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؟ تسیچ تعدب 

باتک تاصخشم 

 - 1341 رغصایلع ، یناوضر ، هسانشرس : 
[. ترایز جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  يارب  [ ؛ یناوضر رغصایلع  تسیچ /؟ تعدب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1390 رعشم ، رشن  نارهت : رشن :  تاصخشم 
88 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

. یسانشتیباهو ثحابم  هلسلس  تسورف : 
8-299-540-964-978 لایر :   9000 کباش : 

( مود پاچ   ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
(. اپیف  ) 1390 لوا : پاچ  تشاددای : 

. مود پاچ  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  نینچمه  88 ؛ [ - 87 . ] ص همانباتک : تشاددای : 

اههیدر اههیعافد و  هیباهو --  عوضوم : 
ناراذگتعدب تعدب و  عوضوم : 

ترایز جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  هدوزفا :  هسانش 
BP207/6/ر55ب4 1390 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/416 ییوید :  يدنب  هدر 
2325038 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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ص:2
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ص:10

هچابید

، لوحترپ خیرات  نیا  رد  تساههیرظن . اهتشادرب و  عونت  اهینوگرگد و  لوحت و  زا  هدنکآ  اهدورف و  زارف و  هارمه  یمالسا  هشیدنا  خیرات 
دـناهدش و هدرپس  یـشومارف  هب  يدـنچ  زا  سپ  نانآ  زا  یخرب  هدومن و  روهظ  یفلتخم  ینابم  اههزیگنا و  اب  نوگانوگ و  بهاذـم  اـههقرف و 

نیا اریز  تسا ؛ يرگید  ّرـس  ریـس و  ار  تیباهو  هقرف  نایم ، نیا  رد  اما  دـننیرفآشقن ، یمالـسا  عماوج  رد  نانچمه  لوحت  ریـس  اب  زین  یخرب 
هنارجحتم راوتـساان و  ياههشیدـنا  ات  تسا  نآ  رب  اما  تسین ، رادروخرب  یمالـسا  نارظنبحاص  نایم  رد  يراوتـسا  هشیدـنا  زا  هکنآ  اب  هقرف 

. دنالوبقب یمالسا  رکفت  هشیدنا و  رادنادیم  اهنت  ار  دوخ  هدومن و  لیمحت  ناناملسم  ریاس  هب  ار  شیوخ 
رغصایلع ياقآ  بانج  دنمجرا  داتسا  هک  قیقحت  هتسیاب  تسا  يراک  هقرف  نیا  ياههشیدنا  لوحت و  ریس  اهزمر و  زار و  تخانـش  ورنیا ، زا 

يواکاو هب  ناوارف  یتاقیقحت  عبانم  زا  يدنمِهرهب  اب  هتخادرپ و  رکفت  نیا  ناهنپ  ادـیپ و  يایاوز  هب  ریدـقت  روخرد  ریگیپ و  شالت  اب  یناوضر 
. تسا هتخادرپ  هقرف  نیا  ياهشرگن  اههشیدنا و 

اب هدـیدرگ و  یفارحنا  هقرف  نیا  اـب  رتـشیب  ییانـشآ  بجوـم  تاـقیقحت  هلـسلس  نیا  تسا  دـیما  ناـشیا ، تاـمحز  زا  رکـشت  ریدـقت و  نمض 
. دوش هدوزفا  هعومجم  نیا  یفیک  ياقترا  رب  يدعب  ياهپاچ  رد  نارظنبحاص  نادنمشیدنا و  ياههاگدید  زا  يریگهرهب 

قیفوتلا یلو  هنا 
جح تاقیقحت  زکرم 

فراعم مالک و  هورگ 
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11 ص :

راتفگشیپ

نیب رد  هک  یلامعا  زا  يرایـسب  هک  میربیم  یپ  نایباهو  ياواتف  هب  هعجارم  اب  تسا . تعدـب »  » هژاو نایباهو ، دزن  دربراکرپ  تاـملک  زا  یکی 
مهفو نید  رد  ناـنآ  يرظن  گـنتو  رّجحت  تهج  هب  رگم  تسین  نیا  دوـشیم ؛ حرطم  تعدـب  ناوـنع  هب  ناـنآ  دزن  تـسا ، ّتنـس  ناناملـسم 

مالـسا ربمایپ  يوس  زا  یمالـسا  تعیرـشو  نید  مینادیم  هکنآ  اب  دراد . دوجو  یـصاخ  یـسایس  ضارغا  هیـضق  تشپ  رد  هکنیا  اـی  تعیرش ،
. تسا هدش  یفرعم  ناسآو  لهس  تعیرش  ناونع  هب  (ص )
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14 ص :

نایباهو رظنم  زا  تعدب 

هراشا

هک يرما  ره  لماش  ار  نآو  هداد  هعـسوت  ار  تعدب »  » موهفم ات  دناهدمآرب  ددصرد  دـنراد  طیـسبو  هنارّجحتم  رکف  هک  تهج  نآ  زا  نایباهو 
؛ دنهدیم ماجنا  تعیرـش  تظفاحم  رب  صرح  ناونع  تحت  ار  راک  نیاو  دنیامنب ، زین  تسا  هدوبن  ص )  ) ادخ لوسر  نامز  ردو  هدـش  ثداح 
. دـنهدیم رارق  يرایـسب  تالکـشم  رد  ار  مدرمو  هدرک  جراخ  ندوب  ناسآو  لهـس  زا  ار  نید  دوخ  درکلمع  نیا  اب  دـننادیمن  هک  یلاح  رد 
. دوشیم تعدب »  » موهفم رد  لخاد  هنرگو  دشاب ، هدیـسر  عراش  بناج  زا  صاخ  یّـصن  دیاب  یعرـش  رما  ره  يارب  هک  دننکیم  نامگ  نانآ 

قیداصم يوگخـساپ  دـناوتب  ات  تسین  یلک  نیناوقو  یمومع  طباوض  هدـنرادربردو  هدوب  میقع  یمالـسا  تعیرـش  هک  دـننکیم  نامگ  نانآ 
. دشاب قبطنم  ناکمو  نامز  طیارش  ابو  هدوب  ثداح 

، دناشن نیملسم  نیب  رد  ار  فالتخاو  هقرفت  مخت  هنارظنگنت  هاگدید  نیا  اب  هک  یصخش  دراد . رارق  هیمیت  نبا  رّکفتو ، بتکم  نیا  سأر  رد 
فرع هب  طوبرم  رـشب  تداـع  هکنیا  هب  تسا  لـئاق  شدوخ  هکنیا  اـب  تخاـس . مهّتم  اـهتمهت  عاونا  هب  ار  دّـحوم  ناناملـسم  قـیرط  نیا  زاو 

. تسا عنم  مدعو  تیّلح  نآ  رد  لصا  اذلو  تسا ، نانآ  تعیبطو 
: دیوگیم هیمیت  نبا 

(1). هللا هرّظح  ام  ّالإ  اهنم  رظحی  تاداعلا ال  یف  لصألاو  هللا ، هعّرش  ام  ّالإ  اهنم  عرشی  تادابعلا ال  یف  لصألاف 
زج يزیچ  هک  تسا  نآ  تاداع  رد  لصاو  دـشابن ، عورـشم  هدرک  عیرـشت  دـنوادخ  هک  هچنآ  زج  هب  يزیچ  هک  تسا  نآ  تاداـبع  رد  لـصا 

. دشابن عونمم  هدرک ، عونممو  روظحم  دنوادخ  هک  هچنآ 
رگید فیاوطو  هدرب  ثرا  هب  هیمیت  نبا  ناشگرزب  زا  ار  نارگید  هب  ماهتا  ینعی  شورو  هدیقع  نیا  باهولادبع ، نب  دّـمحم  ناوریپو  نایباهو 

. دنتخاس مهتم  رفکو  كرشو  يراذگتعدب  هب  لامعا ، یخرب  تهج  هب  ار  یمالسا 
: تسا هدمآ  هیمالسالا » فراعملا  هرئاد   » رد

زین یهورگو  دننکیم ، دروخرب  نآ  اب  هتسب  روط  هب  یخرب  دناهدش : هتـسد  ود  نآ  لباقم  رد  مدرمو  هتـشاد  تفرـشیپ  تعدب )  ) هملک موهفم 
ینمؤم ره  رب  دنیوگیم : هورگ  نیا  دـننایباّهو . هزورما  نانآ  هدـنیامن  هک  دنـشابیم  هلبانح  صاخ  روط  هب  لوا  هتـسد  ناوریپ  دـندّدجت . لها 
فلتخم تـالاحو  طـیحم  میلـست  ار  دوخ  مود  هتـسدو  دزیهرپب . يروآون  ره  زاو  هدرک  يوریپ  ناینیـشیپ  رادرکو  راـتفر  زا  هک  تسا  بجاو 

(2). دناهدرک

تمرح رب  نایباهو  هلدا 

: زا تسا  ترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  دناهدرک  کسمت  یلقعو  یلقن  فلتخم  هلدا  هب  قیداصم  رگیدو  روما  نیا  تمرح  رب  نایباهو 
: دومرف هک  ص )  ) ربمایپ زا  يراخب  ثیدح  . 1

(3). ٌّدَر َوُهَف  ُهنِم  َسَیل  اَم  اذَه  اَنِْرمَأ  ِیف  َثَدحأ  ْنَم 
. تسا دودرم  نآ  سپ  تسین ، نآ  زا  هک  دنک  ثادحا  يزیچ  ام  رما  نیا  رد  سک  ره 

: دومرف هک  هدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  ملسم  رگید  یتیاور  رد  . 2
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(4) ٌّدَر . َوُهَف  انُْرمَأ  ِْهیَلَع  َسَیل  اًلَمَع  َلِمَع  ْنَم 
. تسا دودرم  نآ  سپ  تسین  نآ  رب  ام  رما  هک  دهد  ماجنا  ار  یلمع  سک  ره 

: دومرف هک  دناهدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  . 3
َّلُک َّنإَف  ِرُومُألا ، ِتاثّدَُـحمَو  ْمُکاّیِإَو  ِذِـجاّونلِاب ، اْهیَلَع  اوُّضَعَو  اِهب  اوُکَّسَمَت  يِدـَْعب ، ْنِم  َنیّیِدـْهَملا  َنیِدِـشاّرلا  ِءاَـفَلُخلا  ِهَّنُـسَو  ِیتَّنُِـسب  مُْکیَلَع 

(5) َهلالَض . ٍهَعِْدب  ُّلُکَو  ٌهَعِدب ، ٍهَثَّدَُحم 
، دـیراد هگن  ار  نآ  مکحمو  هدرک  کـسمت  ّتنـس  نآ  هب  نم ، زا  دـعب  هدـش  تیادـه  نیدـشار  ياـفلخ  ّتنـسو  نـم  ّتنـس  هـب  داـب  امـش  رب 

. تسا تلالض  یتعدب  رهو  هدوب  تعدب  یثداح  رما  ره  اریز  دوشیم ؛ ثداح  هک  يروما  زا  دیزیهرپبو 
: دومرفیم هک  هدمآ  هعمج  زور  رد  ص )  ) ربمایپ هبطخ  رد  هچنآ  هب  دننکیم  لالدتسا  زینو  . 4

(6) ٍَهلالَض . ٍهَعِْدب  ّلُکَو  اِهتاثدَُحم  ِرُومُألا  ّرَشَو  ص ،)  ) دَّمَُحم يدُه  يدُهلا  َریخَو  هللا ، َباتِک  ِثیدَحلا  ُْریَخ  َّنإَف  ُدَْعب ، اّمأ 
یتعدب رهو  تسا  اهيروآون  روما ، نیرتدبو  تسا  ص )  ) دّمحم تیاده  تیاده ، نیرتهبو  ادخ  باتک  ثیدح ، نیرتهب  انامه  سپ  دعب ؛ اّما 

. تسا تلالض 
«. تسین زیاج  هدیسرن ، هباحص  زا  ایو  ص )  ) ربمایپ زا  هک  یتادابع  هب  دّبعت  اذلو  تسا  یفیقوت  تادابع  : » دنیوگیم یهاگ  . 5

«. تسا نانآ  هلمج  زا  دنک  ادیپ  هّبشت  یموق  هب  سک  رهو  تسا  راّفک  هب  هّبشت  لامعا  نیا  : » دنیوگیم یهاگ  . 6

یلامجا خساپ 

: مییوگیم ّهلدا  نیا  هب  یلامجا  خساپ  رد 
داقتعا تسا  نید  رد  يراذـگتعدب  تمرح  نامه  هک  یّلک  ياربک  هب  دنتـسه ، هک  یبهذـمو  هورگو  هقرف  ره  اـب  یمالـسا  تما  ماـمت  اـًلّوا :

؟ ریخ ای  دیآیم  باسح  هب  مّرحم  تعدب  دراوم  زا  دنیوگیم  نایباهو  هک  لامعاو  قیداصم  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  نخس  یلو  دنراد .
. تسا یباهو  نایتفم  یمهفدب  زا  تسا  تعدب  هکنیا  باب  زا  قیداصم  نیا  نتسناد  مارح  هک  میدقتعم  ام 

. دراد لاکشا  دنس  ثیح  زاهک  هدیسر  تابثا  هب  دوخ  ياج  رد  مّوس  ثیدح  دروم  رد  ًایناث :
دراوم نیا  زا  یکی  یـسک  رگا  اذلو  تسا ، هتفهن  عراش  هب  باستنا  ّتینو  دصق  مینکیم ، هراشا  ًادـعب  هک  هنوگنامه  تعدـب  دروم  رد  ًاثلاث :

. دوب دهاوخن  تعدب  موهفم  رد  لخاد  زگره  دهد  ماجنا  عراش  هب  باستنا  نودب  ار  نایباهو  ياعدا  دروم 
نایباهو تسردان  تاداقتعاو  اهضرفشیپ  اب  فلاخم  تاـیاور  نیا  هک  اـجنآ  زاو  تسا ، هدـمآ  تاـیاور  رد  قیداـصم  نیا  زا  یخرب  ًاـعبار :

. دناهدرک یهّجوتیب  اهنآ  هب  اذل  تسا ،
عراش بناج  زا  نآ  زاوج  هکنآ  نودب  تدابع  ّتینو  دـصق  هب  ار  یلمع  مییوگیم : میتسه و  تادابع  ندوب  یفیقوت  هب  دـقتعم  زین  ام  ًاسماخ :
یفرع لـمع  کـی  ناوـنع  هب  هکلب  تسا ؟ ّتین  نیدـب  دـناهدرک ، مـیرحت  هـک  یقیداـصم  نآ  هـمه  رگم  یلو  داد ، ماـجنا  ناوـتیمن  دـسرب ،

. دنهدیم ماجنا  هک  تسا  ییالقعو 
ای ماع  ناونع  تحت  ار  اهنآ  ناوتیم  یلو  هدـشن ، دراو  عراشبناج  زا  نآرب  یـصاخ  لـیلدو  تیاور  هچرگ  قیداـصم  نیا  زا  یخرب  ًاـسداس :

. درک دراو  ییاور  ای  ینآرق  هلدا  زا  قلطم 
هرمز رد  ار  ناسنا  راّفک ، لامعا  زا  یلمع  ماجنا  هکلب  دـهدیمن ، رارق  نانآ  هرمز  رد  ار  ناسنا  زینو  تسین  مارح  راّفک  هب  هّبـشت  قلطم  ًاـعباس :

 .... سوقان و ندز  ای  بیلص  نتخیوآ  ندرگ  هب  لثم  دیآ ؛ باسح  هب  اهنآ  تایصوصخ  زا  هک  دهدیم  رارق  نانآ 
. میاهداد لیصفتو  حرش  لّصفم  روط  هب  مسارم  ییاپرب  ثحب  رد  ار  عوضوم  نیا 

ناوتیم اذل  تسا . تجح  ربمایپ  تیب  لها  ّتنس  هک  اجنآ  زاو  تسا  هدش  هراشا  اهنآ  هب  تیب : لها  تایاور  رد  قیداصم  نیا  زا  یشخب  ًانماث :
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. درک جراخ  تعدب  قیداصم  زا  ار  اهنآ 

ص 269. هیمیت ، نبا  میقتسملا ، طارصلا  ءاضتقا  - 1
ص 456. ج 3 ، هیمالسالا ، فراعملا  هرئاد  - 2

ح 1718. ملسم ، حیحص  ح 2697 ؛ يراخب ، حیحص  - 3
ح 1718. ملسم ، حیحص  - 4

ص 126. ج 4 ، دمحا ، دنسم  - 5
ح 867. ملسم ، حیحص  - 6
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15 ص :

تّنس

تغل رد  تّنس 

هب زینو  دـنوادخ  هب  میرک  نآرق  رد  ّتنـس  هژاو  فَرُغو . هفرغ  دـننام  تسا ، ننـس  نآ  عـمجو  تسا ، هریـسو  شور  ياـنعم  هب  تغل  رد  ّتنس 
: دیامرفیم هکنانچ  تسا ؛ هدش  هداد  تبسن  ناگتشذگ 

(23 حتف : ( ) اًلیِْدبَت ِهللا  ِهَّنُِسل  َدَِجت  َْنل  َو  ُْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ِیتَّلا  ِهللا  َهَّنُس  )
. تفای یهاوخن  رییغت  ادخ  ّتنس  يارب  زگرهو  تسا  هدوب  زین  هتشذگ  رد  هک  تسا  یهلا  ّتنس  نیا 

(38 لافنا : . ) َنِیلَّوَألا ُتَّنُس  ْتَضَم  ْدَقَف  دیامرفیم : زینو 
ینرقو دنیرفایب ، ار  نانآ  هتسویپ  هک  تسا  هدوب  نیا  رشب  هرابرد  یهلا  ّتنس  تسوا . تعاطا  شورو  تمکح  هقیرط  یهلا ، ّتنـس  زا  دوصقم 

تعاـطا هقیرط  ینامـسآ ، عیارـشو  بتک  ندرک  لزاـنو  یهلا  ناربماـیپ  نداتـسرف  اـبو  دروآ . دـیدپ  یتّما  زا  دـعب  ار  یتـّماو  ینرق  زا  سپ  ار 
هیاس ردو  دوخ ، باختناو  رایتخا  ساسا  رب  دـنناوتب  نانآ  ات  دـنک ، شیامزآو  ناحتما  ار  نانآ  هلیـسو  نیدـبو  دزومایب ، ناـنآ  هب  ار  یگدـنبو 

، دندرکیم بیذکت  ار  یهلا  ناربمایپ  ياهدع ، زج  هک  تسا  هدوب  نیا  اهتما  ّتنـس  اّما  دنبای . تسد  بولطم  لامک  هب  حـلاص  لمعو  نامیا 
شاهجیتنهک دـندرکیم ، یهلا  تازاجم  ّتنـس  ینعی  يرگید ؛ یهلا  ّتنـس  بجوتـسم  ار  دوخو  دـندیزگیم ، رب  ار  ناـیغطو  تیـصعم  هارو 
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  هکنانچ  تسا ، هدوب  نانآ  يدوبانو  تکالهو  یهلا  باذعهب  ناربمایپ  ناگدننکبیذکت  ندش  راتفرگ 

(55 فهک : ( ) َنِیلَّوَألا ُهَّنُس  ْمُهَِیتَأت  ْنَأ  اَّلِإ  ْمُهَّبَر  اوُرِفْغَتْسَی  َو  يدُْهلا  ُمُهَءاج  ْذِإ  اُونِمُْؤی  ْنَأ  َساَّنلا  َعَنَم  ام  َو  )
[ هـکنیا زج  دـنهاوخب ، شزرمآ  ناـشراگدرورپ  زاو  دـنروایب  ناـمیا  دـمآ  ناـشیوس  هـب  تیادـه  یتـقو  هـکنیا  زا  دـشن  مدرم  عناـم  يزیچ  و 

(1) دور . راک  هب   ] زین نانآ ] هرابرد  ناینیشیپ ،  ] باذع دروم  رد  دنوادخ  تشونرس ] ات   ] دنتساوخیم ییوگ  دندرک ؛ يرسهریخ 

تایاور حالطصا  رد  تنس 

: تسا هتفر  راک  هب  انعم  ود  هب  ّتنس  نیموصعم : ثیداحا  رد 
. دشاب رتهب  یگدنز  شورو  هار  رگنایب  ات  تسا  هدروآ  دنوادخ  بناج  زا  نآرق ) رب  هوالع  ( ) ص  ) مرکا ربمایپ  ار  هچنآ  فلا )

. دوشیم لماش  ار  یعضوو  یفیلکت  ماکحا  زا  معا  نید ؛ ماکحا  همهو  دراد  ياهدرتسگ  يانعم  دربراک ، نیا  رد  ّتنس 
دوصقم هدش ، رکذ  باتک  اب  ّتنس  هملک  هک  يدراوم  رد  الومعم  تسا . بودنمو  بحتـسم  يانعم  هب  تایاور ، رد  ّتنـس  رگید  دربراک  ب )

: دومرف هک  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  تسا . لوا  يانعم  هب  ّتنس 
(2) هّنُس . َوأ  ٌباتِک  ِهِیفَو  ّالِإ  ٍءْیَش  ْنِم  اَم 

. دراد دوجو  ّتنس  ای  باتک  رد  یمکح  وا  يارب  هکنآ  رگم  تسین ، یعوضوم  چیه 
. تسانعم نیمه  ّتنس  زا  دوصقم  هدش ، رکذ  رگیدکی  اب  تعدبو  ّتنس  هک  یتایاور  رد  نینچمه 

كاوسم  » (3) مفلل ؛» هرّهطمو  هنـسلا ، نم  وه  كاوسلا  : » میناوخیم تایاور  رد  اًلثم  دراد ؛ ناوارف  دربراک  تایاور  رد  زین  ّتنـس  مود  يانعم 
«. دنکیم كاپ  ار  ناهدو  تسا  ّتنس  زا  ندرک 

