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يرونخس نخس و  بادآ 

باتک تاصخشم 
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. رفیمالسا رفعج  / يرونخس نخس و  بادآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1388 رعشم ، رشن  نارهت : رشن :  تاصخشم 
204ص. يرهاظ :  تاصخشم 

 ( مود پاچ  لایر (   18000 :978-964-540-175-5 ؛  لایر  15000 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  204 ؛ [ - 203 . ] ص همانباتک : تشاددای : 
اههبطخ عوضوم : 
ینارنخس عوضوم : 
يرونخس عوضوم : 

تاغیلبت مالسا --  عوضوم : 
5آ4 1388 فلا /BP261/4 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/754 ییوید :  يدنب  هدر 
1618075 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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: هب میدقت 

ص)  ) دمحم ءایبنألا  متاخ  ترضح  تقادص  یتسار و  غّلبم 
ع)  ) یلع نینمؤملا  ریما  تلادع  قح و  يدانم  و 

س)  ) ارهز ۀمطاف  ترضح  ءابجنلا  ۀمئألا  ّما  تیالو  میرح  عفادم  و 
. تیاده یقیقح  ناگدننک  نییبت  ترضح ، نآ  نیرهاط  كاپ و  نادنزرف  و 

، ناحلاص يادتقم  الوم و  رضحم  هب  میدقت  و 
. تلالض یهارمگ و  زا  تیرشب  شخب  تاجن  جع )  ) يدهملا نسحلا  نب  ۀجح  ترضح 

یمالسا داوج  دمحم  مدیهش ، ردارب  ًاصوصخ  مالسا ، يادهش  همه  رف و  یمالـسا  هللا  حیبذ  جاح  موحرم  مراوگرزب  ردپ  حور  رب  نآ  باوثو 
. رف
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13 ص :

راتفگشیپ

نید غیلبت  تیمها 

(1) ًابیِسَح ) ِهَّللِاب  یفَک  َو  َهَّللا  اَّلِإ  ًادَحَأ  َنْوَشْخَی  َو ال  ُهَنْوَشْخَی  َو  ِهَّللا  ِتالاسِر  َنوُغِّلَُبی  َنیِذَّلا  )
تیافک یسرباسح  يارب  ادخ  و  دنرادن . میب  ادخ  زج  سک  چیه  زا  دنـسرتیم و  وا  زا  دننکیم و  غالبا  ار  ادخ  ياهمایپ  هک  یناسک  نامه   ؛

. دنکیم
یگدنز نانآ  تسا . هدوب  یهلا  يایبنا  مهم  فیاظو  زا  ینامـسآ  مایپ  اب  نانآ  ندرک  انـشآ  مدرم و  يارب  ینید  فراعم  ماکحا و  نایب  غیلبت و 

ورگ رد  اهناسنا  تداعـس  تاجن و  هک  ارچ  دناهدنارذگ ، وا  كاپ  ماکحا  دنوادخ و  اب  مدرم  ندرک  انـشآ  یهلا و  مایپ  غیلبت  هار  رد  ار  دوخ 
زا یکی  ناوـنعهب  زین  میرک  نآرق  رد  ینید  فراـعم  غـیلبت  ینعی  مهم  نیا  دـشابیم . تاـفارحنا  تاـفآ و  هـمه  زا  يرود  فیلاـکت و  ماـجنا 

. دناهتشگ رادروخرب  یعیفر  هاگیاج  ماقم و  زا  ناغّلبم  تسا و  هدش  هتخانش  لامعا ، نیرتهب 

ص)  ) 3 بازحا ، - 1
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14 ص :
هب تسا ). تیولوا  ياراد   ) ای یلوا  میقتـسم  ياههفاشم و  شور  دـشابیم ، سرتسد  رد  هزورما  نید ، غیلبت  يارب  هک  ییاهشور  همه  نایم  زا 

