسم  ییاسن و  دواد و  وبا  ملسم و  حیحص  رد  ار  تایاور  نیا  -26

دیعس وبا  زا  يذمرت  حیحص  رد  « دنتشهب لها  ناناوج  ياقآ  ود  نیسح  نسح و  ، هنجلا لها  بابش  ادیس  نیـسحلا  نسحلا و  ثیدح  -27
نیحیحصلا كردتسم  رد  هللا و  لوسر  باحصا  لئاضف  باب  رد  هجام  نبا  حیحـص  و  هحفص 306 و 307 ) دلج 2،  ) هفیذح يردخ و 

.تسا هدش  لقن  رگید  بتک  زا  يرایسب  یبقعلا و  رئاخذ  لامعلا و  زنک  ،و  رجح نبا  هباصا  دادغب و  خیرات  ءایلوالا و  هیلح  و 

دمحم لآل  اضرلا  راعش  زا  ناملسم  ياه  هدوت  فطاوع  بلج  يارب  ، درک عطق  ار  هیما  ینب  تموکح  هشیر  هک  یناسارخ  ملـسم  وبا  -28
( . هحفص 372 دلج 5، ، ریثا نبا  لماک   ) تفرگ یم  کمک 

( . هحفص 175 دلج 4، ، ریثا نبا  لماک   ) تفرگ تروص  نیسحلا  تاراثل  ای  راعش  اب  زین  نیباوت  مایق 

( . هحفص 288 دلج 4، ، لماک  ) دوب راعش  نیمه  اب  زین  یفقث  هدیبع  یبا  نب  راتخم  مایق 

یلع نب  نیسح  ، دندرک مایق  سابع  ینب  دض  رب  هک  ییاههورگ  هلمج  زا  میناد  یم 
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هب توعد  ار  امـش  نم  ، دـمحم لآ  نم  اضرلا  یلا  مکوعدا  و  :» درک یم  هصـالخ  هلمج  کـی  رد  ار  دوخ  فدـه  وا  دوب ، خـف  بحاـص 
( . هحفص 194 دلج 8، ، يربط خیرات  هحفص 299- ، نیبلاطلا لتاقم   ) منک یم  ص )  ) دمحم لآ  يدونشخ  بلج 

هحفص 104. ، موس دلج  ، ماشه نبا  هریس  هحفص 163- دلج 2، ، ریثا نبا  لماک  -29

هیآ 24. ، ءاسن هروس  -30

هحفص 9. دلج 5، ، يربط ریسفت  -31

هحفص 206. دلج 7، ، یقهیب ننس  هحفص 140- دلج 2، ، روثنملا ردلا  -32

باب ناونع  تحت  هحفص 1022  دلج 2 ، ، ملسم حیحـص  هحفص 16 و  دلج 7، ، يراخب حیحص  هحفص 436- دلج 4، ، دمحا دنسم  -33
.تسا هدمآ  هعتملا  حاکن 

رگید بتک  زا  يرایسب  هحفص 206 و  دـلج 7 ، ، یقهیب ننـس  رد  اوتحم  رظن  زا  نآ  هیبش  یتارابع  ای  ترابع  نیمه  هب  ثیدـح  نیا  -34
رصع رد  لالح و  ، مالسا عرش  رد  هعتم  هک  دنک  یم  لقن  اهدنسم  حاحص و  بتک  زا  ثیدح  جنپ  تسیب و  ، ریدغلا هدنسیون  ، تسا هدمآ 
هحفص دلج 3، ، ریدغلا  ) درک یهن  نآ  زا  شرمع  رخاوا  رد  وا  سپـس  ، هدوب لومعم  رمع  نامز  زا  يرادـقم  لوا و  هفیلخ  و  ص )  ) ربمایپ

( . 332

هیآ 7. ، هنیب هروس  -35

هحفص 379. دلج 6، ، روثنملا ردلا  -36

.دییامرف هعجارم  دعب  هب  هحفص 259  دلج 9، ، نآرق مایپ  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب  -37

.هعیش لاجر  فورعم  روهشم و  بتک  ریاس  »و  ابس نب  هللا  دبع  هدام  رد  لاجرلا  ملع  یف  لاقملا  حیقنت  -» 38