: تسا هدمآ  زین  و 
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(4). هّرمفلأ هعمج  ّلک  یف  هتیب  لهأو  دمّحم  یلع  یّلصت  نأ  هنسلا  نم 
. یتسرفب تاولص  راب  رازه  هعمج  ره  رد  وا  تیب  لهاو  دّمحم  رب  هک  تسا  ّتنس  زا 

اهقف حالطصا  رد  تنس 

. موصعم ریرقت  ای  لعف  ای  لوق  زا : تسا  ترابع  اهقف  حالطصا  رد  ّتنس 
زا دوریم . رامش  هب  ّتنس  ناناملسم  همه  دزن  وا  ریرقتو  لعف  لوق ، تهج  نیدب  دنراد ، هدیقع  ص )  ) مرکا ربمایپ  تمصع  هب  ناناملسم  همه 

تسا لقن  ّتنس ، تابثا  هار  دوب . دهاوخ  ّتنس  رد  لخاد  زین  نانآ  ریرقتو  لعف  لوق ، دراد ، داقتعا  تیب : لها  همئا  تمصع  هب  هعیش  هک  اجنآ 
. رتاوتم ریغو  رتاوتم  دشابیم : هنوگود  هک 

دیفم هک  تسا  هارمه  ینیارق  اب  یهاگ  تسا : هنوگود  زین  رتاوتم  ریغ  لقنو  تسین . يدـیدرت  نآ  رابتعا  ردو  دـنکیم ، ملع  هدافا  رتاوتم  لـقن 
یتروص رد  دشاب ، نظ  دیفم  اهنتو  دـشابن  هارمه  ملع ، ِدـیفم  نیارق  اب  رگا  اّما  تسین ، نخـس  نآ  ّتیجح  رد  زین  تروص  نیا  رد  تسا ؛ ملع 

. دشاب هقث  ای  لداع  نآ  لقان  هک  دراد  تیّجحو  رابتعا 

ص 34. ج 15 ، نازیملا ، - 1
ص 59. ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 2

ص 347. ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3
ص 72. ج 5 ، نامه ، - 4
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16 ص :

تعدب

تغل رد  تعدب 

لعاف رد  لامکو  نسح  یعون  رگنایب  هک  دوشیم  هتفگ  ياهقباسیب  راک  هب  ـالومعمو  تسا ، هقباـسیبو  ون  راـک  ياـنعم  هب  تغل  رد  تعدـب 
دنوادـخ هک  تسا  نیا  يانعم  هب  دور  راک  هب  دـنوادخ  هرابرد  هاگ  ره  هژاو  نیا  تسا . هقباسیبو  ون  يزیچ  ای  راک  يانعم  هب  عیدـب » . » دـشاب

رد دمحا  نب  لیلخ   (1) تسا . هدیرفآ  دشاب ، هدرک  يرادربوگلا  یسک  زا  هکنیا  نودبو  نیشیپ  هدام  نودبو  رازبا  زا  هدافتسا  نودب  ار  ناهج 
: دیوگیم تعدب »  » فیرعت

(2) هفرعم . الو  رکذ  الو  قلخ  لبق  نم  هل  نکی  مل  ءیش  ثادحا 
. تسا هدوبن  یتفرعمو  رکذو  قلخ  لبق  زا  نآ  يارب  هک  تسا  يزیچ  ندرک  داجیا 

(9 فاقحا : «. ) متسین يروهظون  ربمایپ  نم  وگب : « ؛ ِلُسُّرلا َنِم  ًاعِْدب  ُْتنُک  ام  ُْلق  دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ 
فـالخ رب  هک  تسا  يراـک  نداد  ماـجنا  نآ ، زا  دوصقمو  تسا  هتفر  راـک  هب  ّتنـسو  تعیرـش  لـباقم  رد  ًاـبلاغ  تاـیاور ، رد  تعدـب  هژاو 

ای دناهنوگود : دارفا  « ؛ (3) هعدب » عدتبمو  هعرش  عبتم  نالجر  سانلا  اّمنإ  : » تسا هدومرف  ع )  ) یلع ماما  تسا . يوبن  ّتنـسو  مالـسا  تعیرش 
«. نید رد  راذگتعدب  ای  دنتعیرش ، وریپ 

: تسا هدومرف  توبن  هرابرد  ص )  ) مالسا یمارگ  ربمایپ  رگید  ياج  رد 
(4) هلوخدملا . عدبلا  هب  عمقو  هلوعجملا ، عئارشلا  هب  رهظأ 

ار ییاهتعدبو  تخاس ، راکشآ  دنتشادن ، یهاگآ  اهنآ  زا  مدرمو  دوب  هدش  شومارف  هک  ار  ییاهتعیرـش  ص )  ) ربمایپ هطـساو  هب  دنوادخ 
. تخاس نکهشیر  دندوب  هدرک  دراو  نیشیپ  نایدا  رد  تعدب  لها  هک 

كرت یتنس  نآ  ببـس  هب  هکنیا  رگم  دشن  ثداح  یتعدب  چیه  « ؛ (5) هنـس » اهب  كرت  ّالإ  هعدب  تثدحأ  ام  : » تسا هدومرف  رگید  ياج  رد  و 
«. دیدرگ

حالطصا رد  تعدب 

: میوشیم روآدای  ار  اهنآ  زا  ییاههنومن  هک  دناهدرک  فیرعت  فلتخم  ياههنوگ  هب  ار  تعدب  ناثّدحمو ، اهقف 
: دیوگیم یلبنح  بجر  نبا  . 1

. هغل هعدب  ناک  نإو  ًاعرش ، هعدبب  سیلف  هیلع  ّلدی  عرشلا  نم  لصأ  هل  ناک  ام  اّمأ  هیلع ، ّلدی  هعیرـشلا  یف  هل  لصأ  اّمم ال  ثدحأ  ام  هعدبلا 
(6)

ًاعرش دشاب ، هتشاد  دوجو  عرش  رد  یلیلد  رگاو  دنک  تلالد  نآ  رب  هک  دشابن  یلیلد  تعیرـش ، رد  نآ  يارب  هک  تسا  يروهظون  رما  تعدب ،
. دنمان تعدب  ار  نآ  تغل  رد  هچرگا  تسین ؛ تعدب 

: دیوگیم ینالقسع  رجح  نبا  . 2
(7) هعدبب . سیلف  عرشلا  هیلع  ّلدی  لصأ  هل  ناک  امو  عرشلا ، یف  لصأ  هل  سیلو  ثدحأ  ام  هعدبلا 

. تسین تعدب  دشاب ، عرش  رد  نآ  رب  یلیلد  رگاو  دشابن ، تعیرش  رد  یلیلد  وا  يارب  هک  تسا  یثداح  رما  تعدب 
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: دیوگیم هللا ) همحر   ) یضترم دیس  . 3
(8) نیدلا . یلإ  دانسإ  نم  هنم  ناصقن  وأ  نیدلا  یف  هدایز  هعدبلا 

. نید هب  نآ  باستنا  اب  نید ، زا  ندرک  مک  ای  ندرک  دایز  زا  تسا  ترابع  تعدب 
: دیوگیم هللا ) همحر   ) یسلجم همالع  . 4

(9) تامومعلا . ضعب  یف  اًلخاد  نوکی  الو  صوصخلا ، یلع  ّصن  هیف  دری  ملو  لوسرلا  دعب  ثدحام  عرشلا  یف  هعدبلا 
زین تاـمومع  زا  یخرب  رد  لـخادو  دـشابن ، نآ  رب  صوصخ  هب  صنو  دوـش  ثداـح  ربمایپ 9  زا  دـعب  هک  تسا  يرما  ره  عرـش ، رد  تعدـب 

. دشابن
: دسیونیم ینیع  یضاق  . 5

(10) هعدبب . سیلف  عرشلا  هیلع  ّلدی  لصا  هل  ناک  امو  هعدب ، عرشلا  فرع  یف  یّمسو  عرشلا ، یف  لصا  هل  سیلو  ثدحا  ام 
يارب رگا  یلو  دنیوگیم . تعدب  نآ  هب  عرـش  فرع  رد  هک  تسین  عرـش  رد  یلـصاو  لیلد  نآ  ياربو  هدش  ثداح  هک  تسا  يزیچ  تعدب 

. دوب دهاوخن  تعدب  دنک  تلالد  نآ  رب  عرش  هک  دشاب  یلیلدو  لصا  نآ 
: دیوگیم يوون  . 6

(11) ص ... )  ) هللا لوسر  دهع  یف  نکی  ملام  ثادحا  یه  عرشلا : یف  ءابلا  رسکب  هعدبلا 
 ... تسا هدوبن  ص )  ) ادخ لوسر  دهع  رد  هک  يزیچ  ندرک  ثداح  زا  تسا  ترابع  عرش  رد  ءاب - رسک  هب  تعدب -

: دیوگیم ءانبلا  نسح  . 7
(12)  ... هلالض صقنلاب - وا  هیف  هدایزلاب  ءاوس  مهئاوهأب  سانلا  اهنسحتسا  اهل - لصا  هللا ال  نید  یف  هعدب  لکو 

نید رد  يدایز  هب  هچ  تسا ، یهارمگ  دناهدرمـش  وکین  دوخ  ياوه  هب  ار  نآ  مدرمو  درادـن  یـساساو  لـصا  هک  ادـخ  نید  رد  یتعدـب  رهو 
 ... نآ رد  ناصقن  هب  ای  دشاب 

: دیوگیم یکلام  روجنم  یلع  نب  دمحا  . 8
(13). هعیرشلل هماعلا  دعاوقلاو  لوصالا  تحت  لخدتال  یّتلا  هعدبلا ... 

. دوشیمن یعرش  ماع  دعاوقو  لوصا  تحت  لخاد  هک  تسا  يزیچ  تعدب ... 
هتـساک نآ  زا  ایو  هدوزفا  نید  هب  یمکح  هک  تسا  نیا  هقفو  ثیدح  ياملع  حالطـصا  رد  تعدب  هک  تسا  نیا  هدـش  دای  ياهفیرعت  دافم 

زا یلیلد  هب  دانتـسا  اب  تسا ، هتـشادن  هقباس  هک  یلعف  ای  لوق  هاگ  ره  نیاربانب  دـشاب . هتـشاد  ّتنـس  ای  باتک  زا  يدنتـسم  هکنیا  نودـب  دوش ،
؛ دشاب هداد  خر  ییاطخ  ّتنـسو  باتک  زا  مکح  نآ  طابنتـسا  رد  تسا  نکمم  دنچ  ره  دوب ، دهاوخن  تعدـب  ددرگ ، راهظا  ّتنـس  ای  باتک 

. دوشیمن عقاو  هذخاؤم  دروم  داهتجا  رد  اطخ  اریز 
یعرـش ماکحا  عبانم  زا  یعطق  لقعو  تسا ، هتفرگ  رارق  تایاورو  نآرق  دـییأت  دروم  زین  لقع  یعطق  ماکحا  هک  اـجنآ  زا  میوشیم ، روآداـی 

. دوریمن رامش  هب  تعدب  دوش ، راهظا  ینید  مکح  ناونع  هب  یعطق  یلقع  لیلد  هب  دانتسا  اب  يدیدج  مکح  هاگ  ره  تسا ،

تعدب موهفم  رد  هعسوت 

اهنآ رد  هک  یلامعا  ماجنا  تهج  هب  ار  ناناملسم  زا  يرایسب  تعدب ، ماّهتا  هب  هک  دناهدرک  انعمو  هتفرگ  عیـسو  ار  تعدب  موهفم  هرئاد  یخرب 
نافلاخم رـس  رب  ناـیباهو  هک  هدـش  یلیاـسو  نیرتزراـب  زا  هبرح  نیا  دـناهدومن . رفک  هب  مهّتمو  هدرک  جراـخ  مالـسا  نید  زا  تسا ، يروآون 

ادیپ یحالطصا  يانعم  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا ، حضاو  يرما  يوغل  يانعم  ثیح  زا  هچرگ  تعدب »  » ظفل دنبوکیم . هعیـش  ًاصوصخم  دوخ ؛
. مینک ثحب  ظفل  نیا  یحالطصا  موهفم  هرابرد  ات  دراد  اج  تهج  نیدب  تسا . هدش  هفاضا  نآ  هب  يدویقو  دودح  اذل  هدرک ،
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يراذگتعدب تمذم  نآرق و 

: لیبق زا  تسا  هدرک  تعدب  تمذم  هب  هراشا  یتایآ  رد  میرک  نآرق 
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  . 1

(153 ماعنا : ( ) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاَّصَو  ْمُِکلذ  ِِهلِیبَس  ْنَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  َو ال  ُهوُِعبَّتاَف  ًامیِقَتْسُم  یِطارِص  اذه  َّنَأ  َو  )
! دزاسیم رود  قح ، قیرط  زا  ار  امـش  هک  دینکن ، يوریپ  یفارحنا ) و   ) هدنکارپ ياههار  زاو  دـینک ! يوریپ  نآ  زا  تسا ، نم  میقتـسم  هار  نیا 

. دینک هشیپ  يراگزیهرپ  دیاش  دنکیم ، شرافس  نآ  هب  ار  امش  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا 
: دیامرفیم نینچمه  . 2

(105 نارمع : لآ  ( ) ٌمیِظَع ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  َو  ُتانِّیَْبلا  ُمُهَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  اوُفَلَتْخا  َو  اُوقَّرَفَت  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال  )
اهنآو دیـسر ! نانآ  هب  راگدرورپ )  ) نشور ياههناشن  هکنآ  زا  سپ  مه ) نآ  ( ؛ دندرک فالتخاو  دندش  هدنکارپ  هک  دیـشابن  یناسک  دـننامو 

. دنراد یمیظع  باذع 
: دیامرفیم نینچمه  لاعتم  دنوادخ  . 3

(63 رون : ( ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمُهَبیُِصی  َْوأ  ٌهَْنِتف  ْمُهَبیُِصت  ْنَأ  ِهِْرمَأ  ْنَع  َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا  ِرَذْحَْیلَف  )
. دسرب اهنآ  هب  كاندرد  یباذع  ای  دریگب ، ار  ناشنماد  ياهنتف  هکنیا  زا  دنسرتب  دیاب  دننکیم ، تفلاخم  ار  وا  نامرف  هک  نانآ  سپ 

: دیامرفیم و  . 4
(7 رشح : ( ) اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  َو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  َو  )

. دییامن يراددوخ  هدرک  یهن  هچنآ  زاو  دینک ،) ارجا  و   ) دیریگب هدروآ  امش  يارب  ادخ  لوسر  ار  هچنآ 
: دیامرفیم رگید  ياج  رد  دنوادخ  . 5

(115 ءاسن : ( ) ًاریِصَم ْتَءاسَو  َمَّنَهَج  ِِهلُْصن  َو  یَّلََوت  ام  ِهِّلَُون  َنِینِمْؤُْملا  ِلِیبَس  َْریَغ  ِْعبَّتَی  َو  يدُْهلا  َُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلا  ِِققاُشی  ْنَم  َو  )
دوریم هک  هار  نامه  هب  ار  وا  ام  دـیامن ، يوریپ  نانمؤم  هار  زج  یهار  زاو  دـنک ، تفلاخم  ربمایپ  اـب  قح ، ندـش  راکـشآ  زا  دـعب  هک  یـسک 

. دراد يدب  هاگیاجو  مینکیم ؛ لخاد  خزود  هبو  میربیم ؛
: دیامرفیم نینچمه  . 6

(3 هدئام : ( ) ًانیِد َمالْسِإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  )
. متفریذپ امش  نادواج )  ) نییآ ناونع  هب  ار  مالساو  مدومن ؛ مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعنو  مدرک ؛ لماک  ار  امش  نید  زورما ،

: دیامرفیم و  . 7
: دیدح ( ) اِهتَیاعِر َّقَح  اهْوَعَر  امَف  ِهللا  ِناوْضِر  َءاِغْتبا  اَّلِإ  ْمِْهیَلَع  اهاْنبَتَک  ام  اهوُعَدَْـتبا  ًهَِّینابْهَر  َو  ًهَمْحَر  َو  ًهَْفأَر  ُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  اْنلَعَج  َو  )

(27
؛ میدوب هتـشادن  رّرقم  نانآ  رب  ام  دندراذگ ، تعدـب  هک  ار  یتّینابهرو  میداد ؛ رارق  تمحرو  تفأر  دـندرک  يوریپ  وا  زا  هک  یناسک  لد  ردو 

. دندرکن تیاعر  ار  نآ  ّقح  یلو  دوب ، ادخ  يدونشخ  بلج  ناشفده  هچرگ 

يراذگتعدب تهج  هب  باتک  لها  تمذم 

، تسا دنوادخ  صوصخم  عیرـشت  اریز  تسا ؛ مارح  یلعف  نآ - زا  نتـساک  ایو  نید  رب  يزیچ  ندوزفا  ینعی  تشذگ - هک  ییانعم  هب  تعدب 
ياملع ارچ  هک  دنکیم  شهوکن  ار  باتک  لها  میرک  نآرق  دوش . دراو  عیرـشت  هزوح  رد  درادن  قح  یـسک  دنوادخ  ّتیـشمو  نذا  هب  زجو 
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ْمُهَنابْهُر َو  ْمُهَرابْحَأ  اوُذَخَّتا  دیامرفیم : دنوادخ  دندوب ، هدیزگ  رب  شیوخ  بابرا  ار  نانآو  دندرکیم ، تعاطا  ارچو  نوچیب  ار  دوخ  نید 
(31 هبوت : . ) ِهللا ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ 

لالحو لالح  ار  دنوادخ  مارح  نکیل  دندومنیمن ، شتـسرپ  ار  نانآ  زین  مدرمو  دندرکیمن ، توعد  دوخ  تدابع  هب  ار  مدرم  دوهی ، ياملع 
هرابرد نینچمه   (14) دوب . ناـنآ  شتـسرپ  تقیقح  رد  تعاـطا  هنوگنیا  دـندومنیم . تعاـطا  ار  ناـنآ  مدرمو  دـندرکیم ، مارح  ار  یهلا 

: دیامرفیم اراصن 
(27 دیدح :  ...( ) ْمِْهیَلَع اهاْنبَتَک  ام  اهوُعَدَْتبا  ًهَِّینابْهَر  َو  )

 ... میدوب هتشونن  ناشیارب  ار  نآ  ام  دندراذگ ، تعدب  ار  نآ  هک  یتینابهرو 

تّنس لها  رظن  زا  حیبقو  نسَح  تعدب 

میـسقت نیا ، ربانب  تسا . تمرح  نآ  یعرـش  مکحو  حبق ، اب  تسا  مزالم  عرـش  حالطـصا  رد  تعدـب  هک  دـش  نشور  هتـشذگ  ياهثحب  زا 
. دناهدرک میـسقت  حیبقو  نسح  مسق  ود  هب  ار  حلطـصم  تعدب  ّتنـس  لها  لاح ، نیا  اب  تسا . تسردان  حیبقو  نسح  هب  یحالطـصا  تعدـب 

عادبا يانعم  هب  تعدب  عرش ، حالطصا  رد  اریز  تسا ؛ تسردان  عورشمانو  عورشمو  حیبقو ، نسح  هب  عرش  رد  حلطصم  ِتعدب  میسقت   (15)
. تسا عراش  ضوغبمو  مارح  ًاعطق  یلعف  نینچ  درادن . یعرش  يانبم  هک  تسا  یمکح 

تسا تلالض  یتعدب  ره 

تعدب دناهدرک : میـسقت  مسق  ود  هب  ار  تعدب  نارگیدو ، باطخلا  نب  رمع  ياهتعدـب  هیجوتو  حیحـصت  يارب  تنـسلها  ياملع  زا  یخرب 
تعدب یلمع  رب  ناوتیمن  اذلو  تسا  مارح  دنک  قدص  تعدب  نآ  رب  هک  یلمع  ره  هک  دوشیم  هدافتسا  هلدا  رهاظ  زا  یلو  هحیبق ، هنـسح و 

. درک قالطا  هنسح 
: دومرف هک  هدرک  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دوخ  دنس  هب  ملسم 

(16) هلالض . هعدب  لکو  اهتاثدحم  رومألا  رشو  دّمحم ، يده  يدهلا  ریخو  هللا  باتک  ثیدحلا  ریخ  ّناف  دعب ، اّما 
رهو دنوش  ثداح  نید  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  روما  نیرتدبو  تسا  دّمحم  تیاده  تیادـه ، نیرتهبو  تسادـخ  باتک  راتفگ  نیرتهب  انامه 

. تسا یهارمگ  یتعدب 
: دیوگیم یلبنح  بجر  نبا 

هبسنو ًائیـش  ثدحا  نم  لکف  نیدلا ...  لوصا  نم  میظع  لصا  وهو  ءیـش ، هنع  جرخیال  ملکلا ، عماوج  نم  هلالـض ، هعدب  لک  ص :)  ) هلوقف
وأ لامعألا  وا  تاداقتعالا  لـئاسم  کـلذ  یف  ءاوسو  هنم ، ءيرب  نیدـلاو  هلالـض ، وهف  هیلا  عجری  نیدـلا  نم  لـصا  هل  نکی  ملو  نیدـلا  یلإ 

نوریب يزیچ  نآ  زا  هک  تسوا  عماـج  تاـملک  زا  تـسا ، یهارمگ  یتعدـب  ره  هـک  ص )  ) ربماـیپ مـالک   (17) هنطابلاو ...  هرهاظلا  لاوقـألا 
یلیلد نآ  يارب  هک  یلاح  رد  دهد  تبسن  نید  هبو  دنک  ثداح  ار  يزیچ  سک  ره  سپ  تسا ...  نید  لوصا  زا  میظع  یلصا  نآو  دوریمن ،

لاوـقاو لاـمعاو  يداـقتعا  لـئاسم  مکح ، نیا  ردو  دـشابیم ، رازیب  نآ  زا  نیدو  تسا  یهارمگ  دـیامن ، عوـجر  نآ  هب  هک  دـشابن  نید  زا 
 ... دنکیمن یقرف  ینطابو  يرهاظ 

تعدب ناکرا 

یساسا نکر  هس  تعدب  هک  دیآیم ، تسد  هب  دش ، رکذ  تعدب  دروم  رد  هقفو  ثیدح  ياملع  زا  هک  ییاهفیرعتو  تایاور  زا  هدافتـسا  اب 
: دراد
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هعتم ای  دنادب ، ناذا  ءزج  ار  مونلا » نم  ریخ  هالصلا   » یسک هکنآ  لثم  دنک ؛ نوریب  نید  زا  ار  نآ  ای  هداد  تبـسن  نید  هبار  یمکح  یـسک  . 1
وگب « ؛ َنوُرَتْفَت ِهللا  یَلَع  ْمَأ  ْمَُکل  َنِذَأ  ُهللاآ  ُْلق  دیامرفیم : ناکرـشم  ياوران  ياهتبـسن  تّمذم  رد  لاعتم  دنوادخ  اذل  دنک . جراخ  نید  زا  ار 

(59 سنوی : «. ) دیدنبیم ارتفا  ادخ  رب  ای  هداد  ار  هزاجا  نیا  امش  هب  دنوادخ  ایآ 
: دیامرفیم زین  و 

(79 هرقب :  ... ) اًلِیلَق ًانَمَث  ِِهب  اوُرَتْشَِیل  ِهللا  ِْدنِع  ْنِم  اذه  َنُولوُقَی  َُّمث  ْمِهیِْدیَِأب  َباتِْکلا  َنُوُبتْکَی  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف 
دنریگب يزیچان  لوپ  نآ  لباقم  رد  هکنیا  ات  دنهدیم  تبسن  ادخ  هبار  نآ  هاگنآ  دنسیونیم ، دوخ  ناتـسد  اب  ار  یبلاطم  هک  یناسک  رب  ياو 

...
نآ هب  لد  رد  اهنت  هکنآ  هن  دهد ، هعاشا  هعماج  رد  ار  یعورـشم  ریغ  لمع  ای  دساف  هدیقع  نآ  هدنیوگ  هک  تسا  مومذم  یتقو  نآ  تعدب  . 2

: دنکیم لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دوخ  دنس  هب  یتیاور  ملسم  رد  دهد . ماجنا  ار  نآ  یفخم  یناکم  رد  ای  هتشاد ، داقتعا 
تلالـض هب  توعد  هک  سک  ره   ... (18) ًائیـش . مهماثآ  نم  کلذ  صقنیال  هعبّتی  نم  ماثآ  لثم  مثإلا  نم  هیلع  ناک  هلالـض  یلإ  اعد  نم  ... 