رکذـت یلو  دریگ  رارق  يرادربهرهب  دروـم  دـناوتیم  فـلتخم  ياهلکـش  هب  دـیدج  يرازفا  مرن  لـیاسو  اـههناسر و  هـچرگا  دـسریم ، رظن 
نید ناگرزب  هّجوت  دروم  هشیمه  هک  هتشاد  ياهژیو  تاریثأت  ینید  سنا  لفحم  کی  رد  هناتسود و  تروصهب  ینید  فراعم  غیلبت  میقتسم و 

. تسا نید  غیلبت  رازبا  نیرتراذگ  ریثأت  زا  ینید  لفاحم  ربانم و  زا  حیحص  هدافتسا  تسا . هدوب 
ریثأـت بابـسا  زا  یهاـگآ  دـنزادرپیم ، مهم  نیا  هب  نوگاـنوگ  ياـهنامز  فلتخم و  نطاوـم  رد  مرتـحم  بـالط  نویناـحور و  هک  اـجنآ  زا 

. تسا يرورض  مزال و  غّلبم  هبلط و  ره  زاین  شیپ  ناونعهب  تیقفوم  مدع  للع  ای  يراذگ و 
زا هدـیزگرب و  ار  اوزنا  هشوگ  سیردـت  لیـصحت و  ای  ییارجا و  روما  رد  يراتفرگ  صاخ و  لغاشم  دوجو  تهجهب  نویناـحور  زا  يرایـسب 

. دناهتشگ لفاغ  دوخ  هیلّوا  هفیظو  نید و  غیلبت  تیمها 
، تسا نید  قیاقح  نداد  هولج  هنوراو  مدرم و  يداقتعا  ياههیاپ  ندرک  تسـس  ناناوج ، ندرک  داـقتعا  یب  ناشفدـه  يدارفا  هک  یناـمز  رد 

ناـناوج تیبرت  ياتـسار  رد  ار  ياهفقو  یب  ياـهشالت  هچرگا  هیملع  ياـههزوح  درمـش . تمینغ  ار  غیلبت  یناوـج و  ییانثتـسا  تصرف  دـیاب 
ندـش هداـیپ  يارب  يزاـسهنیمز  ناـیب و  مـلع  مـیلعت  يارب  بوـلطم  ياـضف  داـجیا  رد  نـکیل  دـناهداد  ماـجنا  رکف  شوـخ  بـالط  دعتــسم و 

ياهمدق دیاب  باب  نیا  رد  ناوارف  ياهینتسناد 
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15 ص :
هلحرم رد  نینچمه  ور و  رد  ور  غیلبت  ربنم و  لـثم  یمهم  رازبا  زا  ندرک  هدافتـسا  رتهب  ياههویـش  اـب  ار  ناوج  بـالط  هتـشادرب و  ار  يرتشیب 

رد زاتمم و  نید ، فراعم  ماکحا و  نایب  رد  ناگمه  ات  دنزاس  انشآ  شیپ  زا  شیب  یشهوژپ  یملع - تالاقم  نتشون  ملق و  زا  هدافتسا  يدعب 
. دنشاب قفوم  ینهذ  كاپ  تاشوارت  تامولعم و  تبث  یملع و  تالاقم  نتشون 

بالط هب  راتـشون  نیا  بلاق  رد  ار  قفوم  ربنم  کی  ندرک  هدایپ  ياهشور  اهکبـس و  بناوج ، همه  نتفرگ  رظن  رد  اب  ات  میدـش  نآ  رب  اذـل 
. میشاب هدرب  ياهرهب  نیغّلبم  باوث  رجا و  زا  هدومن و  لقتنم  زیزع 