.يرکسع همالع  هتشون  ، ابس نب  هللا  دبع  باتک  -39

هک اجنآ  ات  ، دندوبن هدوسآ  زین  نایـسابع  نامز  رد  ،و  دندش كانلوه  ياهراشف  راچد  هیما  ینب  نامز  رد  ماش  نایعیـش  هک  یماگنه  -40
زا ، ار برغم  هار  یعمج  دـنتفرگ و  شیپ  ار  قرـشم  هار  یهورگ  ، دـندرپس ناج  ساـبع  ینب  هیما و  ینب  ياهنادـنز  رد  اـهنآ  زا  يرایـسب 

نایعیـش کـمک  هب  دوـمن و  تمیزع  برغم )  ) شکارم هب  اـجنآ  زا  سپـس  ، تفر « رـصم فرط  هب  نسح  نب  هللا  دـبع  نب  سیردا  هـلمج 
هب یتموکح  ، شکارم
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رـصم رد  نایعیـش  زا  يرگید  تلود  تفاـی و  همادا  يرجه  مراـهچ  نرق  رخاوا  اـت  مود  نرق  رخاوا  زا  هـک  داد  لیکـشت  نایـسیردا  ماـن 
.دش لیکشت 

مدرم رد  هک  یگدامآ  اب  دنتـسناد و  یم  ص )  ) ربمایپ رتخد  س )  ) همطاف نادـنزرف  زا  و  ع )  ) نیـسح ماما  نادـنزرف  زا  ار  دوخ  هک  اهنیا 
رهش دش و  لیکشت  تموکح  نیا  امسر  يرجه  مراهچ  نرق  زا  دندز و  راک  نیا  هب  تسد  دنتفای  یعیـش  تموکح  لیکـشت  يارب  رـصم 
نرق هس  دودح  ،و  دوب رصم  ناشتموکح  زکرم  اهنآ  زا  نت  هد  هک  دندوب  رفن  هدراهچ  اعومجم  یمطاف  يافلخ  دندرک ، انب  اهنآ  ار  هرهاق 

نایمطاف مان  ،و  دش هتخاس  اهنآ  هلیسو  هب  زین  رهزالا  هاگشناد  رهزالا و  عماج  دجسم  ،و  دنتشاد تموکح  اقیرفآ  طاقن  ریاس  رـصم و  رد 
مطف هژاو  ، مالعالا یف  دـجنملا  ،و  يدـج دـیرف و  فراعملا  هرئاد  ، ادـخهد فراعملا  هرئاد   ) تسا هدـش  قتـشم  س )  ) ارهز همطاف  مان  زا 

«( . رهز و«

.دوش هعجارم  يراخبلا  حیحص  حرش  یف  يرابلا  حتف  ملسم و« حیحص  همدقم  هب  -41

هحفص 166. دلج 1، ، یبهذ ظافحلا  هرکذت  -42

( . هحفص 53 دلج 1، ، قداصلا مامالا  باتک  رد  ردیح  دسا  لقن  قباطم   ) هحفص 104 دلج 2، ، بیذهتلا بیذهت  -43

هک ییاهباتک  دادعت  ، تسا ینارهت  گرزب  اقآ  خیش  ، فورعم ثدحم  رسفم و  هتـشون  هعیـشلا  فیناصت  یلا  هعیرذلا  باتک  نیا  مان  -44
پاچ و تسا  یتدم  باتک  نیا  ، دـشاب یم  باتک  دـلج  رازه  رب 68  غلاب  هدـمآ  گرزب  تسرهف  نیا  رد  ، فلؤم رکذ  ناشن و  ماـن و  اـب 

.تسا هدش  رشتنم 

هیآ 119. ، هدئام هروس  -45

هیآ 24. ، بازحا هروس  -46

هیآ 119. ، هبوت هروس  -47

هیآ 80. ، ءارسا هروس  -48

هحفص 104. دلج 2، رد  نینچمه  و  هحفص 2 ) دلج 68،  ) تسا هدش  لقن  ع )  ) قداص رفعج  ماما  زا  راحب  رد  ثیدح  نیا  -49

هعلاطم مق  هیملع  هزوح  مایپ  هلجم  رد  دیناوت  یم  ار  نآ  حرش  -50
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.دییامرف

هیآ 10. ، رشح هروس  -51
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
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