. دوشیمن هتساک  يزیچ  ناگدننک  تعباتم  ناهانگ  زاو  تسوا ، رب  دننکیم  تعباتم  تلالض  نآ  رد  ار  وا  هک  یناسک  ناهانگ  لثم  دیامن ؛
. دراد هعاشا  رد  روهظ  هک  هدمآ ، توعد  هب  حیرصت  ثیدح  نیا  رد 

دوشیم هدافتسا  یبوخ  هب  دش  رکذ  تعدب  يارب  هک  یحالطصا  ياهفیرعت  زا  نکر  نیا  هک  نید ؛ رد  ثداح  رما  رب  یعرـش  لیلد  ِدوبن  . 3
 ...«. تسا هداد  ار  هزاجا  نیا  امـش  هب  دـنوادخ  ایآ  وگب  « ؛...  ْمَُکل َنِذَأ  ُهللاآ  ُْلق  دـیامرفیم : هک  اج  نآ  تسا . هدرک  هراشا  نآ  هب  زین  نآرق  و 

(59 سنوی : )
: دوشیم جراخ  تعدب  زا  دروم  ود  اذل 

قاـفتا ص )  ) ادـخ لوسر  ناـمز  رد  رما  نآ  ولو  دـشاب ، دوجوم  عرـش  رد  نآ  يارب  یـصاخ  لـیلدو  دوش  ثداـح  يرما  هک  يدراوم  فـلا )
تایآ زامن  مدرم  يارب  سابع  نباو  دش  ياهلزلز  هرـصب  رد  هکنآ  ات  داتفین ، قافتا  ص )  ) ادـخلوسر رـصع  رد  هک  هلزلز  لثم  دـشاب ؛ هداتفین 

. دناوخ
رد هک  تسا  یتامومع  تسا ، یمالسا  تعیرـش  ياقبو  ظفحو  تنامـض  ببـس  هک  يروما  زا  یکی  تسا . ماع  لیلد  تحت  هک  يدراوم  ب )

نیمه زا  تسا . یمالسا  تعیرـش  ياقبو  ییایوپ  ثعاب  دیدج ، تاعوضومو  تایئزج  رب  قیبطت  هک  دراد  دوجو  هلدأ  ناسل  رد  تعیرـش  نآ ،
یلو دشاب ، هتشادن  دوجو  تایاورو  نآرق  زا  نآ  رب  یصاخ  لیلد  ولو  دنداد ، تبـسن  نید  هب  ار  نآو  هدش  ثداح  تعیرـش  رد  يرما  رگا  ور 

رد رگا  ( 60 لافنا :  ... ) ٍهَُّوق ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِعَأ  َو  هفیرـش : هیآ  رد  الثم  ددرگیم ؛ جراخ  تعدب  زاو  تسا  هلدا  تامومع  رد  لخاد 
هبو دوب  دهاوخ  هفیرش  هیآ  نیا  لومشم  دیآرب ، یماظن  نردم  لیاسوو  یگنج  يامیپاوه  ندومن  هدامآ  ددصرد  یناملـسم  روشک  نامز  نیا 

. تسا هدوبن  مالسا  ردص  رد  تاودا  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدرک  لمع  نآ 
: دومرف هک  هدش  لقن  ص )  ) ربمایپزا يراخب  حیحص  رد  زین  و 

(19). همّلع نآرقلا و  مّلعت  نم  مکلضفا  ّنا 
. دهد میلعت  نارگید  هب  ار  نآو  هتفرگ  ارف  ار  نآرق  هک  تسا  یسک  امش  نیرتهب  انامه 

نیا اب  اذل  تسا . لیلد  نیا  مومع  رد  لخاد  اریز  درادن ؛ یلاکشا  دزومایب ، ای  هتفرگ  ارف  دیدج  ياههویش  اب  ار  نآرق  دهاوخب  یسک  رگا  لاح 
مسارم ییاپرب  یهلا ، يایلوا  يارب  يرادازع  روبق ، رب  يانب  لثم  دنرمـشیم ؛ تعدب  قیداصم  زا  نایباهو  هک  ار  یلئاسم  زا  يرایـسب  حیـضوت ،
يَْوقَت ْنِم  اهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَـش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو  لاعتم : دنوادخ  لوق  لاثما  ّهلدا  تامومع  رد  لخاد  اریز  تسا ؛ جراخ  تعدـب  موهفم  زا  نشج و ... 

. تسا هلدا  رگیدو  ِبُولُْقلا ،

ینآرق تامومع  زا  ییاههنومن 
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، اهنآ هب  دیدجو  ثداح  قیداصم  عاجرا  اب  دـناوتیم  ناسنا  هک  دراد  دوجو  یتاقالطاو  تامومع  میرک  نآرق  رد  دـش  هراشا  هک  هنوگنامه 
: مینکیم هراشا  ینآرق  تامومع  نیا  زا  ییاههنومن  هب  کنیا  دنک . جارختسا  ار  ناشمکح 

: دیامرفیم ناحبس  دنوادخ  . 1
(23 يروش : ( ) یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  )

 ]. متیب لها  مناکیدزن ] نتشاد  تسود  زج  منکیمن ، تساوخرد  متلاسر  رب  امش  زا  یشاداپ  چیه  نم  وگب :
. دوشیم لماش  ار  ناشروبق و ...  رب  يانب  اهنآ و  ياهتبسانم  رد  مسارم  ییاپرب  لماش  هیآ  نیا  مومع 

خیرات هب  مدرم  رکذـت  يارب  مسارم  ییاپرب  لماش  هیآ  نیا  قالطا  روآ .» دای  نانآ  هب  ار  هللا  ماـّیا  و  « ؛ ِهللا ِماَّیَأـِب  ْمُهْرِّکَذ  َو  دـیامرفیم : زین  و  . 2
. دوشیم ناگرزب  یگدنز 

: دیامرفیم نینچمه  . 3
(157 فارعا : ( ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوا  ُهَعَم  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َروُّنلا  اوُعَبَّتا  َو  ُهوُرَصَن  َو  ُهوُرَّزَع  َو  ِِهب  اُونَمآ  َنیِذَّلاَف  )

نانآ دندومن ، يوریپ  هدش  لزان  وا  اب  هک  يرون  زاو  دندرک ، شايرایو  تیامحو  دنتـشاد  شگرزب  و  دندروآ ، نامیا  وا  هب  هک  یناسک  سپ 
. دنناراگتسر

. تسا ص )  ) ربمایپ مارتحا  تشادگرزب و  قادصم  اریز  دوشیم ؛ نشج  مسارم  ییاپرب  لماش  نآ  قالطا 
: دیامرفیم و  . 4

(120 دوه : ( ) َكَداُؤف ِِهب  ُتِّبَُثن  ام  ِلُسُّرلا  ِءاْبنَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُّصُقَن  الُک  َو  )
. ددرگ يّوق  تاهداراو  میشخب  شمارآ  ار  تبلق  نآ ، هلیسو  هب  ات  میدرک ، وگزاب  وت  يارب  ار  ایبنا  زا  کی  ره  تشذگرس  ام 

. دوشیم تاسلج  نآ  رد  وا  لیاضف  خیرات و  رکذ  و  ص )  ) ادخ لوسر  ثعبم  تدالو و  نشج  مسارم  ییاپرب  لماش  هیآ  قالطا 
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  . 5

(32 جح : ( ) ِبُولُْقلا يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف  ِهللا  َِرئاعَش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو  )
. تساهلد ياوقت  هناشن  راک  نیا  دراد ، گرزب  ار  یهلا  رئاعش  سک  ره  و 

. دوشیم روبق و ...  رب  يانب  ازع و  نشج و  مسارم  ییاپرب  لماش  هیآ  قالطا 
: دیامرفیم نینچمه  . 6

36 رون :  ...( ) ِهللا ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیب  َو ال  ٌهَراِجت  ْمِهیِْهُلت  ٌلاجِر ال  ِلاصآلا * َو  ِّوُدُْغلِاب  اهِیف  َُهل  ُحِّبَُسی  ُهُمْسا  اَهِیف  َرَکُْذی  َو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف  )
و 37)

رد نازابـسوهو  نیطایـش  دربتـسد  زا  ات  دـنرب ] الاب  ار  نآ  ياهراوید  هدومرف  نذا  دـنوادخ  هک  دراد  رارق  ییاههناخ  رد   ] غورفرپ غارچ  نیا  [ 
هنو تراـجت  هن  هک  ینادرم  دـنیوگیم . وا  حـیبست  اـهنآ  رد  ماـشو  حبـصو  دوشیم ، هدرب  اـهنآ  رد  ادـخ  ماـن  هک  ییاـههناخ  دـشاب ؛[  ناـما 

 ... دنکیمن لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  نانآ  ياهلماعم 
نـشج مسارم  ییاپرب  روبق ، رب  يانب  نوچمه  ار ؛ یلامعا  ناحجرو  بابحتـسا  مکح  اـهنآ  زا  ناوتیم  هک  تسا  یتاـمومعو  تاـقالطا  اـهنیا 

. درک هدافتسا  ار  رگید  عورفو  یهلا  يایلوا  يراوگوسو  تابسانمو  تدالو  رد  يرادازعو 
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  . 7

(204 فارعا : ( ) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  اُوتِْصنَأ  َو  َُهل  اوُعِمَتْساَف  ُنآْرُْقلا  َئُِرق  اذِإ  َو  )
. دیوش ادخ  تمحر  لومشم  دیاش  دیشاب ؛ شوماخو  دیهد  ارف  شوگ  دوشیم ، هدناوخ  نآرق  هک  یماگنه 
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. درک عامتسا  ار  نآرق  هدش  عارتخا  هک  زین  دیدج  ياهلیسو  ره  اب  دناوتیم  ناسنا  هک  دوشیم  هدافتسا  قوف  هیآ  قالطا  زا 
: ءاسن «. ) تسا هدادـن  یطّلـست  نانمؤم  رب  ار  نارفاک  زگره  دـنوادخ  « ؛ اًلِیبَس َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِِرفاْکِلل  ُهللا  َلَـعْجَی  َْنل  دـیامرفیم : نینچمه  . 8

(141
اب میناوتیم  نکلو  تسا ، هدوبن  هیآ  رودص  نامز  رد  هک  هدمآ  دیدپ  نینمؤم  رب  راّفک  هیحان  زا  هطلس  داجیا  زا  یفلتخم  ماسقاو  عاونا  هزورما 

. مینک میرحت  ار  هطلس  دراوم  همه  قوف  هیآ  قالطا  هب  کّسمت 
: دیامرفیم زین  و  . 9

(2 هدئام : ( ) ِناوْدُْعلا َو  ِْمثِإلا  یَلَع  اُونَواعَت  َو ال  يْوقَّتلا  َو  ِِّرْبلا  یَلَع  اُونَواعَت  )
. دییامنن يراکمه  يّدعتو  هانگ  هار  رد   ] زگره دینک و ] نواعت  مه  اب  يراکزیهرپو  یکین  هار  رد   ] هراومه [ 

نیا رد  یلو  هدوب ، ینّیعم  دراوم  هب  دودحم  هدوب ، مالسا  ردص  رد  ینمـشد  هانگ و  رب  زینو  اوقتو  کین  ياهراک  رب  هک  ییاهکمکو  نواعت 
قادـصم رد  لخاد  هک  يدراوم  مامتو  هدرک  کسمت  قوف  هیآ  قـالطا  هب  ناوتیم  اذـل  تسا ، هدرک  ادـیپ  شرتسگ  نآ  هرئاد  ناـمزو  رـصع 

. دومن هدافتسا  قوف  هیآ  زا  ار  تسین  تمرح 

یثیدح تامومع  زا  ییاههنومن 

زا ییاههنومن  هب  کنیا  دومن . قیبطت  دـیدج  قیداصم  ربو  هدومن  کسمت  اهنآ  هب  ناوتیم  هک  تسا  یثیدـح  تاقالطاو  تاـمومع  زا  یخرب 
: مینکیم هراشا  اهنآ 

«. دیرادب تسودنم  رطاخهب  ار  متیب  لهاو  « ؛ (20) یّبحل » یتیب  لهأ  اّوبحأو  دومرف ...« : ص )  ) ربمایپ . 1
. تسا نانآ  هرابرد  ّتبحم  زراب  قیداصم  زا  یهلا  يایلوا  يارب  يرادازعو  نشج  مسارم  ییاپرب  لیبق  زا  ییاهراک  هک  مینادیم 

«. تسا ضرف  یناملسم  ره  رب  ملع  بلط  « ؛ (21) ملسم » ّلک  یلع  هضیرف  ملعلا  بلط  : » دومرف زیننینچمه  . 2
: دومرف ص )  ) ترضح . 3

(22) همّلعو . نآرقلا  مّلعت  نم  مکلضفا  ّنإ 
. دهد میلعت  نارگید  هب  ار  نآو  هتفرگ  ارف  ار  نآرق  هک  تسا  یسک  امش  نیرتهب  انامه 

. تسا حجار  هکلب  لالح  زاجمو ، نکمم  وحن  ره  هب  نآ  مّلعتو  میلعت  زینو  ملع  بلط  هک  دوشیم  هدافتسا  هلدا  نیا  قالطا  زا 

قیبطت رب  یخیرات  دهاوش 

هب نآ  مکح  ندروآ  تسد  هب  يارب  دـمآیم ، دـیدپ  هک  يدـیدج  قیداـصم  هب  هعجارم  اـب  ناناملـسم  هک  میربیم  یپ  خـیرات  هب  هـعجارم  اـب 
: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  ییاههنومن  هب  کنیا  دندرکیم . هعجارم  ثیدح  ای  نآرق  تاقالطاو  تامومع 

: دناوخیم اعد  هنوگنیا  شزامن  رد  وا  دناوخیم . زامن  هک  درک  رذگ  یبارعا  یصخش  رب  ص )  ) ربمایپ هک  هدرک  لقن  یناربط  . 1
 ... ثداوحلا و هّریغتالو  نوفصاولا ، هفصیالو  نونظلا ، هطلاختالو  نویعلا  هارتال  نم  ای 

دیدپ رییغت  وا  رد  ثداوح  دنرادن  شفیـصوت  ناوت  ناگدننکفیـصوت  دباین و  هار  وا  هب  اهنامگ  دـننیبیمن و  ار  وا  اهمشچ  هک  ییادـخ  يا 
 ... دنروآیمن و

هّکت ص )  ) ربمایپ يارب  یفرط  زا  روایب . نم  دزن  هب  ار  وا  دـش  مامت  شزاـمن  هاـگ  ره  دومرفو : درک  یبارعا  لّـکوم  ار  یـصخش  ص )  ) ربماـیپ
وت هب  ار  الط  نیا  هچ  يارب  هک  ینادیم  ایآ  : » دومرف هاگنآ  دیـشخب ، وا  هب  ار  الط  نآ  ترـضح  دـمآ ، یبارعا  نوچ  دـندوب . هدروآ  ییـالط 

: دومرف ص )  ) ربمایپ تسا .» امشو  نم  نیب  هک  یمِحَر  تهج  هب  : » درک ضرع  یبارعا  مدیشخب »؟
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(23) هللا . یلع  کئانث  نسحل  بهذلا  کل  تبهو  یّنکلو  ًاّقح ، محرلل  ّنإ 
. مدیشخب يدرک  شیاتس  بوخ  ار  ادخ  هکنیا  رطاخ  هب  وت  هب  ار  الط  نیا  نم  یلو  تسا ، یّقح  محر  يارب  انامه 

هطـساو هب  یبارعا  صخـش  نیا  یلو  تسا ، هدـش  رکذ  اهاعد  زا  یخرب  زینو  اعد  لصا  هب  هراشا  هدیـسر ، یثیدـحو  ینآرق  هلدا  رد  هک  هچنآ 
دییأت ار  اهنآ  زین  ص )  ) ربمایپو تشاد ، ادـخ  اب  دوخ  هیحان  زا  ییاهتاجانم  هدرک ، اـعد  هب  بیغرت  هک  هلدا  تاـمومعو  تاـقالطا  زا  یخرب 

. تسا هدرک 
. تسا بحتسم  هکلب  هتشادن ، یلاکشا  زیاج  قیداصم  رب  تاقالطاو  تامومع  تایّلک  قیبطت  هک  دوشیم  هدافتسا  اجنیا  زا 

هک یلاح  ردو  تفرگ  رارق  زامن  فص  رخآ  ردو  دـمآ  تعرـس  اب  يدرم  دـش ، اپرب  زامن  : » تفگ هک  هدرک  لقن  سنا  زا  لبنح  نب  دـمحا  . 2
: دومرف درک  مامت  ار  دوخ  زامن  ص )  ) ادـخ لوسر  نوچ  هیف ،» ًاکرابم  ًابّیط  ًاریثک  ًادـمح  دـمحلا هللا  : » تفگ لاح  نآ  رد  دزیم ، سفن  سفن 

 ...« ًاریخ لاق  ّهنإف  مّلکتملا ، مکّیأ  : » دومرف ترـضح  زاب  دـندش . تکاس  همه  تفگ »؟ ار  ینخـس  نینچ  امـش  زا  نیمادـک  « ؛» مّلکتملا مکّیأ  »
«. هتفگ یکین  نخس  وا  تفگ ؟ ینخس  نینچ  امش  زا  نیمادک  « ؛ (24)

لاؤس باوج  رد  اذلو  تسا ، هدرک  يراج  شنابز  زا  ادخ  دیجمت  ناونع  هب  شدوخو  هدینـشن  ص )  ) ربمایپ صخـش  زا  هچرگ  ار  نخـس  نیا 
تحت هک  اـجنآ  زا  ار  قادـصم  نیا  ص )  ) ربماـیپ یلو  دـندرک ، توکـس  سرت  زا  مدرم  تفگ ، ار  تـالمج  نیا  یـسک  هچ  هکنیا  زا  ربماـیپ 

قیداصم رب  تامومعو  تاقلطم  لمح  هک  دوشیم  هدافتسا  اجنیا  زا  تسا . هدرک  اضما  تسا  یهلا  شیاتسو  حدمو  اعد  تاقالطاو  تامومع 
. تسا زیاج  ددرگن ، هورکمو  مارح  رد  لخاد  هک  یمادام  ات 

: هدرک لقن  شدنس  هب  دوادوبا  . 3
نأ دحا ، ًاوفک  هل  نکی  مل  و  دلوی ، ملو  دلی  مل  يذلا  دمصلا ، دحألا  هللا  ای  کلأسا  ّینا  مهّللا  هدهـشت : یف  لوقی  الجر  عمـس  ص )  ) یبنلا ّنا 

شدهشت رد  هک  دینش  يدرم  زا  ص )  ) ربمایپ  (25) ًاثالث . هل ) رفغ  دق  هل ، رفغ  دـق  (: ) ص  ) لاقف میحرلا . روفغلا  تنأ  کنا  یبونذ ، یل  رفغت 
هدـییاز هن  ياهداز و  هن  هک  دـنراد ، هجوت  وت  يوس  هب  ناـجاتحم  همه  هک  ياهناـگی  يادـخ  يا  مهاوـخیم  وـت  زا  نم  ایادـخراب ! دـیوگیم :