دشابیم هدافتسا  لباق  دوخ  عون  رد  زین  مادک  ره  تسا و  هدش  هتشاگن  يددعتم  ياهباتک  ناغّلبم  فیاظو  نایب و  هویـش  نخـس و  هنیمز  رد 
یفسلف و ياقآ  نیملسملا  مالسالاۀجح و  موحرم  ریهش  دنمشناد  اناوت و  بیطخ  هتشون  يرونخس ،» نخس و   » باتک ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  و 

. درب مان  ار  يرهش  ير  يدمحم  نیملسملا  مالسالاۀجح و  هتشون  ثیدح » نآرق و  هیاپ  رب  غیلبت   » باتک
: تسا يرورض  هتکن  دنچ  هب  هجوت  باتک ، هعلاطم  زا  لبق 

ياهتنا رد  نآرق و  زا  ياهیآ  ثحب ، تمـسق و  ره  يادـتبا  رد  تسا ، ترتع  نآرق و  هشیمه  ثحابم ، روحم  هک  اـجنآ  زا  لوا ، شخب  رد  - 1
. تسا هدش  هدروآ  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم ثیداحا  نآ ،

. دنبای تسد  يرتشیب  فراعم  تامولعم و  هب  ریسافت  هعلاطم  اب  ات  تسا  هدیدرگ  راذگاو  زیزع  بالط  هب  تایآ  حیضوت  حرش و  - 2

www.Ghaemiyeh.comراتفگشیپ ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 219زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


16 ص :
هب اه ، هویش  ندرک  هدایپ  نمـض  نیرمت ، تاسلج  رد  هبلط  نازیزع  ات  دبلط  یم  تسا و  هدوب  هویـش  شور و  نایب  فده ، مود ، شخب  رد  - 3

. دنیازفیب نآ  يانغ 
مرتحم ناحادم  بالط و  هجوت  دروم  تسا  دیما  هک  هدیدرگ  هئارا  یناوختبیصم  هیثرم و  اب  هطبار  رد  یتارکذت  باتک ، موس  شخب  رد  - 4

. دریگ رارق 
يانغ تهج  رد  هک  یناهام  رصان  دیـس  زیزع  ردارب  يرداق و  دمحم  مالـسالاۀجح  ملاس و  مالـسالاۀجح  زیزع  ناتـسود  زا  دراد  اضتقا  بدا 

. میامن ینادردق  رکشت و  دندناسر ، يرای  ار  بناجنیا  نآ  میظنت  ثحابم و  رتشیب 
رفیمالسا رفعج 
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نید غّلبم  ياههتسیاب  لّوا : شخب 

رّکذت
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دسانشب و ار  فده  هب  یهتنم  ياههار  زاین و  دروم  رازبا  دیاب  فده ، هب  ندیسر  يارب  دنکیم ، ششوک  نآ  هار  رد  دراد و  یفده  هک  یسک 

لوق هب  دـنک و  يزیرهمانرب  نآ  يانبم  رب  هتخانـش و  یبوخهب  ار  دوجوم  ياـهتیفرظ  دـیامن ، هیهت  تسا  يرورـض  هار  نیا  رد  هچنآ  یماـمت 
. دیامن فرطرب  ار  عناوم  داجیا و  ار  یضتقم  ناگرزب 

زیزع و بالط  ًاـتقیقح  اـیآ  دیـسرپ  دـیاب  یلو  دـنهدیم  تبـسن  دوخ  زا  جراـخ  عناوم  هب  ار ، دوخ  تیقفوم  مدـع  نیا  غیلبت ، هار  رد  یـضعب ،
هریغ نخس و  نایب و  عون  شرگن و  عون  رد  هتفهن  ياهبیع  یمامت  ایآ  دناهدومن و  داجیا  دوخرد  ار  تایضتقم  یمامت  ینید  فراعم  نیغّلبم 