. دش هدیزرمآ  وا  دومرف : راب  هس  ص )  ) ربمایپ یمیحر . هدنشخب  وت  هک  ارچ  يزرمایب ؛ ار  مناهانگ  هکنیا  تسین ، ییاتمه  وت  يارب  ياهدش و 

تعدب عاونا 

هراشا

: دناهدرک میسقت  یکرت  تعدبو  یلعف  تعدب  ِمسق  ود  هب  ار  یحالطصا  تعدب 

یکرت تعدب  . 1

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
: هدئام ( ) ًابِّیَط ًالالَح  ُهللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اُولُک  َو  َنیِدَـتْعُْملا * ُّبُِحی  َهللا ال  َّنِإ  اوُدَـتْعَت  الَو  ْمَُکل  ُهللا  َّلَحَأ  ام  ِتابِّیَط  اُومِّرَُحت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )

87 و 88)
اریز دییامنن ! زواجت  ّدح ، زاو  دینکن ! مارح  تسا ، هدرک  لالح  امـش  يارب  دنوادخ  هک  ار  هزیکاپ  ياهزیچ  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 

. دیروخب تسا ، هداد  يزور  امش  هب  دنوادخ  هک  ياهزیکاپو  لالح  ياهتمعن  زاو  درادیمن  تسود  ار  نازواجتم  دنوادخ 

یلعف تعدب  . 2
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میدوب هتـشادن  رّرقم  نانآ  رب  ام  دندوب ، هدرک  عادبا  هک  ار  یتّینابهرو  « ؛...  ْمِْهیَلَع اهاْنبَتَک  ام  اهوُعَدَْتبا  ًهَِّینابْهَر  َو  دـیامرفیم : لاعتم  دـنوادخ 
(27 دیدح : ...«. )

تعدب شیادیپ  لماوع 

هراشا

نیا هب  کنیا  دـنیآیم . باسح  هب  نآ  أشنم  یگمه  هک  تسا  یتاـیاغو  بابـسا  ياراد  اذـل  تسا ، يراـیتخا  لـمع  هک  تهج  نآ  زا  تعدـب 
: مینکیم هراشا  لماوع 

دنوادخ هب  تبسن  ناسنا  دّبعت  رد  هغلابم  . 1

ار نآ  هنومن  ناوتیم  هک  دنکیم ، نید  رد  يراذگتعدب  هب  راداو  ار  ناسنا  یسدقم ، کشخ  رگید  يریبعت  هبو  دّبعت  رد  يرگطارفا  یهاگ 
نآ زا  رتهب  دجسم  رد  فیظن  ياپ  اب  ندش  دراوو  اپ  نتسش  : » دنیوگیم وضو  رد  اهاپ  نتسش  هیجوت  يارب  یخرب  تسناد . یلسغ  يوضو  رد 

«. دوش دجسم  دراو  فیثک  ياپ  اب  سپسو  دنک  حسم  ار  اپ  ناسنا  هک  تسا 
تین اب  ار  شیاهاپ  زامن  يوضو  تهج  هب  سپس  هدومن ، کشخ  دیوشب و  ار  دوخ  ياپ  لوا  دناوتیم  ناسنا  هک  تسا  نیا  هیجوت  نیا  باوج 

. دیامن حسم  دّبعت 

سفن ياوه  زا  تعباتم  . 2

روهظ رد  ییازسهب  شقن  سفن  ياوه  زا  يوریپ  هک  دربیم  یپ  دنکیم  هعلاطم  ار  ناراذگتعدبو  تّوبن  نایعدم  خیرات  هک  یماگنه  ناسنا 
. تسا هتشاد  يراذگتعدب  هلمج  زا  اهنآ  تسیاشان  راتفر  زوربو 

: دومرفو داتفا  جراوخ  ناگدشهتشک  هب  شرذگ  ع )  ) یلع ترضح  هک  دنکیم  لقن  هغالبلا » جهن  حرش   » رد دیدحلا  یبا  نبا 
هنیآ ره  امـش ، لاح  هب  اَدب  (26) هوسلاب ...  هراّمألا  سفنلاو  ّلضملا  ناطیـشلا  لاقف : مهّرغ ؟ نمو  لیقف : مکّرغ . نم  مکّرـض  دـقل  مکل  ًاـسؤب 

ناطیش دومرف : ترضح  دندز ؟ لوگ  ار  نانآ  یناسک  هچ  دش : ضرع  ترـضح  هب  دندناسر . ررـض  امـش  هب  دندز  لوگ  ار  امـش  هک  یناسک 
 ... تسا يدب  هب  هدننک  رما  هک  یسفنو  هدننک  هارمگ 

میلست هیحور  دوبن  . 3

ّطخ ود  نانآ  نایم  رد  هک  دربیم  یپ  دشاب  هتـشاد  نآ  زا  دعبو  ص )  ) ادخ لوسر  رـصع  رد  هباحـص  تایح  اب  هطبار  رد  ياهعلاطم  سک  ره 
: تشاد دوجو  يرکف 

صوصن لباقم  رد  داهتجا  يرکف  ّطخ  فلا )
لوبق ار  نآ  ًادّبعتو  دروآ  نامیا  هدومرف  روتـسدو  هداد  ربخ  نآ  هب  مرکا 9  ربمایپ  هچنآ  مامت  هب  تسین  مزال  هک  دوب  دـقتعم  يرکف  ّطـخ  نیا 

زا يرکف  ّطخ  نیا  مییامن . فّرـصت  اهنآ  ردو  هدرک  داـهتجا  مینکیم  كرد  هک  یحلاـصم  اـب  قباـطم  ینیدصوصن  رد  ناوتیم  هکلب  درک ،
. دندز یمالسا  تعیرشو  عرش  رد  يراذگتعدب  هب  تسد  ساسا  نیا  رب  اذلو  دوب  افلخ  هسردم  یساسا  ینابم 

ضحم دّبعتو  میلست  ّطخ  ب )
هدوب میلـست  یمالـسا  تعیرـشو  نید  هعومجم  لباقم  رد  دیاب  دوب  دقتعم  هک  تشاد  دوجو  يرگید  يرکف  ّطخ  يرکف ، ّطخ  نیا  لباقم  رد 
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. تشاد لماک  دّبعتو 
. دشابیم نانآ  ناوریپو  تراهطو : تمصع  تیب  لها  شورو  قیرط  نامه  يرکف  ّطخ  نیا 

: تیب لها  تّنس  تیجح 

هراشا

رد دننادیمن ؛ تجح  ار  تیب : لها  ّتنـس  نانآ  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دـننادیم  تعدـب  ءزج  ار  نآ  نایباّهو  هک  ییاهقادـصم  زا  یتمـسق 
: مینکیم هراشا  لامجا  روط  هب  هلدا  زا  یخرب  هب  هک  تسا . هدش  حیرصت  تیب  لها  تنس  تیّجح  هب  نانآ  ثیداحا  رد  هک  یلاح 

ریهطت هیآ  . 1

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(33 بازحا : ( ) ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهللا  ُدیُِری  امَّنِإ  )

هّزنمو كاپ  اًلماک  يدـیلپو  بیع  ره  زا  ار  امـشو  دـنک  رود  ربمایپ  تیب  لها  امـش  زا  ار  شیـالآو  سجر  ره  هک  دـهاوخیم  نینچ  دـنوادخ 
. دنادرگ

: دنکیم لقن  هشیاع  زا  دوخ  دنس  هب  ملسم 
ربمایپ دـش ؛ دراو  یلع  نب  نسح  ماگنه  نآ  رد  دـش . جراخ  دوب  طیخم  ریغ  ییاسک  وا  شود  رب  هک  یلاح  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  یهاـگبص 

وا دمآ  یلع  هاگنآ  درک ، ءاسک  لخاد  زین  ار  وا  دمآ  همطاف  دومن . نآ  لخاد  زین  ار  وا  دـمآ ، نیـسح  سپـس  درک ، ءاسک  لخاد  ار  وا  (ص )
یناسک  (27) ًاریِهْطَت .) ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  : ) درک توالت  ار  هیآ  نیا  دـعب  دومن ؛ نآ  لخاد  زین  ار 
دـشاب موصعم  سک  رهو  دنموصعم ، ًاعطق  دنـشاب ، كاپ  صقنو  بیعو  يدیلپ  هنوگره  زا  ات  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  دـنوادخ  ینیوکت  هدارا  هک 

. تسا تّجح  ام  يارب  دنیوگیم  هچ  ره  تیب : لها  سپ  تسا ، تّجح  وا  ّتنس 

نیلقث ثیدح  . 2

رتش رب  هک  یلاح  رد  مدید ؛ ار  ص )  ) ادخ لوسر  هفرع  زور  عادولا » هجح   » رد هک  هدرک  تیاور  دوخ  حیحص  رد  هللادبع  نب  رباج  زا  يذمرت 
گنچ ود  نآ  هب  رگا  هک  مراذـگیم  اـهبنارگ  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  نم  مدرم ! يا  دومرف : هک  مدینـش  دـناوخیم ، هبطخو  دوب  راوس  دوخ 

. مترتعو ادخ  باتک  دیوشیمن : هارمگ  زگره  دینزب 
هتخاس نورقم  نآرق  هب  ار  ترتع  ص )  ) ربماـیپ اریز  دوشیم ؛ هدافتـسا  تیب : لـها  تمـصع  فلتخم - تاـهج  زا  یبوخ - هب  ثیدـح  نیا  زا 

. تسا رود  هب  هابتشاو  اطخ  زا  زین  ترتع  تساطخو ، هابتشا  زا  نوصم  نآرق  هک  هنوگنامه  سپ  تسا ،
هراـشا نآ  هب  دوـخ  ياـج  رد  لّـصفم  روـط  هب  هک  تسا ، تیب : لـها  ّتنـس  تیجحو  تمـصع  رب  ثیدـحو  نآرق  زا  يرگید  هلدا  نـینچمه 

. مینکیم

. عدب هدام  بغار ، تادرفم  ص 1183 ؛ ج 3 ، هغللاحاحص ، ص 6 ؛ ج 8 ، برعلا ، ناسل  ص 54 ؛ ج 2 ، نیعلا ، ك : ر . - 1
ص 54. ج 2 ، نیعلا ، - 2
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هبطخ 176. هغالبلا ، جهن  - 3
هبطخ 161. نامه ، - . 4

هبطخ 145. نامه ، - 5
ص 160. مکحلاو ، مولعلا  عماج  - 6

ص 9. ج 17 ، يرابلا ، حتف  - 7
ص 264. ج 2 ، یضترملا ، فیرش  لئاسر  - 8

ص 202. ج 74 ، راونألاراحب ، - 9
ص 37. ج 25 ، يراقلا ، هدمع  - 10

ص 22. ج 3 ، تاغللاو ، ءامسألا  بیذهت  - . 11
ص 270. انبلا ، نسح  مامالا  لئاسر  هعومجم  - 12

صص 16 و 17 يدعس ، کلملادبع  رتکد  هعدبلا ، - 13
ص 80. ج 1 ، يربط ، ریسفت  كرشلا ؛ باب  رفکلاو ، نامیالا  باتک  ج 4 ، یفاک ، لوصا  - 14

ص 79. ج 1 ، ریثا ، نبا  هیاهنلا ، ك : ر . - 15
ص 592. ج 1 ، ملسم ، حیحص  - . 16
ص 252. مکحلاو ، مولعلا  عماج  - 17

. هنسلاو باتکلاب  ماصتعالا  باب  ج 9 ، يراخب ، حیحص  ص 62 ، ج 8 ، ملسم ، حیحص  - 18
ص 157. ج 2 ، يراخب ، حیحص  - 19

ص 149. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  - 20
ص 19. ج 1 ، یمثیه ، دئاوزلا ، عمجم  - 21

ح 3071. يذمرت ، ننس  ص 158 ؛ ج 2 ، يراخب ، حیحص  - 22
. یناربط زا  لقن  هب  ص 102  یلازغ ، دّمحم  لقعلاو ، عرشلا  نازیم  یف  يرکفلا  انثارت  - 23

ص 106. ج 3 ، دمحا ، دنسم  - . 24
ح 985. دواد ، یبا  ننس  - 25

ص 235. ج 19 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  - 26
ص 130. ج 7 ، ملسم ، حیحص  - 27
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17 ص :

نایباهو هلدا  دقن 

هراشا

تعیرـش اریز  تسا ؛ یمالـسا  تعیرـش  اب  نانآ  یهقف  تشادرب  ضراعت  ناـنآ و  رّجحت  رگناـیامن  دوخ  دـش  ناـیب  ناـیباهو  ياواـتف  زا  هچنآ 
: درب یپ  مالسا  نید  تعیرش و  یناسآ  تلوهس و  هب  ناوتیم  فلتخم  تاهج  زا  تسا و  ناسآ  لهس و  یمالسا 

یمالسا عیرشت  تّیمومعو  تّیلومش  . 1

هک تسا  ارگلومـش  ینیناوقو  دعاوق  رب  لمتـشم  اذـل  تسا ، ینامـسآ  عیارـش  متاخ  هک  اجنآ  زا  رگید ، عیارـش  فالخ  رب  یمالـسا  تعیرش 
. دشاب نامزو  رصع  ره  ردو  اههنیمز  مامت  رد  رشب  ياهزاین  همه  يوگخساپ  تمایق  زور  ات  دناوتیم 

(38 ماعنا : «. ) میدرکن راذگورف  باتک  نیارد  ار  زیچ  چیهام  « ؛) ٍءْیَش ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام  : ) دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  اذلو 
(12 ءارسا : «. ) میدرک نایب  راکشآ ] و   ] صخشم روطهب  ار  يزیچ  ره  و  « ؛ اًلیِصْفَت ُهاْنلَّصَف  ٍءْیَش  َّلُک  َو  دیامرفیم : زینو 

: دیامرفیم نینچمه 
(89 لحن : ( ) َنیِِملْسُْمِلل يرُْشب  َو  ًهَمْحَر  َو  ًيدُه  َو  ٍءْیَش  ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َو  )

. تسا ناناملسم  يارب  تراشبو  تمحرو  تیاده  هیامو  زیچ ، همه  رگنایب  هک  میدرک  لزان  وت  رب  ار  باتک  نیا  ام  و 
: دومرف درک ، داریا  عادولاهجح  رد  هک  ياهبطخ  رد  ص )  ) مرکاربمایپ

امش هک  هچ  رهو  مدومن ، رما  نآ  هب  دوشیم  منهج  زا  امش  يرودو  تشهب  هب  امـش  یکیدزن  ثعاب  هک  ار  هچ  ره  دنگوس ، ادخ  هب  مدرم ! يا 
هک تسا  نآ  تیلومـشو  تیمومع  نیا  ساسا  تقیقح  رد  (1) مدرک ...  یهن  نآ  زا  ار  امـش  دـنکیم  رود  تشهب  زاو  کـیدزن  منهج  هب  ار 
هک یتعیرـش  تسا ؛ رـشب  تاـجاح  يوگخـساپو  هتـشاد  ماـمت  يراـگزاس  ناـسنا  ترطف  اـب  هـک  يرطف  تـسا  یتعیرـش  یمالـسا ، تـعیرش 

. تسا اهناسنا  یعقاو  دسافمو  حلاصم  هدننکنییعت 
یعـس نآ  قیبطتو  لماکتو  تعیرـش  هعـسوت  تهج  ردو  هدرک  یعاسم  کیرـشت  اتـسار  نیمه  رد  زین  وا : نیموصعم  تیب  لهاو  ص )  ) ربمایپ

اما تسا ، اهنامزو  اهرـصعو  اههنیمز  مامت  رد  ارجاو  قابطنا  لباق  هک  دمآ  رد  هنوگنیا  یمالـساو  یهلا  تعیرـشو  نید  ات  دـندومن ، ناوارف 
. تسین وگخساپ  نامز  زاین  هب  هک  تسا  بلطم  نیا  يایوگ  نایباهو  ياواتف  هب  رظن 

لالح هریاد  تعسو  . 2

. تسا ّتیلح  هریاد  شرتسگو  تیّلح  رد  هعسوت  هلئسم  هدش ، نآ  هریاد  تیمومعو  تیلومش  ثعاب  هک  یمالـسا  تعیرـش  تازایتما  هلمج  زا 
نانیمطاو ملع  روط  هب  نآ  فالخ  هکنآ  رگم  تسا  كاپو  لالح  ناسنا  يارب  يزیچ  ره  تسا . تراهطو  ّتیلح  یلوا  لصا  مالـسا ، رظن  رد 

. دشاب هدش  تباث 
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 

(15 ءارسا : ( ) ًالوُسَر َثَْعبَن  یَّتَح  َنِیبِّذَعُم  اَّنُک  ام  َو  )
. میشاب هدرک  ثوعبم  يربمایپ  هکنآ  رگم  درک  میهاوخن  تازاجم   ] ار یموق  زگره ] ام  و 
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(286 هرقب : «. ) دنکیمن فیلکت  شاییاناوت  هزادنا  هب  زج  ار ، سک  چیه  دنوادخ  « ؛ اهَعْسُو اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهللا  ُفِّلَُکی  ال  دیامرفیم : زین  و 
نآ هب  تبـسن  ار  ناسنا  هک  تسا  نآ  ددـصرد  یلوم  هک  تسا  ییاضتقا  تاکالمو  رما  عقاو  زا  یـشان  لـالحو ، حاـبم  ياـهراک  تقیقح  رد 

. دراذگب دازآ  لاعفاو  روما 
: دومرف ص )  ) مرکاربمایپ

همه زاو  میادخ  هب  نانآ  نیرتاناد  نم  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دـننکیم ؟ ضارعا  یهلا  تاحابمو  اهتصخر  زا  هک  ار  یهورگ  تسا  هدـش  هچ 
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ   (2) مراد . تیشخ  وا  زا  رتشیب 

(32 فارعا : ( ) ِهَمایِْقلا َمْوَی  ًهَِصلاخ  اْینُّدلا  ِهایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َیِه  ُْلق  ِقْزِّرلا  َنِم  ِتابِّیَّطلا  َو  ِهِدابِِعل  َجَرْخَأ  ِیتَّلا  ِهللا  َهَنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ُْلق  )
ایند یگدنز  رد  اهنیا  وگب : تسا ؟ هدرک  مارح  ار  هزیکاپ  ياهيزورو  هدـیرفآ ، دوخ  ناگدـنب  يارب  هک  ار  یهلا  ياهتنیز  یـسک  هچ  وگب :

. دوب دهاوخ   ] نانمؤم يارب  صلاخ ] تمایق ، رد   ] یلو دنراد ، تکراشم  نانآ  اب  زین  نارگید  هچرگا  دناهدروآ ] نامیا  هک  تسا  یناسک  يارب 
ندومن لابندو  لاؤس  رد  رارصا  كرت  رب  یناوارف  دیکأت  یمالـسا  تعیرـش  مینکیم  هظحالم  هک  تسا  تیّلح  بناج  رد  هعـسوت  تهج  هب  و 

. تسا هدومن  لئاسم 
: دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ 

لبق یناسک  اریز  دینک ؛ ذخا  نم  زا  ار  نآ  مدرک  نایب  امـش  يارب  یثیدح  هاگ  ره  دینک . كرت  ار  نآ  زین  امـش  مدرک  كرت  امـش  رب  ار  هچنآ 
تعیرـش هک  تسا  نآ  زا  یـشان  همه  اهنیا  (3) دـنداتفا . تکاله  هب  ناـشیایبنا  دزن  لاؤس  يارب  دـشو  دـمآو  لاؤس ، ترثک  تهج  هب  امـش  زا 

ار امـش  یتحار  دـنوادخ  « ؛ َرْـسُْعلا ُمُِکب  ُدـیُِری  َو ال  َرُْـسْیلا  ُمُِکب  ُهللا  ُدـیُِری  دـیامرفیم : لاعتم  دـنوادخ  تسا ، ناورو  ناسآ  یتعیرـش  یمالـسا 
(185 هرقب : «. ) ار امش  تمحز  هن  دهاوخیم ،

: دیامرفیم زینو 
(28 ءاسن : ( ) ًافیِعَض ُناْسنِإلا  َِقلُخ  َو  ْمُْکنَع  َفِّفَُخی  ْنَأ  ُهللا  ُدیُِری  )

. تسا هدش  هدیرفآ  فیعض  ناسناو  دنک ، کبس  امش  رب  ار  راک  دهاوخیم  ادخ 
اما  (4) «. ماهدش ثوعبم  نید  رد  حماستو  ّتیفنح  هب  هکلب  متشگن ، ثوعبم  تینارصنو  تیدوهی  هب  نم  : » دومرف یلقن  ربانب  ص )  ) ادخ لوسر 

. تسا مارح  هدوبن ، نانآ  هب  التبم  دنچ  ره  دنشاب ، هدادن  ماجنا  فلس  هچنآ  ره  هدوب و  گنت  رایسب  تیلح  هریاد  نایباهو  ياواتف  ربانب 

لاعفاو ایشا  رد  هحابا  یلمع  لصا  . 3

لاـعتم دـنوادخ  دریگ . رارق  یهن  دروـم  هکنآ  رگم  تسا ، تئاربو  ّتیلح  تاداـعو ، لاـعفا  رد  یلّوا  لـصا  دـنیوگیم : لوـصا  ملع  ياـملع 
: دیامرفیم شربمایپ  هب  باطخ 

ِهللا ِْریَِغل  َّلِها  ًاقِْـسف  َْوأ  ٌسْجِر  ُهَّنِإَف  ٍریِزنِخ  َمَْحل  َْوأ  ًاحوُفْـسَم  ًامَد  َْوأ  ًهَْتیَم  َنوُکَی  ْنَأ  اَّلِإ  ُهُمَعْطَی  ٍمِعاط  یلَع  ًامَّرَُحم  ََّیلِإ  َیِحوا  ام  ِیف  ُدِجَأ  ُْلق ال 
(145 ماعنا :  ) ِِهب

نوخ ای  دـشاب  رادرم  هکنآ  زج  مباییمن  دـشاب  مارح  ماعط  ناگدـنروخ  يارب  هک  يزیچ  هدـش ، یحو  نم  هب  هک  یماکحا  رد  ربمایپ  يا  وگب 
. دننک حبذ  قسف  يور  زا  ادخ  مان  رکذ  نودب  هک  یناویح  ای  تسا  دیلپ  هک  كوخ  تشوگ  ای  هتخیر 

: دیوگیم يواضرق  فسوی  رتکد 
نم حیرص  حیحص  صن  درو  ام  ّالإ  مارحال  و  هحابالا ، لحلا و  وه  عفانم  ءایـشا و  نم  هللا  قلخ  امیف  لصالا  نا  مالـسالا : هررق  ءدبم  لوا  ناک 

، هدرک قلخ  دـنوادخ  هک  یعفاـنمو  ءایـشا  رد  یلّوا  لـصا  هک  تسا  نآ  هدرک ، ریرقت  ار  نآ  مالـسا  هک  یئدـبَم  لّوا  (5) همیرحتب ...  عراـشلا 
 ... دشاب هدیسر  شمیرحت  رب  عراش  زا  حیحص  حیرص  ّصن  وا  رب  هک  هچنآ  رگم  تسین  مارحو  تسا ، هحاباو  ّتیلح 
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. دوش ادیپ  نآ  هحابا  رب  لیلد  هکنآ  رگم  تسا ، تمرح  يزیچ  ره  رد  لصا  نایباهو  رظن  ربانب  اما 

فلس لعف  ندوب  نازیم 

هراشا

ناشلیلد دناهدرک ، یفرعم  تعدب  ناونع  هب  هک  ار  ییاهراک  زا  يرایـسب  هکنیا  هب  دربیم  یپ  دنکیم  هعجارم  نایباهو  ياواتف  هب  یتقو  ناسنا 
. دناهدادن ماجنا  ار  نآ  حلاص  فلس  هک  تسا  نیا 

: دیوگیم ربمایپ 9  تدالو  رد  یناوخيدولوم  ییاپرب  دروم  رد  هیمیت  نبا 
مهناف اّنم ؛ هب  ّقحا  فلسلا  ناکل  ًاحجار  وأ  ًاضحم  اریخ  اذه  ناک  ولو  هنم ، عناملا  مدع  هل و  یـضتقملا  مایق  عم  فلـسلا  هلعفی  مل  اذه  ّناف  ... 

(6) صرحا . ریخلا  یلع  وه  و  اّنم ، هل  ًامیظعت  هللا و  لوسرب  هّبحم  ّدشا  اوناک 
راک نیا  رگاو  دوبن  نآ  ماجنا  رب  زین  یعنامو  تشاد  دوجو  نآ  یـضتقم  هکنآ  اب  دـناهدادن  ماجنا  ناینیـشیپو  فلـس  هک  تسا  يراـک  نیا  ... 

ام زاو  دنتـشاد  ص )  ) ادخ لوسر  هب  ام  زا  يرتشیب  ّتبحم  نانآ  اریز  دـندوب ؛ نآ  ماجنا  هب  رتراوازـس  ام  زا  فلـس  دوب  حـجار  ای  ضحم  ریخ 
. دندوب رتصیرح  ریخ  ياهراک  ربو  دندومنیم ، میظعت  ار  ص )  ) ربمایپ رتشیب 

: دیوگیم رگید  ییاج  رد  وا 
لاوش نماث  وأ  بجر ، یلایل  ضعب  و  دـلوملا ، هلیل  اّهنا  لاقی  یتلا  لوألا  عیبر  رهـش  یلاـیل  ضعبک  هیعرـشلا  مساوملا  ریغ  مسوم  ذاـختا  اـّمأو 

(7) اهولعفی . مل  فلسلا و  اهبحتسی  مل  یتلا  عدبلا  نم  اّهناف  راربالا ، دیع  لاهجلا  هیمسی  يذلا 
زینو تسا ، دـلوم  بش  دوشیم  هتفگ  هک  لوالا  عیبر  هام  ياهبش  زا  یخرب  نوچمه  یعرـش  ياـهمسوم  زا  ریغ  یمـسوم  نداد  رارق  اـّما  و 

ار اهنآ  فلـس  هک  تسا  ییاهتعدـب  همه  اهنیا  دـنمانیم ، راربا  دـیع  ار  نآ  نـالهاج  هک  لاّوش  متـشه  اـی  بجر ، هاـم  ياـهبش  زا  یخرب 
. دناهدادن ماجناو  هتسنادن  بحتسم 

: دیوگیم یناوخيدولوم  يرازگرب  میرحت  رد  زین  جاحلا  نبا 
(8) یلوا . فلسلا  عاّبتا  و  نیضاملا ، فلسلا  لمع  نم  سیل  نیدلا و  یف  هدایز  کلذ  ّنا  ذا  طقف ؛ هتین  سفنب  هعدب  وهف 

تعباتم هک  یلاح  رد  دیآیمن ؛ باسح  هب  ناینیـشیپ  لمع  زاو  تسا  نید  رد  یتدایز  لمع  نیا  اریز  تسا ؛ تعدـب  شتّین  دوخ  هب  لمع  نیا 
. تسا رتراوازس  فلس  زا  يوریپو 

یبایزرا دقن و 

. درادن دوجو  نآ  رب  یلیلد  چیهو  دیآ ، باسح  هب  عیرشت  رداصم  زا  يردصم  دناوتیمن  ناینیشیپ  لمع  هک  میدقتعم  ام  ًالّوا :
هچ ات  میـسرب ، یگچراپکیو  تدحو  هطقن  هبو  هدرک  عمج  رـصع  کی  رد  ار  فلـس  دارفا  عیمج  يارآ  میناوتیمن  يدروم  چیه  رد  ام  ًایناث :

ياهلأسم ره  رد  اریز  میسرب ؛ يدحاوو  كرتشم  هطقن  هبو  هدرک  عمج  ار  نرقو  رصع  هس  ياملع  یتحو  مدرم  يارآ  میهاوخب  هکنیا  هب  دسر 
یـسایس ّوج  هب  موکحمو  هدوب  كرتو  لعف  ضیقن  بناج  رد  هک  هدوب  فلـس  راتفرو  لامعا  زا  يرایـسب  تسا . هتـشاد  دوجو  لاوقا  فالتخا 

تلاح زا  یهاگ  ناگتـشذگ  راتفر  درب . یپ  نآ  تلع  هب  ناوتیم  ناگتـشذگ  راتفر  یفاکـشوم  اب  هک  يرما  تسا . هتـشاد  رارق  ناـمز  نآ  رد 
مهف زا  یـشان  زین  دراوم  زا  یخرب  ردو  تسا ، هتفرگ  تأـشن  یعرـش  روما  هب  تبـسن  یتـالابمیبو  حـماست  تلاـح  زا  یهاـگو  سرتو  فوخ 

. تسا هدوب  یعرش  صوصن  زا  قیقد  ریغ  تاهیجوتو  تالیوأتو  هابتشا 
تـسد هب  ار  يدودـحمو  نّیعم  نوناقو  هطباض  کی  دوخ  زا  دـنناوتیمن  فلـس  راتفر  زا  تعباتم  بوجو  هب  نیلئاـق  هک  مینادیم  نیقی  هب  اـم 

نایباهو هلدا  www.Ghaemiyeh.comدقن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 59زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


لئاسم رد  عیرـشت  ردصم  هک  تسا  رادروخرب  نانآ  دزن  يدامتعاو  نانیمطا  نانچ  زا  هک  یفلـس  دنک ، صخـشم  ار  فلـس  ّتیوه  ات  دـنهدب 
؟ تسیک فلس  نیا  زا  دوصقم  دناهدش . ینید 

: دیوگیم تسا ، هیرظن  نیا  نارادمدرس  زا  هک  هیمیت  نبا  هک  تسا  نیا  هّجوت  بلاج 
و ال ملعلا ، یف  اوخـسری  مل  هلاهجلاب  نوسئرتم  موق  وأ  هماعلا ، هتدیق  نم  وأ  هماع ، اهداتعا  نم  رثکا  تاداع  یلع  ملعلا  نمؤملا  دمتعی  فیکف 

(9) هلوسر ...  هللااب و  مهنامیا  ّمتی  مل  مهّلعل  و  يروشلل ، نوحلصی  الو  رمألا ، یلوأ  نم  نوّدعی 
هدوب روهطوغ  تلاهج  رد  هک  یموق  ای  هدرک  ریجنز  ار  نانآ  یگدزماوع  هک  یناسک  ای  مدرم  ماوع  تاداع  رب  دـناوتیم  ملاـع  نمؤم  هنوگچ 

هک دـیاشو  دـنرادن ، ّتیحالـص  تروشم  ياربو  هدـماین  باسح  هب  رمألا  یلوا  زا  هک  نانآ  دـنک ، دامتعا  دـناهدرکن ، ملع  رد  خوسر  زگرهو 
 ... تسا هدشن  لماک  شلوسرو  ادخ  هب  ناشنامیا 

!؟ دننادیم عیرشت  ردصمو  تّجح  ار  نانآ  رادرکو  لعف  هنوگچ  دنشاب ، نینچ  تسا  نکمم  فلس  لها  رگا  لاح 
اطخ زا  ّتینوصم  زا  دـیاب  دوش ، جارختـساو  طابنتـسا  نید  ماکحا  نآ  لالخ  زا  دـناوتیم  هک  عیرـشت  ردـصم  هک  میدـقتعم  اـم  لاـح  ره  هب 
نینچ نیا  فلس  لعف  دروم  رد  هک  دشاب  ظوفحم  دوریم  هابتشاو  فالتخاو  ضقانت  رد  شرّوصت  هک  يزیچ  نیرتمک  زاو  دنـشاب  رادروخرب 

. تسین نکمم  يرّوصت 
ار نآ  ناوتیمن  هدش و  لزان  يرـشب  نوگانوگ  ياهّتیموقو  اهتما  همه  يارب  هک  تسا  ینامـسآ  ینید  مالـسا  نید  هک  میدـقتعم  ام  ًاثلاث :
؛ تسا یتّیفرع  ره  زا  رتالاب  نید  درک . نّیعم  يدیلقت  ّوجو  هدودحم  رد  روصحم  ای  هدومن  یّـصاخ  ياهّتیفرعو  تاداع  نمـض  رد  روصحم 

دناوـتیم هک  تسا  یماـع  نیناوـقو  ماـظن  لّـفکتم  نید  تسا . هتفهن  رـشب  نوـمک  رد  هک  تسا  رـشب  تاـجاح  ندروآرب  ددـصرد  نید  اریز 
. دوشیم يدباو  یناهج  نید  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  دناسرب ، تاجنو  تداعس  هب  ات  هتفرگ  هدهعرب  ار  رشب  مومع  تیاده 

رظن دروم  تهج  نیا  اذـل  تسا ، تفرـشیپو  فالتخاو  لّوحتو  رییغت  داعبا  هدـنرادرب  رد  ناسنا  یمومع  فرع  هک  اـجنآ  زا  رگید : يریبعت  هب 
هّجوت دروم  ناسنا  یمومع  فرع  هک  تفگ  ناوتیم  اذـل  تسا . هدرک  نایب  یلک  مکحو  هدرک  یـشیدناهراچ  نآ  ياربو  هدوب  عراش  ظاحلو 

هاگدیدو لالخ  زا  هدرک ، یصاخ  فرع  هجوتم  ار  یمکح  عراش  رگاو  تسا ، رادروخرب  ياهژیو  مارتحا  زاو  هدوب  یمالسا  تعیرش  مامتهاو 
. تسا یناسنا  ماع  فرع  نامه 

هداد تبـسن  تعدب »  » هب ار  روما  نیا  دیدجو ، ثدحتـسم  روما  هب  تبـسن  فلـس  لعف  مدع  هب  کسمت  اب  ات  دناهدمآرب  ددـصرد  هک  یناسک 
. دناهداد ماجنا  یمالسا  عیرشت  هب  تبسن  یندوشخبان  یتیانج  دنیامن ، میرحتو 

هثدحتسم روما  تیصاخ  ود 

هراشا

: تسا ّتیصاخ  ود  ياراد  دراد  راکو  رس  یناگدنز  فلتخم  لحارم  رد  اهنآ  اب  ناملسم  ناسناو  دوشیم  ثداح  هک  یعرش  روما  رتشیب 

لّوا تّیصاخ 

ینتبمو عورشم  تسرامم  لصا  زا  تسا  ترابع  نآ  هک  مینک  قالطا  ثداح » رما  یعرش  بناج   » ناونع نآ  رب  میناوتیم  ام  هک  تسا  يزیچ 
. عیرشت رد  تباث  هلدا  رب 

مود تّیصاخ 
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يرما نآ . عوقو  بولساو  عورـشم  لمع  لکـش  زا  تسا  ترابع  هک  مینکیم ، دای  ثداح » رما  رد  یفرع  بناج   » هب وا  زا  ام  هک  تسا  يزیچ 
هکنآ نودـب  دـنکیم ، ادـیپ  فالتخاو  رییغت  اهعمتجم ، رد  جـیار  دـیلاقتو  اهفرع  فلتخم  تعیبطو  ناـمز  رذـگو  تفرـشیپ  بسح  هب  هک 

. دراذگب نآ  ّتیعورشم  لصا  رب  يریثأت 
رد ار  اهنآ  یلو  دنهدیم ، ماجنا  دراد  تباث  یعرش  هبنج  هک  تهج  نآ  زا  ار  دوخ  یعرش  لامعاو  روما  زا  يرایسب  هزورما  ناناملسم ، مومع 

اهنت درادن ، يراگزاس  ناینیشیپو  فلـسو  مالـسا  ردص  ناناملـسم  راتفر  ابو  هدش  ادیپ  يرییغت  رگاو  دنیامنیم . هدایپ  يدیدج  شورو  بلاق 
ار نآ  یگدنز  ترورـض  هک  تسا  يرما  یفرع  بناج  رد  رییغت  هک  مینادیم  و  نآ . یعرـش  بناج  رد  هن  تسا  ثداح  رما  یفرع  بناج  رد 

. دبلطیم
یلو تسا ، هدوب  نونکات  مالسا  ردص  زا  ناناملسم  همه  هّجوت  درومو  هدوب  ملسم  يرما  شربمایپو  مالسا  نید  ترصنو  نتفرگ  دوبدای  هیضق 

نآ ّتیعرـش  حور  هکنیا  نیع  رد  تسا ، هدرک  قرف  دوبداـیو  ترـصن  ياـهشور  اـهّتیفرعو ، تـالاح  رد  رییغتو  لّوـحتو  ناـمز  رذـگ  اـب 
. تسا لقعو  عرش  لوبق  درومو  ییالقعو  حیحص  يرما  نیاو  تسا . هدنام  ظوفحم 

صخـش اریز  دراد ؛ لـعف  نآ  تمرح  مدـع  رب  تلـالد  موصعم  صخـش  زا  یلعف  رودـص  اـهنت  هک  هدیـسر  تاـبثا  هب  لوصا  ثحب  رد  ًاـعبار :
؛ دراد نآ  تهارکو  تمرح  رب  تلالد  موصعم  فرط  زا  یلعف  كرت  هک  درک  اـعّدا  ناوتیمن  یلو  تسا ، ظوفحمو  نوصم  هاـنگ  زا  موصعم 
ات هدش  هتفگ  موصعم  دارفا  هرابرد  بلطم  نیا  دیامن . كرت  ار  یّبحتسم  یلقن  ربانب  یتح  ای  حابم  لعف  موصعم  صخش  هک  تسا  نکمم  اریز 

ناوتیمن یتحو  هدوبن  رادروخرب  تمصع  زا  ناگتشذگو  فلس  لمع  متح  روط  هب  دناهدوبن ، رادروخرب  تمصع  زا  هک  يدارفا  هب  دسر  هچ 
. دریگ رارق  ام  لامعا  ّتیعورشم  نازیم  فلس  لعف  دناوتیمن  اذل  تسناد ، لداع  ار  نانآ  همه 

يدعس کلملادبع  هاگدید 

رد يو  تسا . هدرک  فیلأت  قیقدلا » یمالسالا  اهموهفم  یف  هعدبلا   » مان هب  نایباهو  ّدر  رد  ار  یباتک  تسا  قارع  تنـس  لها  ياملع  زا  هک  وا 
: دیوگیم تعدب »  » هرابرد نایباهو  يانبم  ّدر  رد  باتک  زا  یتمسق 

الیلد موقیال  امک  لعفلا  مدعف  هیلصألا ، هحابالا  یلع  رمألا  كرتی  لب  كرتلا ، هیعورـشم  یلع  الو  لعفلا  هیعورـشم  یلع  ّلدیال  هلعف  مدع  ّنا 
نم هدعاق  تحت  لخد  ناف  رظنی : اذـه  دـعب  مث  هنع . یهن  لصحی  مل  لعفلا  مادام  هلعف  نم  عنملا  یلع  الیلد  موقیال  کلذـک  هتیعورـشم  یلع 

(10) هتعدبب . انلق  صوصنلا  فلاخ  وأ  دعاوقلا  هتضفر  نا  و  هتیعورشمب ، انلق  هیف  صوصنم  رما  یلع  هسایق  نم  انّکمت  وأ  دعاوقلا 
ور نیا  زا  دراذگیم ، او  یلصا  هحابا  هب  ار  رما  هکلب  تسین ، كرت  تیعورشم  رب  ای  لعف  تیعورشم  رب  لیلد  ص )  ) ربمایپ ندادن  ماجنا  انامه 

هدیسرن نآ  زا  ییهن  هک  یمادام  ات  دشابیمن ، نآ  ماجنا  زا  عنم  رب  لیلد  نینچمه  تسین  نآ  تیعورـشم  رب  لیلد  هک  هنوگنامه  ندادنماجنا 
هب لیاق  مینک  سایق  صوصنم  رما  رب  ار  نآ  میتسناوت  ای  دش  دعاوق  زا  ياهدعاق  رد  لخاد  لعف  نآ  رگا  دوشیم : رظن  نآ  زا  دـعب  اذـل  دـشاب .

. میوشیم نآ  تعدب  هب  لیاق  تخادرپ  تفلاخم  هب  نآ  اب  صوصن  ای  هدرک  در  ار  نآ  دعاوق  رگا  و  میوشیم ، نآ  تیعورشم 
: دسیونیم نایباهو  لالدتسا  ّدر  رد  نینچمه  وا 

و همألا ، هذه  نم  لوألا  نرقلا  یف  اهتیلومـشل  رـصح  هیمالـسالا و  هعیرـشلا  دـیمجتب  لوق  اّنم  ریخ  وه  نم  هلعفل  ًاریخ  ناک  ول  لئاقلا : لوق  ّنا 
یف ناک  ءاوس  هئدابم ؛ مالـسالا و  دـعاوق  یلع  ًادامتعا  ثدـحی  لمع  لکل  اهمکح  ءاـطعا  نع  هزجاـع  تسیل  اـّهناف  کـلذ ؛ فـالخ  اـهعقاو 
ریخ راک  نیا  رگا  دیوگیم : هک  یسک  نخـس  انامه   (11) عراشلا . نم  اهیف  رـصح  دیدحت و  دری  مل  یتلا  تادابعلا  ضعب  یف  وأ  تالماعملا 
نرق هب  نآ  تیلومش  شرتسگ و  ندرک  روصحم  یمالسا و  تعیرش  دومج  هب  فارتعا  دوب ، هداد  ماجنا  ار  نآ  تسام  زا  رتهب  هک  یـسک  دوب 

ثداح هک  یلمع  ره  يارب  ار  دوخ  مکح  هک  تسین  نآ  زا  زجاع  تعیرش  اریز  تسا ؛ نآ  فالخ  عقاو  هک  یلاح  رد  تسا ، تما  نیا  زا  لوا 
عراش زا  اهنآ  رد  يرـصح  تیدودحم و  هک  یتادابع  رد  ای  دشاب  تالماعم  رد  هچ  دنک ، نایب  یمالـسا  ینابم  دـعاوق و  رب  دامتعا  اب  دوشیم 
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. تسا هدیسرن 
: دیوگیم نآ  دساف  راثآ  و  تعدب »  » هرابرد نایباهو  يانبم  دض  رب  همادا  رد  وا 

دمتعا وأ  هناحجر  وأ  هفعـض  وأ  هیفن  وأ  هتوبث  یف  نیملـسملا  ءاهقف  نیب  فالخ  هیف  لصح  رما  یلع  هعدـبلا  ظفل  قالطا  حـضاولا  أـطخلا  نم 
- مهدعب نمف  هباحـصلا  نم  نیملـسملا - ءاهقف  نوکی  نا  یلإ  يدؤیـس  قالطالا  اذه  ّنال  نیثدحملا ؛ دـنع  فیعـض  ثیدـح  یلع  هیف  لئاقلا 

یه هتبثی و  وه  مکح  یف  الثم  سابع  نبا  فلاخت  هشئاع  تناک  اذاف  هریغ . يأر  فعـض  هیأر و  هوق  يری  دـهتجم  لک  ّنـال  نیعدـتبم ؛ مهلک 
مل و  ًادبا . عقی  مل  اذه  و  ضعبل ، مهضعب  ءاهقفلا  لیلـضت  یلإ  يدؤی  یلاتلاب  و  یناثلا ، رظن  یف  ًاعدتبم  امهنم  دحاو  لک  نوکی  نا  مزلی  هیفنت ،

لئاسملا نم  هلأسمب  ذخألاب  سانلا  مزلی  مل  اذإ  بهذم  يأ  ّناف  سکعلا ؛ یلع  رمالا  لب  رخآلا ، یلع  عدتبملا  ظفل  قلطا  مهنم  ًادحاو  ّنا  تبثی 
. اهبجوأ نم  فالخ  نم  ًاجورخ  اهب  لمعی  لوقی : اهب و  لمعلا  لضفی  ّهناف 