دوجوم عناوم  عیمج  میدنبب و  راکهب  ار  دوخ  ياهتیفرظ  یمامت  میاهتـسناوتن  ینید  فراعم  نیغّلبم  ام و  هک  ینامز  ات  دناهدرک ؟ فرطرب  ار 
. تسا تیلوئسم  زا  رارف  یعون  دوخ ، زا  جراخ  هب  تیقفوم  مدع  تبسن  هنوگره  مینک  حالصا  ار  دوخ  ياهشور  راتفر و  رد 

ار یغیلبت  ياهدیابن  اهدیاب و  ات ، تسا  زیزع  نیغّلبم  بالط و  رب  سپ 
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شخب باتک ، نیا  رد  ام  دننک . رظن  دیدجت  دوخ  ياههویش  اهشور و  رد  دنیآرب و  شیپ  زا  شیب  دشر  ای  دوخ و  حالـصا  هار  رد  هتـسناد و 
. میاهدش روآدای  ار  ینارنخس  نیح  رد  يرورض  مزال و  دراوم  یعامتجا و  يدرف و  ياهدیاب  هداد و  صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  ار  لوا 
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يدرف لوا : لصف 

صالخا . 1

هراشا
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يدرف لوا : لصف 

َنیِّدلا َُهل  ًاِصلُْخم  َهَّللا  َُدبْعَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  یِّنِإ  ُْلق  )
َنیِِملْسُْملا َلَّوَأ  َنوُکَأ  ْنَأل  ُتِْرمُأَو  * 

(1) ( 
.« مشاب ناناملسم  ِنیتسخن  هک  مرومأم  و  متسرپب *. ماهدینادرگ - صلاخ  وا  يارب  ار  منییآ  هک  یلاح  رد  ار - ادخ  هک  مرومأم  نم  : » وگب

ياهتیلاعف يرهاظ  لکـش  هچ  رگا  دنتـسین ، ینثتـسم  رما  نیا  زا  زین  نویناحور  دـنراد و  ترخآ  يارب  هشوت  داز و  هب  زاین  هعماج  دارفا  همه 
زا ار  دوخ  شزرا  تسا  تدابع  نیرتالاب  هک  زامن  یتح  صلاخ ، كاپ و  تین  نودب  هک  تسا  نشور  یلو  تسا ، یهلا  نید و  ریسم  رد  نانآ 

. دنادرگ صلاخ  یلاعت  يراب  تاذ  يارب  ار  دوخ  تین  هدوب و  اشوک  هار  نیا  رد  نارگید  زا  شیب  دیاب  نید  غّلبم  سپ  دهدیم . تسد 
ورگ رد  همه  همه و  لامعا ، ییایند  یعـضو و  راثآ  زا  يدـنمهرهب  اهبلق و  رد  وا  نانخـس  يراگدـنام  ناسنا و  هبیط  تاـیح  یگنادواـج و 

نتفرگ رارق  یهلا  نصح  نمأم و  رد  نتـشگ و  ناما  رد  ناطیـش  سرریت  زا  ندـش و  صَلخم  هک  تسناد  دـیاب  تسا . تین  یکاپ  صـالخا و 
یمدآ هک  تسا  رسیم  ینامز 

12 - 11 رمز ، - 1
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زین راگدرورپ  صاخ  تایانع  یهلا و  دادـما  ات  دـنک  تیاـعر  ار  صـالخا  ناوت  دـح  رد  دـیاب  وا  دـشاب . هدرک  ِصلخم  ار  دوخ  حور  دوخ و 
نید نیغّلبم  رد  ناطیـش  ذوفن  ياـههار  زا  یبلط  ترهـش  ییاـمندوخ و  اـیر و  دریگ . رارق  ناـمحرلادابع  نیـصَلخم و  وزج  هدـش و  وا  لـماش 

. دشابیم

تایاور

: دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  - 1
(1) رَطَخ » یلَع  َنوُِصلْخُْملا  َو  َنوُِصلْخُْملا  اَّلإ  یْکلَه  ْمُهُّلُک  َنُوِلماْعلا  َو  َنُوِلماْعلا  اَّلإ  یْکلَه  ْمُهُّلُک  ُءامَلُْعلا  »