(12)  ... اهب ذخألا  یلإ  هداهتجا  لصوتی  مل  نا  ضعبلا و  يأر  مهضعب  مارتحا  یلع  هلالد  هراشا  هذهو 
نآ ناحجر  ای  فعـض  ای  یفن  اـی  توبث  رد  ناناملـسم  ياـهقف  نیب  هک  مینک  قـالطا  يرما  رب  ار  تعدـب »  » ظـفل هک  تسا  يراکـشآ  هابتـشا 
هک دوشیم  رجنم  هجیتن  نیا  هب  ماجنارس  قالطا  نیا  اریز  تسا ؛ هدرک  دامتعا  ناثدحم  دزن  فیعـض  ثیدح  رب  نآ  هب  لیاق  ای  هدش  فالتخا 

ار يرگید  يأر  هتـسناد و  يوق  ار  دوخ  يأر  يدـهتجم  ره  نوچ  دـنرازگ ، تعدـب  یگمه  اهنآ - زا  دـعب  هباحـص و  زا  ناناملـسم - ياهقف 
مزال دـنکیم ، یفن  هشیاع  یلو  هدرک ، تابثا  وا  هک  تسا  فلاخم  یمکح  رد  سابع  نبا  اب  لاـثم  باـب  زا  هشیاـع  رگا  درادـنپیم . فیعض 

رد دوشیم ، رگیدکی  هب  اهقف  یهارمگ  تبـسن  هب  رجنم  رما  نیا  هجیتن  رد  دشاب و  رازگتعدـب  يرگید  رظن  رد  ود  نآ  زا  یکی  هک  دـیآیم 
هب رما  هکلب  دنک ، قالطا  يرگید  رب  ار  رازگ » تعدب   » ظفل اهقف  زا  یصخش  هک  هدشن  تباث  و  تسا ، هداتفین  قافتا  زگره  رما  نیا  هک  یلاح 

نارگید رظن  رب  ار  نآ  هب  لـمع  دـنکن  مزلم  لـیاسم  زا  ياهلأـسم  هب  ذـخا  هب  ار  مدرم  هک  یتروـص  رد  یبهذـم  ره  اریز  تـسا ؛ هدوـب  سکع 
رب تلالد  هراشا و  نیا  دـنوش و  جراخ  دـناهدش  بجوم  ار  نآ  یخرب  هک  یفالخ  زا  ات  دوشیم  لمع  نآ  هب  دـیوگیم : دـهدیم و  لیـضفت 

 ... تسا هدیسرن  نآ  هب  ذخا  هب  شداهتجا  هچرگ  دراد  رگیدکی  يأر  مارتحا 
: دیوگیم تعدب »  » ناونع زا  يریگراک  هب  نایباهو و  يوردنت  ّدر  رد  نینچمه  يدعس  کلملادبع 

ًابلاغ و  يوتفلل ، يّدـصتی  ًاملاع  هسفن  نم  لعج  هب  عّلـضتی  مل  هقفلا و  أرق  وأ  هقفلاب  صـصختلا  لها  نم  سیل  نّمم  ضعبلا  ّنا  فسؤی  اّمم  و 
هنم ًانظ  هعدبلاب ، هعیرـشلا  عم  یفانتتال  یتلا  لامعالا  و  نیعدتبملاب ، سانلا  فصی  ذخاف  هبراس ، يذلا  هاجتالل  وأ  هاوهل  ًاعبت  أطخلا  یف  عقیام 

لوصألا هقفلاب و  علـضت  ملع  بلاط  يأ  دـجن  مل  کلذـل  و  هتوعد ؛ یف  فّرطتی  کلذ و  لوقیل  هتلها  هعیرـشلا  یف  هماـعلا  هتفاـقث  هتئارق و  ّنا 
هک یناسک  زا  یخرب  هکنیا  تسا  فسأت  هیاـم  هک  يروما  هلمج  زا  (13) نیرصاعملا . وأ  یمادقلا  نم  ءاوس  هبولساب ؛ یـضری  وأ  هلوقب  لوقی 
رد اذل  و  دناهدش ، اوتف  يدصتم  هدروآ و  باسح  هب  ملاع  ار  دوخ  دنرادن  يرحبت  نآ  رد  هدـناوخن و  هقف  اًلـصا  ای  هتـشادن  هقف  رد  صـصخت 

رازگتعدب هب  مدرم  فیـصوت  هب  عورـش  دتفایم و  اطخ  رد  هدرک ، يریگیپهک  ار  یـشور  ای  سفن  ياوه  زا  تعباتم  تهج  هب  تاقوا  بلاغ 
تیلها ار  وا  تعیرـش  رد  یمومع  مهف  تئارق و  هکنیا  نامگ  هب  دهدیم ، تبـسن  تعدـب  هب  ار  درادـن  یفانت  تعیرـش  اب  هک  یلامعا  هدـش و 

هک میباییمن  ار  هدرک  ادیپ  صـصخت  لوصا  هقف و  رد  هک  یملع  بلاط  چیه  اذل  و  دنک ، يوردنت  شتوعد  رد  دـیوگب و  هنوگنیا  هک  هداد 
. نیرصاعم ای  نیمدقم  دارفا  زا  هچ  دشاب ؛ یضار  وا  شور  هب  ای  دیوگب  ار  وا  هتفگ 

یکلام يولع  نب  دمحم  هاگدید 

: دیوگیم فلس  لعف  ندوب  نازیم  دقن  رد  یکلام  يولع  نب  دّمحم 
ّهنال هلالـض ؛ وأ  هعدب  وأ  مارح  وهف  هیلعو  فلـسلا  لمع  نم  نکی  ملو  هللا 9  لوسر  هلعفیمل  لمعلا  اذـه  ّنا  نولوقی : مّهنا  مهتجح  هیاـغف  ... 
 ... لطاب هرخآو  ّقح  هلّوا  مهنم  مالکلا  اذهو  هّیور ، الو  رظن  الب  هماکحاو  نیدلا  یلع  نورـساجتی  اذـکه  هلوسر ، هنـسو  هللا  باتکل  فلاخم 
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(14)
تعدب ای  مارح  اذلو  تسین ، ناینیـشیپ  رادرک  زاو  هدادن  ماجنا  ص )  ) ادخ لوسر  ار  لمع  نیا  دنیوگیم : هک  تسا  نیا  اهنآ  لیلد  تیاهن  ... 

رظن هکنآ  نودب  دننکیم  تراسج  نآ  ماکحاو  نید  رب  هنوگنیا  نانیا  تسوا . لوسر  تنـسو  ادـخ  باتک  فلاخم  اریز  تسا ؛ یهارمگ  ای 
 ... تسا لطاب  شرخآو  ّقح  شلوا  اهنآ ، مالک  نیاو  دنیامن ، لّمأتو 

كرت عاونا 

هراشا

: تسا مسق  ود  رب  كرت 

دوصقم كرت  . 1

. دننکیم ریبعت  يدوجو  كرت  هب  نآ  زا  نویلوصا  هک  تسا  یکرت  نآو 

دوصقم ریغ  كرت  . 32

درومو تسا ، هدوبن  نآ  یـضتقم  اریز  هدشن ؛ نآ  مکح  ضرعتم  عراش  هک  تسا  یعوضوم  نآو  دننکیم ، ریبعت  یمدـع  كرت  هب  نآ  زا  هک 
. تسا مود  تروص  ثحب 
: دیوگیم یکلام  يولع 

دنع یهنلا  دـیفی  ّصن  دوروب  نوکی  اّمنا  میرحتلا  لیلدو  لیلد ، مدـع  وه  لب  لیلدـب  سیل  هلعفی  مل  حـلاصلا  فلـسلا  وأ  ص )  ) یبنلا نوک  ّنا 
هتقیرط یه  مهتقیرطو  هتنس  یه  مهتنس  لعج  نیذلا  نم  هماقم  موقی  نّمم  وأ  ص ،)  ) مظعألا عّرـشملا  نم  هلعف  یلع  راکنإلا  وأ  ءیـشلا  لعف 

(15) ...
دورو هب  میرحت  لیلدو  تسا ، لیلد  مدـع  هکلب  دوشیمن ، زاوج  مدـع  رب  لیلد  هدادـن  ماجنا  ار  راک  نیا  حـلاص  فلـس  ای  ص )  ) ربمایپ هکنیا 

هک یناسک  هدوب  نانآ  نیشناج  هک  یناسک  زا  ای  دراد  ص )  ) مظعا عّرـشم  زا  يراک  ِراکنا  ای  ءیـش  ماجنا  زا  یهن  رب  تلالد  هک  تسا  یّـصن 
 .... تسا هدوب  ص )  ) ادخ لوسر  شورو  ّتنس  نامه  اهنآ  شورو  ّتنس 

تعدب قیداصم  رد  نایباهو  ياواتف 

هب يزیچ  ره  زا  لبق  دنازیگنایمرب . ار  ناسنا  بّجعت  هک  میربیم  تعدـب  زا  یقیداصم  هب  یپ  یباهو  نایتفم  ییاوتف  ياهباتک  هب  هعجارم  اب 
. میراذگیم او  مرتحم  ناگدنناوخ  هب  ار  تواضقو  مینکیم  هراشا  قیداصم  نیا  زا  یخرب 

: دیوگیم زاب  نب  زیزعلادبع  خیش  . 1
کّیلو هاجب  وأ  کئایبنا  هاجب  کلأسا  ّینا  ّمهللأ  لاق : اذإف  كرـشلا ، نم  تسیل  هعدـب و  نـالف  ّقحب  وأ  نـالف  هکربب  وأ  نـالف  هاـجب  لـسوتلا 

و ص )  ) یبنلا نع  دری  مل  ّهنال  كرـشلا ، لئاسو  نم  عدبلا و  نم  وه  زوجی و  کلذف ال  نالف  هکربب  وأ  نالف  ّقحب  وا  نالف  كدبعب  وأ  نالف ،
سپ تسین . كرش  یلو  تسا  تعدب  صخـش  نالف  ّقح  هب  ای  نالف  تکرب  هب  ای  نالف  هاج  هب  لّسوت   (16) هعدب ...  نوکیف  هباحصلا  نع  ال 

، مهاوخیم وت  زا  نالف  تکرب  هب  ای  نالف  ّقح  هب  ای  تاهدنب  نالف  هب  ای  ّتیلو  نالف  هاج  هب  ای  تیایبنا  هاج  هب  ایادخراب ! دیوگب : یصخش  رگا 
زا هنو  هدیـسر  ص )  ) ربمایپ زا  هن  تساوخرد  عون  نیا  اریز  تسا ؛ كرـش  لیاسو  زاو  اهتعدب  هلمج  زاو  تسین ، زیاج  تساوخرد  عون  نیا 
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 ... تسا تعدب  اذل  هباحص ؛
: دنسیونیم نایباهو  نایتفم  یمئاد  ياروش  . 2

هبئان وأ  نیملـسملا  رمأ  یلو  یلع  بجیف  كرـشلا ، یلإ  هعیرذ  وه  و  کلذ ، یف  نفد  نم  میظعت  یف  ولغ  اهیف  هرکنم  هعدـب  روبقلا  یلع  ءاـنبلا 
(17) كرشلا ...  هعیرذل  ًاّدس  و  هعدبلا ، هذه  یلع  ًءاضق  ضرألاب  اهتیوست  کلذ و  نم  روبقلا  یلع  ام  هلازاب  رمالا 

كرـش يوس  هب  یهار  لمع  نیاو  دـناهدش ، نفد  اهربق  نآ  رد  هک  تسا  یناسک  میظعت  رد  ّولغ  نآ  رد  هک  تسا  رکنم  تعدـب  روبق  رب  ءاـنب 
ناسکی نیمز  اب  زین  ار  روبقو  هدرک  بارخ  هدـش  هتخاـس  روبق  يور  رب  هچنآ  اـت  دـنک  رما  هک  تسوا  بیاـن  اـی  نیملـسم  رما  یلو  رب  و  تسا .

 ... دوش هتسب  زین  كرش  هب  هارو  هدرک  لاطبا  ار  تعدب  نیا  ات  دنزاس ،
: دیوگیم نازوف  نب  حلاص  . 3

ناـک نا  و  ربکا ، كرـش  اذـهف  یلولا  یلإ  بّرقتلا  هبرتـلا و  هذـهب  كربـتلا  هنم  دوصقملا  ناـک  نا  یلولا  هبرت  هامـسملا  هبرتـلا  یلع  دوجـسلا 
یف هسدقملا  ضرألا  یف  هللا  اهلعج  یتلا  هلیـضفلاک  هلیـضف  اهیلع  دوجـسلا  یف  ّنا  هبرتلا و  هذـه  هلیـضف  داقتعا  عم  هللا  یلإ  بّرقتلا  دوصقملا 

(18) نیدلا ...  یف  عادتبا  اذهف  یصقالا  دجسملا  يوبنلا و  دجسملا  مارحلا و  دجسملا 
، تسا ربکا  كرـش  نیا  تسا ، یلو  هب  بّرقتو  تبرت  نیا  هب  كّربت  نآ ، زا  دوصقم  رگا  تسا  یلو  تبرت  مان  هب  هک  یتبرت  رب  ندرک  هدـجس 
هک یتلیـضف  دـننامه  تسا ؛ یتلیـضف  نآ  رب  دوجـس  رد  هکنیاو  تبرت ، نیا  تلیـضف  هب  داقتعا  اـب  هارمه  تسا  ادـخ  هب  بّرقت  دوصقم ، رگاو 

 ... تسا نید  رد  تعدب  نیا  هداد ، رارق  یصقألادجسم  يوبن و  دجسمو  مارحلادجسم  رد  سدقم  نیمزرس  رد  دنوادخ 
: دنسیونیم نایباهو  ياوتف  یمئاد  ياروش  . 4

(19)  ... هعدب وه  لب  مهریغ ، نیحلاصلا و  ءایبنالا و  روبق  هرایزل  لاحرلا  ّدش  زوجی  ال 
. دیآیم باسح  هب  تعدب  لمع  نیا  هکلب  تسین ؛ زیاج  نارگیدو  ناحلاصو  ایبنا  روبق  ترایز  تهج  هب  نتسب  رفس  راب 

: دیوگیم زاب  نب  زیزعلادبع  خیش  . 5
هؤافلخ الو  هلعفی  مل  ص )  ) لوسرلا ّنال  نیدـلا ، یف  هثدـحملا  عدـبلا  نم  کـلذ  ّنـال  هریغ ، ـال  و  ص )  ) لوسرلا دـلومب  لاـفتحالا  زوجیـال 

(20) و ...  هلضفملا ، نورقلا  یف  ناسحاب  مهل  نوعباتلا  هباحصلا و ال  نم  مهریغ  نودشارلا و ال 
اریز تسا ؛ هدـش  ثداح  نید  رد  هک  تسا  ییاهتعدـب  زا  لمع  نیا  تسین ؛ زیاـج  وا  ریغو  ص )  ) ربماـیپ تدـالو  تهج  هب  مسارم  ییاـپرب 

يوریپ نانآ  زا  یکین  هب  هک  هباحـص  نیعبات  زینو  دـناهدادن  ماجنا  ار  لمع  نیا  هباحـص  زا  نانآ  ریغو  نیدـشار  ياـفلخو  ص )  ) ادـخ لوسر 
 ... دناهدش هداد  يرترب  هک  ییاهنرق  رد  دندرک ،

: دنیوگیم یباهو  نایتفم  یمئاد  ياروش  . 6
یلع عومـشلا  جرـسلا و  عضوب  مـالعالا و ال  عفر  دـلاوملاب و  مهارکذ  ءاـیحا  ـال  نیحلاـصلا و  ءاـیبنالا و  نم  تاـم  نمب  لاـفتحالا  زوجی  ـال 

نم و  نیدـلا ، یف  هثدـحملا  عدـبلا  نم  رکذ  ام  عیمج  ّنال  کلذ ، وحن  وأ  اهتوسک  وأ  مهتحرـضا  یلع  دـجاسملا  بابقلا و  ءانب  الو  مهروبق ،
همئا نم  دـحا  و ال  ص )  ) یبنلاب هباحـصلا  هلعف  و ال  نیحلاصلا ، ءایبنالا و  نم  هقبـس  نمب  کلذ  لعفی  مل  ص )  ) یبنلا ّناف  كرـشلا ، لـئاسو 

(21) نیحلاصلا ...  ءایلوالا و  نم  هدعب  نم  نورقلا  ریخ  اهناب  ص )  ) اهل دهش  یتلا  هثالثلا  نورقلا  یف  نیملسملا 
اهدولوم رد  نانآ  دای  نتـشاد  هدـنز  زینو  تسین ، زیاج  دـناهدرک  تلحر  ایند  راد  زا  ناحلاصو  ایبنا  زا  هک  یناسک  يارب  نشج  مسارم  ییاپرب 

اهنآ يور  ندناشوپ  ای  نانآ  ياهحیرض  يور  رب  دجاسمو  اههبق  نتخاسو  نانآ  ربق  يور  رب  اهعمشو  اهغارچ  نداد  رارقو  اهملع  نتـشادربو 
اریز تسا ؛ كرـش  لیاسو  زاو  هدش  ثداح  نید  رد  هک  تسا  ییاهتعدب  زا  دش  رکذ  هک  هچنآ  مامت  اریز  تسین ؛ زیاج  لامعا ، نیا  لثم  ای 

هس نآ  رد  نیملـسم  همئا  زا  کی  چیهو  ص )  ) ربمایپ اب  هباحـص  زینو  دندادن ، ماجنا  ار  اهراک  نیا  هتـشذگ  ناحلاصو  ایبناو  ص )  ) ربمایپ هک 
 ... دندادن ماجنا  ناحلاصو  ایلوا  زا  کی  چیه  هب  تبسن  تسا ، وا  زا  دعب  اهنرق  نیرتهب  هک  هداد  یهاوگ  ص )  ) ربمایپ هک  ینرق 
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: دیوگیم نایباهو  یمئاد  هورگ  . 7
(22)  ... نیدلا یف  هثدحملا  عدبلا  نم  ناذألا ، عم  ناذألا  دعب  اهب  رهجلا  اذکه  و  ناذألا ، لبق  ص )  ) هللا لوسر  یلع  مالسلا  هالصلا و  رکذ 
هلمج زا  ناذا ، اـب  هارمه  ناذا  زا  دـعب  نآ  هـب  ادــص  ندرک  دــنلب  نـینچ  مـه  ناذا و  زا  لـبق  ص )  ) ربماـیپ رب  تـّیحت  تاولــص و  نداتــسرف 

 ... تسا هدش  ثداح  نید  رد  هک  تسا  ییاهتعدب 
: دیوگیم نیمیثع  نبا  خیش  . 8 (23) تسا . هدرک  رداص  ار  اوتف  نیمه  شیاواتف  هعومجم  رد  زین  زاب  نب  زیزعلادبع 

تبث دـق  و  مهریغ ، نم  تثرو  اّمنا  و  نیملـسملا ، هاداع  نم  تسیل  هداعلا  هذـه  ّناف  هللا ، ءادـعاب  ًاهیبشت  هیف  لفطلل  دالیملا  دـیعب  لافتحالا  ّنا 
(24)  ... مهنم وهف  موقب  هّبشت  نم  ّنا  ص )  ) هنع

هکلب دیآیمن ، باسح  هب  ناناملسم  تاداع  زا  تداع  نیا  اریز  تسادخ ؛ نانمشد  هب  هّبـشت  لفط ، يارب  دلوت  نشج  مسارم  ییاپرب  رد  انامه 
 ... تسا هدیسر  ثرا  هب  نارگید  زا 

: دنیوگیم نایباهو  یمئاد  ياروش  . 9
عـضو مالعالا و  تایارلا و  قیلعت  اهتارانم و  قوف  وأ  اهلوح  وأ  اهقوف  ءابرهکلا  تابمل  قیلعت  وأ  دـجاسملا - يأ  اهیلع - جارـسلا  داقیا  یف  ّنا 
هّبشتلا نع  ص )  ) یبنلا یهن  دق  و  مهسئانک ، مهعیبب و  نوعنصی  امیف  راّفکلاب  ًاهبشت  اهل  ًاماظعا  ًانییزت و  تابسانملا  دایعالا و  یف  اهیلع  روهزلا 

(25) مهتادابع ...  مهدایعأ و  یف  مهب 
مچرپ ندرک  نازیوآ  ای  اههرانم  يالاب  ای  اهنآ  فارطا  ای  الاب  رب  یقرب  ياهپمال  ندرک  نازیوآ  ای  دـجاسم  رد  غارچ  ندرک  نشور  رد  انامه 
تـسا رافک  هب  هیبشت  اهتبـسانمو ، دایعا  نآ  تشادـگرزبو  نییزت  ناونع  هب  تابـسانمو  دایعا  رد  اـههرانم ، رب  لـگ  هتـسد  نتـشاذگو  ملعو 

ناشتادابعو دایعا  رد  راّفک  هب  هّبـشت  زا  ص )  ) ربمایپ هکنآ  لاحو  دـنهدیم ، ماجنا  دوخ  ياههسینکو  دـباعم  هب  تبـسن  ناـنآ  هک  روطناـمه 
. تسا هدرک  یهن 

: دیوگیم زاب  نب  زیزعلادبع  . 10
ّنال هلعفی ، وأ  کلذ  دقتعی  نم  یلع  راکنالا  یغبنی  و  ضحم ، اطخ  هداقتعا  هل و  لصا  دجاسملا ال  ءانب  ءاهتنا  دنع  مانغالا  وأ  راقبالا  حـبذ  ّنا 

(26) هلالض ...  هعدب  ّلک  و  نیدلا ، یف  هعدب  اذه 
. تسا ضحم  ياطخ  نآ  هب  داقتعاو  تسین ، نآ  رب  یساساو  لصا  دجاسم ، نامتخاس  ندیـسر  مامتا  هب  ماگنه  دنفـسوگ ، ای  واگ  حبذ  انامه 
هب نیدرد  تعدـب  رومانیا  اریز  مینک ؛ راکنا  دـهدیم ، ماجنا  ار  اهراک  نیا  هکنیا  ای  تسا  روما  نیا  هب  دـقتعم  هک  ار  یـسک  تسا  راوازـسو 