دنـشاب و هتـشاد  لمع  رد  صالخا  هکنآ  رگم  دناهدنوش  دوبان  ملع  هب  نیلماع  دننک و  لمع  دوخ  ملع  هب  هکنیا  رگم  دناهدنوش ، دوبان  املع 
. دنراد رارق  رطخ  ضرعم  رد  نیصلخم 

: دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  - 2
(2) اهَّلُک » َهوُجُْولا  َکیِفکَی  ٍدِحاو  ٍهْجَِول  ْلَمعا  »

. دومن دهاوخ  تیافک  نارگید  زا  ار  وت  دنوادخ  هدب ، ماجنا  ار  اهراک  دنوادخ  يارب 
: دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  - 3

(3) ِهناَِسل » یَلَع  ِِهْبلَق  ْنِم  ِۀَمْکِْحلا  ُعِیباَنَی  ْتَرَج  اَّلِإ  ًاحاَبَص  َنیَِعبْرَأ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَِّلل  ٌْدبَع  َصَلْخَأ  اَم  »

358 رطاوخلا ، هیبنت  - 1

457 نیعملا ، ریسفت  زا  لقن  هب  - 5260 لامعلا ، زنک  - 2
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. دش يراج  شنابز  رب  وا  بلق  زا  تمکح  ياههمشچ  هکنیا  رگم  درکن ، تیاعر  ار  صالخا  زور  لهچ  ياهدنب  چیه 

: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 4
(1) ُصالَْخلا » ُنوُکَی  ِصالْخالا  ِیف  »

. تسا لمع  رد  صالخا  ورگ  رد  تمایق ، رد  ییاهر 
: دومرف ع )  ) قداص ماما  - 5

(2) ِلَمَْعلا » َنِم  ُّدَشَأ  َُصلْخَی  یَّتَح  ِلَمَْعلا  یَلَع  ُءاَْقبِإلا  »
. تسا لمع  دوخ  زا  رتتخس  صالخا ، رب  ياقب  ایر و  زا  لمع  ظفح 

0 ص )  ) 3 رطاوخلا ، هیبنت  - 1
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لکوت . 2

هراشا

ُنِیبُْملا ُغالَْبلا  اَِنلوُسَر  یلَع  امَّنِإَف  ُْمْتیَّلََوت  ْنِإَف  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  َو  )
َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  * 

(1) ( 
زج  ] هک تس  ادخ ] تسا . راکشآ  ِیناسرمایپ  طقف  ام  ربمایپ  رب  دینادرگب ، يور  رگا  و  دییامن ، تعاطا  ار   ] وا ربمایپ ] دیرب و  نامرف  ار  ادخ  و 

. دننک دامتعا  ادخ  رب  اهنت  دیاب  نانمؤم  و  تسین ، يدوبعم  وا 
ِهِْرمَأ ُِغلاب  َهَّللا  َّنِإ  ُُهبْسَح  َوُهَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  َو  )

(2) ( 
هب ار  شنامرف  ادخ  تسا . سب  يو  يارب  وا  دـنک  دامتعا  ادـخ  رب  سک  ره  و  دـناسریم ، يزور  وا  هب  دـنکیمن ، ار  شباسح  هک  ییاج  زا  و 

. تسا هدرک  رّرقم  ياهزادنا  يزیچ  ره  يارب  ادخ  یتسار  هب  تسا . هدنناسرماجنا 
لکشم وا  کمک  اب  هدیبلط و  دادمتسا  وا  زا  لکشم  اب  ههجاوم  نامز  رد  ات  دندرگیم  یهاگهیکت  لابند  هب  تخس  روما  ماجنا  يارب  ناگمه 

. دوشیم ساسحا  رتشیب  رتنئمطم  رتيوق و  یهاگ  هیکت  هب  زاین  دشاب ، رت  تخس  راک  هچ  ره  دنیامن . لح  ار 