. تسا تلالض  یتعدبرهو  دیآیم ، باسح 
: دیوگیم نازوف  نب  حلاص  خیش  . 11

نم و  هدـنع ...  سولجلا  کلذـک  و  هیلع ، مّلـسی  بهذ  دجـسملا  لخد  امّلک  هیلع ؛ ددرتلا  هرثک  ص )  ) لوسرلا ربق  دـنع  عقت  یتلا  عدـبلا  نم 
(27) باجتسم ...  هدنع  ءاعدلا  ّنا  هّنظم  روبقلا ، نم  هریغ  وأ  ص )  ) لوسرلا ربق  دنع  ءاعدلا  کلذک  عدبلا 

ات دوریم  دوشیم  دجـسم  دراو  هک  هاگره  تسا ؛ نآ  رب  ندرک  ددرت  دایز  دریگیم  ماجنا  ص )  ) ربمایپ ربق  راـنک  هک  ییاهتعدـب  هلمج  زا 
دزن اعد  هکنیا  نامگ  هب  تساهربق  رگید  ای  ص )  ) ربمایپ ربق  رانک  اعد  اهتعدب  هلمج  زا  زین  و  ربق ...  رانک  نتسشن  زین  و  دیامن . مالس  نآ  رب 

 ... تسا باجتسم  ربق 
: دیوگیم نیمیثع  نبا  . 12

(28) ص ... )  ) یبنلا نع  دریمل  کلذ  ّنال  عدبلا ؛ نم  هب  حسمتلا  هبعکلا و  بوثب  كربتلا 
 ... تسا هدشن  دراو  ص )  ) ربمایپ زا  لمع  نیا  هک  ارچ  تساه ؛ تعدب  هلمج  زا  نآ  ندرک  حسم  هبعک و  هچراپ  هب  كربت 

: دنیوگیم نایباهو  یمئاد  ياروش  . 13
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یف راّفکلا  لمعب  هیبش  كرـشلا  عاونا  نم  عون  هعدب و  اهب  كّربتلا  اهبیراحم و  اهناردجب و  مهحـسمت  دجاسملا و  هذـه  یلإ  سانلا  هّجوت  ... 
(29) مهمانصاب ...  یلوالا  هیلهاجلا 

باسح هب  كرش  عاونا  زا  یعونو  هدوب  تعدب  نآ  هب  نتسج  كّربتو  نآ  ياهراوید  هب  نانآ  ندیشک  تسدو  دجاسم  نیا  هب  مدرم  هّجوت  ... 
 ... تسا ناشیاهتب  هب  تبسن  یلوا  ّتیلهاج  رد  رافک  راتفر  هب  هیبش  زینو  دیآیم ،

: دیوگیم نیمیثع  نبا  . 14
نیعلل وأ  رطخلل  ًاـعفد  فحـصملا  یف  نولمحی  اونوکی  مل  هباحـصلا  ّناـف  هعدـب ، رطخلل  ًاـیقوت  وأ  نیعلل  ًاـعفد  هرایـسلا  یف  فحـصملا  عضو 

(30) ...
اریز تسا ؛ تعدب  راک  نیا  هک  تسا  نیا  شمکح  رطخ ، زا  دوخ  ندرکظفح  ای  ندز  مشچ  زا  يرود  تهج  هب  نیـشام  رد  نآرق  نداد  رارق 

. دندادیمن ماجنا  ار  يراک  نینچ  هباحص 
 ...«. تسا تعدب  یعمج  هتسد  ياعد  « ؛ (31) هعدب »...  یعامجلا  ءاعدلا  ّنا  : » دیوگیم نازوف  نبا  . 15

: دیوگیم نیمیثع  نبا  . 16
کلذ عم  ثدحی  اّمبر  ّهناف  اهبّنجت ، ءرملل  یغبنی  یتلا  عدبلا  نم  هّلکف  محللا  رمتلا و  عیزوت  و  نآرقلا ، هئارق  تیملا و  لها  دنع  عامتجالا  اماو 

نا مهحـصنا  اذـه  لثم  نولعفی  نیذـلا  ءالؤه  حـصنا  انأ  و  لوزت . مهبولق ال  یف  هبیـصملا  یقبت  یّتح  تیملل  رکذـت  و  نزح ، ءاکب و  هحاـین و 
(32) ّلجوّزع ...  هللا  یلإ  اوبوتی 

ار اهنآ  هک  ناسنا  رب  تسا  راوازـس  هک  تسا  ییاهتعدـب  زا  یگمه  تشوگو ، امرخ  عیزوتو  نآرق  ندـناوخو  هدرم  رانک  رد  عامتجا  اـّما  و 
بولق تبیـصم  نآ ، رطاخ  هب  هک  دوشیم  دای  نانچ  هدرم  زاو  دوشیم  نزحو  هیرگو  ییارـسهحون  روما  نیا  هارمه  اسب  هچ  اریز  دـنک ؛ اـهر 

دننک هبوت  ّلجوّزع  دنوادخ  يوس  هب  هک  منکیم  تحیـصن  دـنهدیم ، ماجنا  ار  ییاهراک  نینچ  هک  ار  دارفا  نیا  نم  ددرگیمن . لیاز  مدرم 
....

: دیوگیم نیمیثع  نبا  . 17
(33). حلاصلا فلسلا  دهع  یف  هفورعم  نکت  مل  یتلا  هرکنملا  رومالا  نم  هئارقلا  ربقلا و  دنع  عامتجالا 
. تسا هدوبن  فورعم  حلاص  فلس  دهع  رد  هک  تسا  يرکنم  روما  زا  نآرق  تئارقو  ربق  رانک  عامتجا 

: دیوگیم نینچمه  وا  . 18
هحاینلا و  هحاینلا ...  نم  ناک  تیبلا  اذه  یف  ماعطلا  عنـص  کلذ  یلإ  مضنا  ناف  عدبلا ، نم  کلذ  ّناف  دـحاو  تیب  یف  ءازعلل  سانلا  عامتجاو 

(34) بونذلا ...  رئابک  نم  ملعلا  هبلط  نم  وأ  ملعلا  لها  نم  ریثکلا  اهملعی  امک 
، دوش هتخپ  هناخ  نآ  رد  مه  ماعط  راک  نیا  همیمـض  هب  رگا  دیآیم ، باسح  هب  اهتعدب  زا  تیزعت ، يارب  هناخ  کی  رد  مدرم  عامتجا  اّما  و 

ناهانگ زا  دـننادیم - ملع  بالط  زاو  ملع  لها  زا  يرایـسب  هک  هنوگنآ  ییارـسهحونو - دـیآیم ...  باـسح  هب  ییارـسهحون  زا  لـمع  نیا 
 .... دیآیم باسح  هب  گرزب 

: دیوگیم رگید  ياج  رد  وا  . 19
أرق امنا  ءيراقلا  نال  کلذ  تیملل ، ـال  ءيراـقلل و  ـال  رجا  هیف  سیل  و  عدـبلا ، نم  تیملا  حور  یلع  میرکلا  نآرقلا  أرقیل  ءيراـق  راـجئتسا 

لمعلا اذه  نوکیف  اذه  یلع  و  هللا ، دنع  باوث  هیف  نوکی  هللا و ال  یلإ  برقیال  ّهناف  ایندلا  هب  دصقی  حـلاص  لمع  لک  و  طقف ، لاملا  ایندـلل و 
(35). رکنم هعدب و  ّهناف  هنم  رذحیلف  هثرولا ، یلع  لاملا  فالتا  يوس  هیف  سیل  ًاعئاض 

يراـق يارب  يرجا  نآ  ردو  دـیآیم ، باـسح  هب  اهتعدـب  زا  دـنک  تئارق  هدرم  حور  رب  ار  میرک  نآرق  هکنیا  اـت  نآرق  يراـق  نتفرگ  ریجا 
هب بّرقت  بجوم  دـناوتیمن  دـشاب  ایند  نآ  هب  دوصقم  هک  یلمع  رهو  دـنکیم  نآرق  تئارق  لامو ، ایند  يارب  اهنت  يراـق  اریز  تسین ؛ هدرمو 
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نیا زا  دیاب  اذل  دیآیمن ، باسح  هب  هثرو  رب  لام  فالتا  زا  ریغو  هدـش  عیاض  وا  لمع  نیاربانب  تسین . ادـخ  دزن  یباوث  نآ  ردو  دـشاب  ادـخ 
. دیآیم باسح  هب  تارکنم  زاو  هدوب  تعدب  اریز  تسج ؛ زارتحا  لمع 

: دنیوگیم نایباهو  یمئاد  ياروش  . 20
(36) ّحصیال ...  و  کلذ ، زوجیالف  هعدتبملا ، رومالا  نم  اهب  یصوا  یتلا  هتّیصول  ًاذیفنت  تیملا  تین  یلع  ًانآرق  أرقی  نم  راجئتسا 

نیا اذلو  هدوب  تعدب  هک  تسا  يروما  زا  هدرک ، شرافس  نآ  هب  هک  وا  تیصو  ذیفنت  تهجهب  هدرم  ّتین  هب  تئارق  يارب  یـسک  ندرک  ریجا 
. تسین حیحصو  زیاج  لمع 

: دیوگیم زاب  نب  زیزعلادبع  . 21
اموی نیعبرا  وأ  عوبسا  دعب  هتافو و ال  دنع  اقلطم ال  تیملل  لفح  هماقا  حلاصلا  فلـسلا  نع  هباحـصا و ال  نع  و ال  ص )  ) یبنلا نع  تبثی  مل 

نیذـلا نیلـسملل  حـصنلا  بجیف  نیرفاکلا ، نم  مهریغ  نییرـصملا و  ءامدـق  دـنع  تناک  هحیبق  هداع  هعدـب و  کلذ  لـب  هتاـفو ، نم  هنـس  وأ 
(37)  ... نیرفاکلا ههباشم  نیدلا و  یف  عادتبالا  نم  اهیف  امل  اهوبنتجی  هللا و  یلإ  اوبوتی  نأ  یسع  مهیلع  اهراکنا  تالفحلا و  هذه  نومیقی 

زا دعب  هنو  شتافو  ماگنه  هن  دنشاب ، هتفرگ  هدرم  يارب  ار  ياهمانرب  عون  چیه  هک  هدشن  تباث  حلاص  فلس  زا  زینو  شباحصا  زاو  ربمایپ 9  زا 
نارفاک رگیدو  رصم  يامدق  دزن  هک  تسا  یحیبق  تداعو  تعدب  اهراک  نیا  مامت  هکلب  شتافو ، زا  دعب  لاسکی  ای  زور  لهچ  ای  هتفه  کی 

دیما اریز  دومن ؛ راکنا  اـهراک  نیا  تهج  هب  ناـنآ  ربو  هدرک  تحیـصن  دـنریگیم  ار  اـههمانرب  نیا  هک  ار  یناناملـسم  دـیاب  سپ  تسا . هدوب 
دراد دوجو  راّفک  اب  تهباشمو  نید  رد  ییاهتعدب  لامعا  نیا  رد  نوچ  دنرادرب ، اهراک  نیا  زا  تسدو  هدرک  هبوت  ادخ  يوس  هب  هک  تسا 

....
: دیوگیم رگید  ياوتف  رد  وا  . 22

مویلا یف  تیملل ال  مئالولا  اومیقی  نا  نیزعملل  زوجی  الف  هیلهاجلا ، رما  نم  رکنم و  هعدـب و  وه  لـب  هل ، لـصا  ـال  نیزعملل  مئـالولا  هماـقا  ّنا 
(38) عبارلا ...  یف  ثلاثلا و ال  یف  لوالا و ال 

رب سپ  تسا . ّتیلهاج  رما  زاو  هدوب  رکنمو  تعدب  لمع  نیا  هکلب  درادن ، یـساساو  لصا  ناگدـنهد ، تیزعت  يارب  همیلو  ندرک  اپرب  انامه 
 .... مراهچ هنو  موس  زور  هنو  لوا  زور  رد  هن  دننک ، اپرب  ازع  نابحاص  يارب  همیلو  هک  تسین  زیاج  ناگدنهدتیزعت 

: دنیوگیم نایباهو  یمئاد  ياروش  . 23
زامن باوث  ندرک  هیده   (39) هباحصلا ...  نع  و ال  ص )  ) یبنلا نع  تبثی  مل  ّهنال  هعدب ، وه  لب  تیملل ، تیلـص  ام  باوث  بهت  نا  زوجی  ال 

 .... تسا هدشن  تباث  هباحصو  ص )  ) ربمایپ زا  اریز  تسا ؛ تعدب  لمع  نیا  هکلب  تسین ، زیاج  ّتیم ، رب 
: دنیوگیم نایباهو  یمئاد  ياروش  . 24

و کـلذ ، اولعفی  مل  مهدـعب  نم  هباحـصلا و  نم  حـلاصلا  فلـسلا  ّنـال  هریغ ، ـال  نآرقلا و  متخ  ـال  ص )  ) لوسرلل باوثلا  ءادـها  زوـجی  ـال 
زا حـلاص  فلـس  اریز  نآرق ؛ ریغ  هنو  نآرق  متخ  باوـث  هن  تسین ، زیاـج  ص )  ) ربماـیپ يارب  باوـث  نداد  هیدـه   (40) هیفیقوت ...  تاداـبعلا 

 .... تسا یفیقوت  تادابع  هکنآ  لاحو  دندادن ، ماجنا  ار  يراک  نینچ  نانآ  زا  دعبو  هباحص 
: دیوگیم نیمیثع  نبا  . 25

(41) هنس ...  هوذختی  نا  سانلل  یغبنی  اذهل ال  و  هنس ، هیف  ملعا  هیزعتلا ال  دنع  تیملا  براقا  لیبقت 
 ... دننک ّتنس  ار  لمع  نیا  هک  تسین  راوازس  مدرم  يارب  اذلو  منادیمن ، ّتنس  نم  ار  هدرم  ناکیدزن  ندیسوب  نداد  تیزعت  ماگنه 

«. تسا تعدب  لمع  نیا  اریز  ّتیم ؛ نیقلت  راکنا  تسا  بجاو  « ؛ (42) هعدب »...  هنال  نیقلتلا  راکنا  بجی  : » دیوگیم نازوف  نبا  . 26
: دنیوگیم نایباهو  یمئاد  ياروش  . 27

(43) زوجت . هرکنم ال  هعدب  هّلک  کلذ  نال  روبقلا ...  یلع  نآرقلا  اوؤرقی  نا  ءاّرقلل  زوجی  و ال  هعدب ، روبقلا  دنع  هکاوفلا  همعطالا و  عیزوت 
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تعدب اهراک  نیا  مامت  اریز  دنناوخب ...  اهربق  يور  رب  ار  نآرق  هک  تسین  زیاج  نایراق  ياربو  تسا  تعدب  روبق  رانک  رد  هویمو  اذغ  عیزوت 
. تسین زیاجو  هدوب  رکنمو 

تعدب زین  نارضاح  زا  هحتاف  تئارق  تساوخرد  « ؛ (44) هعدب »...  ًاضیا  وهف  نیرضاحلا  نم  هحتافلا  هئارق  بلط  : » دیوگیم نیمیثع  نبا  . 28
«. تسا

: دیوگیم نینچمه  وا  . 29
(45) هعدب ...  یه  لب  هنسب  تسیل  نفدلا  دعب  نآرقلا  هئارق  کلذک  و  اهل ، لصأ  هعدب ال  ّتیملا  ربق  یلع  سی )  ) هروس هئارق 

تعدـب هکلب  تسین  تنـس  نفد  زا  دـعب  نآرق  تـئارق  زین  و  دـشابیمن ، یـساسا  نآ  يارب  تـسا و  تعدـب  تـّیم  ربـق  رب  سی  هروـس  تـئارق 
. دشابیم

: دنیوگیم نایباهو  ياوتف  یمئاد  هورگ  . 30
یلا تاومألا  لمح  دـنع  لاقت  اّهنا  هیلع ، دـمتعی  الیلد  ملعنـال  ربقلا  یلا  مهنـالمح  دـنع  تاومـألا  یف  هللا ) اـّلا  هلا  ـال   ) لوق ینعی  لـیلهتلا  ّنا 

(46) هعدب . یه  لب  روبقلا ،
ماگنه هچرگ  مینادیمن ، نآ  رب  يدامتعا  لباق  لیلد  ربق  فرط  هب  اهنآ  لمح  ماـگنه  تاوما  يارب  هللا ) اـّلا  هلا  ـال   ) نتفگ ینعی  لـیلهت  اـنامه 

. تسا تعدب  راتفگ  نیا  هکلب  دوشیم ، هتفگ  اهربق  فرط  هب  تاوما  لمح 
: دیوگیم نیمیثع  نبا  . 31

هنا و  اذه ، مهل  نّیبی  نا  ملعلا  بلاط  یلع  یغبنی  هعدب  وه  و  هنسلا ، یف  هل  لصا  مهلمع ال  ًاریثک  نوعدی  هبعکلا و  راتساب  نوکسمتی  نیّذلا  نا 
(47) هب ...  سأبال  و  هلعف ، هباحصلا  نع  درو  دق  اذهف  هبعکلا ، نیب  دوسالا و  رجحلا  نیب  مازتلالا  اما  و  ص ،)  ) یبنلا يده  نم  سیل 

، تسا تعدب  راک  نیا  هکلب  تسین ؛ یساساو  لصا  ّتنس  رد  ناشلمع  يارب  دنناوخیم ، اعد  دایزو  دنبسچیم  هبعک  ياههدرپ  هب  هک  یناسک 
. دنک نایب  ار  بلطم  نیا  مدرم  يارب  هک  تسا  ملاع  رب  اذل 

: دیوگیم نازوف  نبا  . 32
و اذک ، اذک و  یّلـصا هللا  نا  تیون  لوقی  ناب  هالـصلل ، هینلاب  رهجلا  اهنم : هریثک ...  نامزلا  اذـه  یف  تادابعلا  لاجم  یف  تثدـحا  یتلا  عدـبلا 
، هالـصلا دعب  یعامجلا  رکذلا  اهنم  و  یناسل ، لمع  یبلق ال  لمع  وهف  بلقلا ، اهّلحم  هینلا  و  ص ،... )  ) یبنلا هنـس  نم  سیل  ّهنال  هعدـب ، اذـه 

(48) ًادرفنم ...  دراولا  رکذلا  لوقی  صخش  لک  نا  عورشملا  نال 
تین دـیوگب : هکنیا  هب  تسا ، زامن  رد  ّتین  هب  رهج  هلمج  زا  تسا ؛ رایـسب  هدـمآ  دـیدپ  ناـمز  نیا  رد  تاداـبع  لاـجم  رد  هک  ییاهتعدـب 

هاگیاجو دـیآیمن ...  باسح  هب  ص )  ) ربمایپ ّتنـس  زا  اریز  تسا ؛ تعدـب  لمع  نیاو  مروآ ، ياج  هب  ار  زامن  نالف  ادـخ  يارب  هک  منکیم 
تـسا نآ  عورـشم  اریز  تسا ؛ زامن  زا  دعب  یعمج  هتـسد  رکذ  اهتعدـب ، زا  زینو  ینابز . لمع  هن  تسا  یبلق  لمع  ّتین  تسا ، بلق  رد  ّتین 

 .... دیوگب ییاهنت  تروص  هب  ار  نّیعم  رکذ  یصخش  ره  هک 
: دنیوگیم نایباهو  یمئاد  هورگ  . 33

، هللااب كرشلا  عئارذ  نم  هعیرذ  هعدب و  ّهنا  لب  مالسالا ، ننس  نم  و ال  ّجحلا ، رئاعـش  نم  سیل  ءارح - راغ  يأ  روکذملا - راغلا  یلإ  دوعـصلا 
(49). هل دوعصلا  نم  سانلا  عنمی  نا  هیلع  و 

و تسادخ . هب  كرـش  ياههار  زا  یهار  هدوب و  تعدب  هکلب  تسین  مالـسا  ياهتنـس  زا  زین  جح و  لامعا  رئاعـش و  زا  نتفر  ارح  راغ  يالاب 
. دننک عنم  نآ  هب  دوعص  زا  ار  مدرم  هک  تسا  راوازس  اذل 

: دیوگیم نیمیثع  نبا  . 34
(50) عدبلا . نم  اذه  لک  و  دجسملا ، ناردج  ربنملا و  بارحملاب و  حّسمتی  نیرئازلا  ضعب 
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. تسا تعدب  اهراک  نیا  همه  و  دنشکیم ، دجسم  ياهراوید  ربنم و  بارحم و  هب  تسد  نارئاز  زا  یخرب 
: دنیوگیم نایباهو  ياوتف  یمئاد  هورگ  . 35

 ... هالـصلا دعب  هعامج  ءاعدلا  مازتلا  اذک  و  هعدب ، امهریغ  برغملا و  حبـصلا و  هالـص  نم  ّلک  دعب  دـحاو  توصب  هعامج  نآرقلا  هئارق  ّنا 
(51)

ياـعد هب  مازتـلا  زین  و  تـسا ، تعدـب  ود ، نـیا  ریغ  برغم و  حبـص و  زاـمن  ره  زا  دـعب  ادـص  کـی  اـب  یعمجهتـسد  روـط  هـب  نآرق  تـئارق 
 .... زامن زا  دعب  یعمجهتسد 

: دنیوگیم نایباهو  ياوتف  یمئاد  هورگ  . 36
(52) هعدب ...  نآرقلا  هئارق  نم  ءاهتنالا  دعب  میظعلا  هللا  قدص  لوق 

 .... تسا تعدب  نآرق  تئارق  زا  ندش  غراف  زا  دعب  میظعلا  هللا  قدص  نتفگ 
: دنیوگیم نایباهو  ياوتف  یمئاد  هورگ  . 37

(53) زوجتال . هرکنم  هعدب  هّلک  کلذ  ّنال  روبقلا ...  یلع  نآرقلا  اؤرقی  نا  ءاّرقلل  زوجیال  و  ... 
. تسین زیاج  اذل  تسا و  رکنم  تعدب  اهراک  نیا  مامت  هک  ارچ  دننک ...  اههدرم  رب  نآرق  تئارق  هک  نایراق  يارب  تسین  زیاج  ... 