13 - 12 نباغت ، - 1

3 قالط ، - 2
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نید يرای  غّلبم ، فدـه  رگا  سپ  تسا . هداد  يرای  هدـعو  دـنک  يرای  ار  وا  نید  هک  یـسک  هب  دـنوادخ  تسادـخ و  نید  يرای  نید ، غیلبت 

میتسه ام  نیا  دنکیمن ، هدعو  فلخ  وا  اریز  دنکیم ، يرای  ار  وا  راگدرورپ  دـشاب  نئمطم  دـیاب  تسا  مدرم  هب  یهلا  مایپ  ندـناسر  ادـخ و 
. سب دشاب و  ادخ  دـیاب  غّلبم  هاگهیکت  مینکن . باختنا  دوخ  يارب  ار  وا  زج  یهاگهیکت  مینک و  داجیا  ار  یتاحالـصا  دوخ  تین  رد  دـیاب  هک 

هجوت هک  ارچ  دشاب ، دامتعا  لباق  دناوتیمن  مادکچیه  هجوت ، بلاج  بان و  بلاطم  نتـشاد  نایب و  تردـق  یناوج ، تواکذ ، شوه و  رکف ،
تاذ زا  تلفغ  نارگید و  هب  تبـسن  تداسح  ای  ربک  تسا . یفاک  یمدآ  طوقـس  رد  مادـک  ره  هک  دروآیم  راب  هب  یناوارف  تافآ  اـهنیا  هب 

هب غّلبم  يارب  ار  یحور  شمارآ  سفن و  هب  دامتعا  وا ، رب  لکوت  دنوادخ و  هب  هجوت  لباقم ، رد  تسا و  هدننکـش  یهانگ  مادک  ره  تیدحا ،
. دروآیم ناغمرا 

تایاور

ُِیبَّنلا َلَأَس  - » 1
(ص)

« ْقلَْخلا َنِم  ِسْأَْیلا  ُلاَمِْعتْـسا  َو  ُعَنْمَی  َو ال  یِطُْعی  َو ال  ُعَْفنَی  َو ال  ُّرُـضَی  َقُولْخَْملا ال  َّنَِأب  ُْملِْعلا  َلاَقَف  َّلَج ؟ َو  َّزَع  ِهَّللا  یَلَع  ُلُّکَوَّتلا  اَم  َلِیئَْربَج  ْنَع 
(1)

بناج زا  عنم  شـشخب و  دنناسریمن و  یعفن  ررـض و  قولخم  هکنیا  هب  ملع  تفگ : تسیچ ؟ لکوت  دیـسرپ : لیئربج  زا  ص )  ) مرکا ربمایپ 
. دشاب هدیرب  لد  سویأم و  قلخ  زا  ًاتقیقح  تسین و  اهنآ 
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: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 2

(1) ِهللا » یَلَع  ُلُّکَوَّتلا  ِْبلَْقلا ، ِةَُّوق  ُلْصا  »
. تسادخ رب  لکوت  بلق ، توق  هشیر 

: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 3
ُهلّکََوت (2)» قُدْصَی  َْمل  ْنَم  ِصْرِْحلا  ِءانَع  ْنِم  ُصَّلخَتَی  َْفیَک  »

؟ تسا هدرکن  ادخ  رب  لکوت  هناقداص  هک  یسک  دوشیم  صالخ  صرح  تراسا  جنر و  زا  هنوگچ 
: دومرف ع )  ) یلع ماما  زاب  و  - 4

.« ِتاهَبُّشلا َُهل  ْتَءاضا  ِهللا  یَلَع  َلَّکََوت  ْنَم  »
. دش دهاوخ  نشور  وا  يارب  تاهبش  دنک ، ادخ  رب  لکوت  هک  یسک 

: دومرف ع )  ) قداص ماما  - 5
(3) اَنَطْوَأ .» ِلُّکَوَّتلا  ِعِضْوَِمب  اَرِفَظ  اَذِإَف  ِنالوُجَی  َّزِْعلا  َو  یَنِْغلا  َّنِإ  »

. دننامیم دنریگیم و  مارآ  اجنامه  دنتفای  ار  لکوت  عضوم  یتقو  دنتسه ، وپاکت  رد  تزع  يزاینیب و 

188 / 1 مکحلاررغ ، - 1

555 / 2 نامه ، - 2

65 / 2 یفاک ، لوصا  - 3
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29 ص :

( عبط تعانم   ) راگدرورپ تیقزار  هب  خسار  نامیا  . 3

هراشا

(1) َنیِفِّلَکَتُْملا ) َنِم  اَنَأ  ام  َو  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام  ُْلق  )
. شابم نارفاک  نابیتشپ  زگره  وت  سپ  دوب . وت  راگدرورپ  زا  یتمحر  نیا  هکلب  دوش ، اقلا  باتک  وت  رب  هک  يدوبن  راودیما  وت  و 

(2) َنیَِملاْعلا ) ِّبَر  یلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام  َو  )
. تسین نایناهج  راگدرورپ  هدهع  رب  زج  نم  رجا  منکیمن . بلط  امش  زا  يرجا   ] تلاسر نیا ] رب  و 

مک هچ   ) دیسر دهاوخ  نآ  هب  ًاعطق  هک  دراد  یقزر  راگدرورپ  دزن  یقولخم  ره  دومن . تنامض  ار  نانآ  قزر  دیرفآ و  ار  شناگدنب  دنوادخ 
یلاـع و شفدـه  هک  ینید  غّلبم  رب  یلو  هداد ، رارق  قازترا  هلیـسو  ار  يداـم  لـلع  بابـسا و  یعیبط و  ریـسم  دـنوادخ  هچ  رگا  داـیز .) هچ  و 

ای ایند و  هب  ندیسر  يارب  يرازبا  ار  روما  نیا  هک  تسا  هفیظو  تسا  نید  نآرق و  شرازبا 

86 ص ، - 1

ص)  ) 10 ءارعش ، - 2

( عبط تعانم   ) راگدرورپ تیقزار  هب  خسار  نامیا  . 3www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 219زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


30 ص :
. دهدن رارق  رتشیب  يایند 

رب لکوت  وا و  تیقزار  هب  دامتعا  زاب  یلو  دشاب  هداد  رارق  ینید  فراعم  نایب  ینعی  ریـسم  نیمه  رد  ار  وا  قزر  دنوادخ  هک  دراد  ناکما  هتبلا 
ندش کچوک  یهاگ  نارگید و  تسد  هب  رظنای  مدرم و  لام  هب  یتشاد  مشچ  هنوگ  ره  زا  ات  تسا  مزال  وا  يارب  شیپ  زا  شیب  یتسه  قلاخ 

تسوا و ریجا  دنکیم و  هلماعم  ادخ  اب  نید  غّلبم  دشاب . هتـشاد  زیهرپ  ایند  لام  زا  يرادقم  هب  ندیـسر  يارب  نارگید  ربارب  رد  تلذ  راهظا  و 
. دنک ضوع  ییایند  سخب  نمث  اب  ار  دوخ  میظع  رجا  دیابن 

هک ییاج  زا  ار  وا  قزر  يو ، تّزع  ظفح  اب  دنوادخ  تسا و  دـنوادخ  هدـهعرب  شنادـنزرف  وا و  قزر  دـهد ، ماجنا  ار  شاهفیظو  دـیاب  غّلبم 
زا یمک  رادـقم  يارب  هدرک و  ریقحت  ار  دوخ  نویناحور ، زا  ینازیزع  دوشیم  هدـهاشم  فسألاعم  اما  درک ، دـهاوخ  نیمأـت  دربیمن  ناـمگ 