: دیوگیم نیمیثع  نبا  . 38
(54) یغبنیال . اذهف  هعورشم  هنس  اهناک  ًامئاد  نآرقلا  نم  تایآب  تارضاحملا  تاودنلا و  ذاختا 

. دشابیمن راوازس  تسا ، یعورشم  ّتنس  لمع  نیا  ایوگ  هک  یتروص  هب  نآرق  زا  یتایآ  اب  مئاد  تروص  هب  تارضاحمو  سلاجم  عورش 

ص 74. ج 1 ، یفاک ، - 1
ص 106. ج 15 ، يوون ، حرش  اب  ملسم  حیحص  - 2

صص 45 و 46. ج 5 ، يذمرت ، ننس  - 3
ص 266. ج 5 ، دمحا ، دنسم  - 4

.35 صص 33 - مارحلاو ، لالحلا  - 5
صص 294 و 295. میقتسملا ، طارصلا  ءاضتقا  - 6

ص 49. لصفلا ، لوقلا  - 7
ص 10. ج 2 ، لخدملا ، - 8

صص 271 و 272. میقتسملا ، طارصلا  ءاضتقا  - 9
ص 17. قیقدلا ، یمالسالا  اهموهفم  یف  هعدبلا  - 10
ص 18. قیقدلا ، یمالسالا  اهموهفم  یف  هعدبلا  - 11

.19 صص 18 - قیقدلا ، یمالسالا  اهموهفم  یف  هعدبلا  - 12
ص 23. قیقدلا ، یمالسالا  اهموهفم  یف  هعدبلا  - 13

ص 412. صوصنلا ، مهف  یف  فلسلا  جهنم  - 14

ص 412. صوصنلا ، مهف  یف  فلسلا  جهنم  - 15
ص 311. ج 4 ، زاب ، نب  هعونتم ، تالاقمو  يواتف  عومجم  - 16
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مقر 7210. ءاتفالاو ، هیملعلا  ثوحبلل  همئادلا  هنجللا  - 17
ص 86. ج 2 ، نازوف ، نب  حلاص  خیشلا  يواتف  نم  یقتنملا  - 18

مقر 4230. ءاتفالاو ، هیملعلا  ثوحبلل  همئادلا  هنجللا  - 19
ص 183. ج 1 ، هعونتم ، تالاقمو  يواتف  عومجم  - . 20

مقر 1774. ءاتفالاو ، هیملعلا  ثوحبلل  همئادلا  هنجللا  - 21

مقر 9696. ءاتفالاو ، هیملعلا  ثوحبلل  همئادلا  هنجللا  - 22
ص 251. ج 1 ، هیمالسا ، يواتف  - 23

ص 43. ج 1 ، مالسالا ، رانم  يواتف  - 24
ص 20. ج 2 ، هیمالسا ، يواتف  - 25

ص 142. ج 39 ، هیمالسالا ، ثوحبلا  هّلجم  - 26
ص 37. هرامش 1612 ، هوعدلاهلجم ، - 27

مقر 366. نیمیثع ، نبا  يواتفلا ، عومجم  - . 28
مقر 3019. ءاتفالاو ، هیملعلا  ثوحبلل  همئادلاهنجللا  - 29

. تاثدحملاو عدبلا  باتک  زا  لقن  هب  ص 259  نیمیثع ، نبا  فتاهلا ، یلع  لاؤسلا  - 30
ص 30. ج 2 ، نازوف ، نبا  يواتفلا ، - 31

ص 270. ج 1 ، مالسالا ، رانم  يواتف  - 32
مقر 360. نیمیثع ، نبا  لئاسرو  يواتف  عومجم  - 33

ص 16. ج 12 ، حوتفملا ، بابلا  ءاقل  - 34
مقر 357. نیمیثع ، نبا  لئاسرو  يواتف  عمجم  - 35

مقر 1207. ءاتفالاو ، هیملعلا  ثوحبلل  همئادلا  هنجللا  - 36
ص 777. زاب ، نب  يواتف  عومجم  - 37

ص 119. ج 5 ، هعّونتم ، تالاقمو  يواتف  عومجم  - 38
مقر 7482. ءاتفالاو ، هیملعلا  ثوحبلل  همئادلا  هنجللا  - 39

مقر 3582. نامه ، - 40
ص 143. هیزعتلا ، يواتف  - . 41

ص 72. ج 2 ، زاب ، نب  يواتف  نم  یقتنملا  - 42
مقر 6167. ءاتفالاو ، هیملعلا  ثوحبلل  همئادلا  هنجللا  - 43

ص 21. ج 1 ، نیمیثع ، نبا  يواتف  - 44
ص 35. هیزعتلا ، يواتف  - 45

مقر 4160. ءاتفالاو ، هیملعلا  ثوحبلل  همئادلا  هنجللا  - 46
ص 43. رمتعملاو ، جاحلا  اهیف  عقی  یّتلا  ءاطخألا  لیلد  - 47

ص 30 و 31. نازوف ، نبا  هعدبلا ، - 48
مقر 5303. ءاتفالاو ، هیملعلا  ثوحبلل  همئادلا  هنجللا  - 49
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ص 107. ءاطخألا ، لیلد  - . 50
مقر 3303. ءاتفالاو ، هیملعلا  ثوحبلل  همئادلا  هنجللا  - 51

مقر 3303. نامه ، - 52

مقر 6167. نامه ، - 53
ص 43. بردلا ، یلع  رون  - . 54
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19 ص :

كرت هب  اوتف  مدع 

رب تلالد  لعف ، كرت  دندوب : دـقتعم  نانآ  هک  میربیم  یپ  هیمیت  نبا  نوچمه  نایباهو  ناگرزب  یتح  تنـسلها  ياملع  ياواتف  هب  هعجارم  اب 
: میزادرپیم تارابع  زا  یخرب  لقن  هب  کنیا  درادن . تهارک  ای  تمرح 

رکبوباو ص )  ) ربمایپ لوخد  مدع  هب  لالدتساو  هدش  نآ  بابحتسا  مدع  ای  مامح  رد  لوخد  تهارک  هب  لئاق  هک  یـسک  ّدر  رد  هیمیت  نبا  . 1
: دیوگیم هدرک  مامح  رد  رمعو 

هجح نوکی  اّمنا  اذه  ّناف  رمع ؛ الو  رکبوبا  الو  اهلخدی  مل  ص )  ) یبنلا نوکب  اهبابحتسا  مدع  وأ  اهلوخد  هیهارک  یلع  ّجتحی  نأ  دحأل  سیل 
سیلف ماّمح ، ذـئنیح  مهدالب  یف  نکی  مل  ّهنا  ملع  دـقو  اهولخدـی ، ملف  اهلوخد  مهنکما  وأ  اهبانتجا ، اودـصقو  ماـمحلا  لوخد  نم  اوعنتما  ول 
هردقلا وهو  لوخدـلا ، طرـش  تاوف  یلا  هتفاضا  نم  یلوأب  بابحتـسالا  یـضتقی  ام  مدـع  وأ  ههارکلا  عنام  دوجو  یلإ  لوخدـلا  مدـع  هفاضا 

. ناکمإلاو
ملف زاجحلا ، یف  ًادوجوم  ناک  هنم  عون  لک  نکی  مل  نکاسملاو  بکارملاو  سابللاو  توقلا  نم  ضرألا  رئاس  یف  هللا  هقلخ  ام  ّنا  امک  اذـهو 

(1) سابللا ...  عاونا  نم  عون  لک  نم  سبل  الو  ههکافلاو ، توقلا  ماعطلا  عاونا  نم  عون  لک  نم  ص )  ) یبنلا لکأی 
اریز دنک ؛ لالدتسا  مامح  رد  رمعو  رکبوباو  ص )  ) ربمایپ ندشن  لخاد  هب  نآ  بابحتسا  مدع  ای  مامح  لوخد  تیهارک  رب  دناوتیمن  یـسک 
مامح رد  لوخد  ناشیارب  هکنیا  ای  دنشاب  هتشاد  بانتجا  دصقو  هدرک  عانتما  مامح  لوخد  زا  نانآ  هک  تسا  حیحص  یتقو  نآ  لالدتـسا  نیا 

اذلو تسا ، هتـشادن  دوجو  مامح  اهنآ  ياهرهـش  رد  نامز  نآ  رد  مینادیم  هک  یلاح  رد  دـناهدشن ، لخاد  لاح  نیع  رد  یلو  هتـشاد  ناکما 
نامه هک  لوخد  طرـش  توف  هب  باستنا  زا  یلوا  بابحتـسا ، یـضتقم  دوبن  اـی  تهارک  عناـم  دوجو  هب  ار  ماـمح  لوخد  مدـع  نداد  تبـسن 

نیا همه  نکاسمو ، اهبکرمو  سابلو  توق  زا  هدرک  قلخ  اهنیمز  ریاس  رد  دـنوادخ  ار  هچنآ  هک  هنوگنامه  تسین . تسا  ناکماو  تردـق 
 .... تسا هدیشوپن  ار  اهسابل  عاونا  مامتو  هدروخن  اههویمو  اهاذغ  عاونا  مامت  زا  ص )  ) ربمایپ زینو  تسا ، هدوبن  زاجح  رد  عاونا 

دقن ثحب  رد  وا  زا  هچنآ  اـب  هیمیت  نبا  مـالک  نیا  هکنیا  هجوت  لـباق  تسین . اـهنآ  تمرح  ندروـخ و  زاوـج  مدـع  رب  لـیلد  ندروـخن  نیا  و 
. دیآیم باسح  هب  وا  تاضقانت  زا  نیا  دراد و  تفاهت  میدرک (2) ، لقن  فلس  لعف  ندوبنازیم 

: دیوگیم یکلام  يولع  نب  دّمحم  . 2
نیتمزتملا نیعطنتملا  ضعب  هلامعتـسا  یف  طرفاو  اـهّمذ ، وا  ءایـشا  میرحت  یلع  كرتلاو  مدـعلاب  لالدتـسالا  نم  نیرخأـتملا  ضعب  رثکا  دـقو 

ّنا کـلذ  ضیرم ؛ لـقع  نع  جـتان  ضیرع ، لـهج  مهنم  اذـهو  هولعفی ، مل  نیدـشارلا  ءاـفلخلا  ّنا  هّجحب  وا  هلعفی  مل  ص )  ) یبـنلا ّنا  هجحب 
؛ وه کلذ  لیصفتو  هب ، ملع  مهعیمج  غلبی  مل  هّلعل  وأ  هنم ، لضفا  وه  امل  وأ  تقولا ، یف  مهل  ماق  رذعل  نوکی  دق  هب  لمعلا  مهکرت 
. لیلدب سیل  ّهنال  کلذ ، هلمج  یف  هکرت  ام  اولخدی  ملو  هریرقت ، وأ  هلعفو  ص )  ) یبنلا لوق  اّهناب  هنسلا  اوفّرع  نییلوصألا  ّنا  فلا )

ًادحاو سیل  كرتلاو  سایقلا ، وأ  عامجالا  وأ  هنـسلا  وأ  نآرقلا  هیلع  ّلدی  يّذلا  وه  ّهنا  نویلوصالا  رکذ  دـقو  هللا ، باطخ  وه  مکحلا  ّنا  ب )
. الیلد نوکی  الف  اهنم ،

وأ عامجا  وأ  هنـس  وأ  باتک  نم  هنیرق  وأ  لیلدب  ّالا  ًامیرحت  كرتلا  یـضتقی  الف  لیلدـلا ، مدـع  یـضتقی  لعفلا  مدـعو  لعف  مدـع  كرتلا  ج )
(3) سایق .

هدایز هنیمز  نیا  رد  اهوردـنت  زا  یخرب  زینو  دـناهدرک ، طارفا  اـهنآ  ّمذو  ءایـشا  میرحت  رب  كرتو  مدـع  هب  لالدتـسا  رد  نیرخأـتم ، زا  یخرب 
نانآ زا  فرح  نیاو  دـناهدرکن ، نینچ  نیدـشار  يافلخ  زینو  هدادـن  ماـجنا  ار  لـمع  نیا  ص )  ) ربماـیپ هک  لالدتـسا  نیا  هب  دـناهدومن  يور 

رد نانآ  يارب  هک  تسا  يرذـع  تهج  هب  یهاگ  نانآ  زا  لمع  کی  كرت  اریز  تسا ؛ ضیرم  لـقع  زا  یـشان  هک  تسا  ياهدرتسگ  یناداـن 

كرت هب  اوتف  www.Ghaemiyeh.comمدع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 59زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


يزیچ سک  چـیه  نآ  هراـبرد  هکنآ  اـی  دـندوب ، هدرک  هظحـالم  ار  نآ  زا  رتـهب  هک  تـسا  نآ  تـهج  هـب  اـی  تـسا ، هدـمآ  دـیدپ  تـقو  نآ 
؛ تسا نیا  نآ  لیصفتو  تسنادیمن .

لخاد نآ  رد  ار  ترـضح  كرتو  تسا ، ص )  ) ربماـیپ ریرقتو  لـعفو  لوق  نآ ، هک  دـناهدرک  فـیرعت  هنوـگنیا  ار  ّتنـس  اـهیلوصا  فـلا )
. دیآیمن باسح  هب  لیلد  اریز  دناهدرکن ؛

، دراد تلالد  نآ  رب  سایق  ای  عامجا  ای  ّتنـس  ای  نآرق  هک  تسا  يزیچ  نامه  هک  دـناهتفگ  اهیلوصاو  تسادـخ ، باطخ  نامه  مکح ، ب )
. دیآیمن باسح  هب  لیلد  اذلو  تسین  اهنآ  زا  یکی  كرتو ،

باتک زا  ياهنیرق  ای  لیلد  اب  رگم  دیآیمن ، باسح  هب  میرحت  كرت ، اذلو  تسا  لیلد  مدع  یـضتقم  لعف  مدعو  تسا  لعف  مدـع  كرت ، ج )
. سایق ای  عامجا  ای  ّتنس  ای 

رمعو رکبوبا  : » تفگ هک  دـناهدرک  کـسمت  یعخن  میهاربا  لوـق  هب  برغم  زا  لـبق  زاـمن  تعکر  ود  تهارک  يارب  اـهیفنحو  اـهیکلام  . 3
: دیوگیم اهنآ  ّدر  رد  مزح  نبا  یلو  دندروآیمن ،» ياج  هب  ار  تعکر  ود  نیا  نامثعو 

(4) امهنع . اوهن  مّهنا  هیف  سیل  ّهنأل  هجح ؛ هیف  تناک  امل  ّحص  ول 
. دناهدرک یهن  زامن  تعکر  ود  نیا  زا  نانآ  هک  هدماین  نآ  رد  اریز  دوشیمن ؛ تجحو  لیلد  دشاب  حیحص  بلاطم  نیا  رگا 

ص)  ) ربمایپ اریز  تسا ؛ تعدب  هک  دناهدرک  نامگو  دنیاعد  لاح  رد  نیدی  عفر  رکنم  هک  یناسک  ّدر  رد  يرامغ  قیدص  نب  هللادبع  دّیس  . 4
: دیوگیم هدادن ، ماجنا  ار  نآ 

ملو هیآلا ، اوُهَْتناَف (5)  ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  َو  ُهوُذُـخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  َو  لوقی : یلاـعت  هللاو  یهنب ، سیل  ّهنـال  هعنم ؛ یلع  ّلدـی  ـال  ءیـشلا  كرت 
تکرت اذإ  لقی : ملو  هوبنتجاف ، ءیش  نع  مکتیهن  اذاو  متعطتسا ، ام  هنم  اوتأف  رمأب  مکترما  اذإ  ص :)  ) یبنلا لاقو  هنع . اوهتناف  هکرت  امو  لقی :

اهل هکرت  ّلد  یحـضلا  هالـص  كرت  نیح  ص )  ) یبنلاف طقف . هکرت  زاوج  یلع  لدـی  اّمناو  هعنم  یلع  ّلدـی  ءیـشلا ال  كرتف  هوبنتجاف ، ًاـئیش 
(6) عونمم . ّهنا  یلع  هکرت ال  زاوج  یلع  ّلدـی  ًانایحا  ءاعدـلا  یف  هیدـی  عفر  هکرت  کلذـکو  اهکرت ، ام  هبجاو  تناک  ول  ذإ  هزئاج ؛ اـّهنا  یلع 

هدروآ امـش  يارب  لوسر  هک  ار  هچنآو  : » دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخو  دـیآیمن ، باسح  هب  یهن  اریز  تسین ؛ نآ  عنم  رب  لـیلد  ءیـش  كرت 
ار امـش  هاگره  دومرف : ص )  ) ربمایپ دیرادرب . تسد  هدرک  كرت  ار  هچنآو  هدومرفن : یلو  دیرادرب ،» تسد  هدرک  یهن  هچنآ  زاو  دینک  ذـخا 
: هدومرفن یلو  دییامن ، بانتجا  ار  نآ  مدرک ، یهن  يزیچ  زا  ار  امش  هاگرهو  دیهد ، ماجنا  ار  نآ  دوخ  تعاطتسا  ردق  هب  مدرک  رما  يزیچ  هب 

نآ كرت  زاوـج  رب  تلـالد  اـهنت  هکلب  تسین  نآ  عـنم  رب  لـیلد  يزیچ  كرت  نیارباـنب  دـینک ؛ كرت  زین  امـش  مدرک  كرت  ار  يزیچ  هاـگره 
دوب بجاو  رگا  اریز  تسا ؛ زیاج  زامن  نآ  هک  دنکیم  تلالد  كرت  نیا  درک ، كرت  ار  یحـض  زامن  هک  یماگنه  ص )  ) ربمایپ اذل  دنکیم .

نآ كرت  زاوج  رب  لیلد  ص ،)  ) ربمایپ بناج  زا  تاقوا  زا  یخرب  رد  اعد  ماگنه  تسد  ود  ندرب  ـالاب  كرت  نینچمه  درکیمن . كرت  ار  نآ 
. دشاب تیعونمم  رب  لیلد  هکنیا  هن  تسا 

.319 صص 313 - ج 21 ، هیمیت ، نبا  اواتف  عومجم  - 1
. باتک نیمه  هحفص 70  - 2

ص 426. صوصنلا ، مهف  یف  فلسلا  جهنم  - 3
ص 254. ج 2 ، مزح ، نبا  یلحم  - 4

هیآ 7. رشح ، هروس  - 5
. وا زا  لقن  هب  ص 429  صوصنلا ، مهف  یف  فلسلا  جهنم  - 6
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20 ص :
. میرک نآرق  * 
. هغالبلا جهن  * 

. هیمالسالا بتکلا  راد  نارهت ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، لوصا  . 1
ق. 1412 ه . همصاعلا ، راد  ضایر ، لوا ، پاچ  نازوف ، نب  حلاص  اهماکحا ،) اهعاونا ، اهفیرعت ،  ) هعدبلا . 2

ق. 1413 ه . نامیالا ، راد  دادغب ، يدعس ، کلملادبع  رتکد  قیقدلا ، یمالسالا  اهموهفم  یف  هعدبلا  . 3
. هیملعلا بتکلا  راد  توریب ، يوون ، تاغللاو ، ءامسالا  بیذهت  . 4

. یمالسا تاغیلبت  نامزاس  نارهت ، يواضرق ، فسوی  مالسإلا ، یف  مارحلاو  لالحلا  . 5
. نیمیثع نبا  رمتعملا ، جاحلا و  اهیف  عقی  یتلا  ءاطخالا  لیلد  . 6

. تاعوبطملل رونلا  هسسوم  توریب ، یضترملا ، دیسلا  یضترملا ، فیرشلا  لئاسر  . 7
. رعشم نارهت ، یناوضر ، رغصا  یلع  تاهبش ، هب  خساپ  یسانشهعیش و  . 8

. يذمرت حیحص  . 9
. نازوف نب  حلاص  هیمالسا ، يواتف  . 10

. نیمیثع نبا  هیزعتلا ، يواتف  . 11
. نیمثع نبا  خیش  مالسالا ، رانم  يواتف  . 12

. هیمالسالا ثوحبلا  هلجم  . 13
. نیمثع نبا  يواتفلا ، عومجم  . 14

ق. 1421 ه . دیوملا ، راد  هدج ، شیورد ، قازرلادبع  نب  دمحا  ءاتفالاو ، هیملعلا  ثوحبلل  همئادلا  هنجللا  يواتف  عومجم  . 15
ق. 1416 ه . نطولا ، راد  ضایر ، زاب ، نب  هللادبع  نب  زیزعلادبع  خیش  هعونتم ، تالاقمو  يواتف  عومجم  . 16

. هوعدلا راد  هرهاق ، ءانبلا ، نسح  ءانبلا ، نسح  مامالا  لئاسر  هعومجم  . 17
. نازوف نب  حلاص  خیشلا  يواتف  نم  یقتنملا  . 18

ق. 1419 ه . مود ، پاچ  یکلام ، يولع  نب  دمحم  نقیبطتلاو  هیرظنملا  نیب  صوصنلا  مهف  یف  فلسلا  جهنم  . 19
. هیمالسالا بتکلا  راد  نارهت ، ییابطابط ، نیسحدمحم  نازیملا ، . 20

. نایلیعامسا مق ، ریثا ، نبا  هیاهنلا ، . 21
. یلماع رح  نسح  نب  دمحم  هعیشلا ، لئاسو  . 22
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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