: هک تشاد  رواب  ار  هلمج  نیا  دیاب  دننکیم . ادف  ار  حلاص  فلس  زا  هدمآ  تسدهب  تزع  ایند ، لام 
(1) ُبِسَتْحَی ) ُْثیَح ال  ْنِم  ُْهقُزْرَی  َو  ًاجَرْخَم * َُهل  ْلَعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو  )

، دناسریم يزور  وا  هب  دنکیمن ، ار  شباسح  هک  ییاج  زا  و  دهدیم . رارق  یندشنوریب  هار  وا  يارب   ] ادخ دنک ]، اورپ  ادخ  زا  سک  ره  و 

3 - 2 قالط ، - 1
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31 ص :

تایاور

: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 1
(1) ُهاَْینُد » ُهَّللا  ُهاَفَک  ِِهنیِِدل  َلِمَع  ْنَم  »

. دنکیم تیافک  ار  وا  يایند  ادخ  دنک  لمع  نید  يارب  هک  یسک 
: دومرف ع )  ) رقاب ماما  - 2

ِهَّللا ُلوُسَر  َنََعل  »
(ص)

(2) َةَوْشِّرلا » ُمَُهلَأَسَف  ِهِهْقِِفل  ِْهَیلِإ  ُساَّنلا  َجاَتْحا  اًلُجَر  َو  ... 
هوشر بلط  مدرم  زا  وا  دـنراد و  زاین  وا  تهاـقف  ملع و  هب  مدرم  هک  تسا  يدرم  هلمج  نآ  زا  هک  دـندرک  تنعل  ار  هورگ  دـنچ  ادـخ  ربماـیپ 

. دنک لوپ ) )

تمکح 423 هغالبلا ، جهن  - 1

ص)  ) 8 يراصنا ، خیش  بساکم  ، 55 / 103 راونالا ، راحب  - 2
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32 ص :

( جع  ) نامز ماما  هب  هژیو  هب  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هب  لسوت  . 4

هراشا

( َنِیقِّدَـصَتُْملا يِزْجَی  َهَّللا  َّنِإ  اْنیَلَع  ْقَّدَـصَت  َو  َْلیَْکلا  اََنل  ِفْوَأَف  ٍةاجُْزم  ٍۀَـعاِضِبب  اْنئِج  َو  ُّرُّضلا  اَنَلْهَأ  َو  انَّسَم  ُزیِزَْعلا  اَهُّیَأ  ای  اُولاق  ِْهیَلَع  اُولَخَد  اَّمَلَف  )
(1)

نیاربانب میاهدروآ . زیچان  ياهیامرـس  تسا و  هدیـسر  بیـسآ  ام  هداوناخ  ام و  هب  زیزع ، يا  : » دنتفگ دندش ، دراو  وا  رب   ] ناردارب نوچ ] سپ 
.« دهدیم شاداپ  ار  ناگدنهدهقدص  ادخ  هک  نک  قّدصت  ام  رب  هدب و  مامت  ار  ام  هنامیپ 

(2) َنوُِحْلُفت ) ْمُکَّلََعل  ِِهلِیبَس  ِیف  اوُدِهاج  َو  َۀَلیِسَْولا  ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
. دیوش راگتسر  هک  دشاب  دینک ، داهج  شهار  رد  و  دییوج ؛ برقت   ] لسوت و وا ] هب  و  دینک ؛ اورپ  ادخ  زا  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 

76 فسوی ، - 1

35 هدئام ، - 2
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33 ص :
دهاوخیم وا  اریز  دـشاب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  میرح  زا  یبوـخ  عفادـم  دـیاب  دـشاب ، ماـیپ  هدـنناسر  غـّلبم و  هکنیا  زا  لـبق  نید  غـّلبم 

. دنک تباث  ار  ناشیا  تیناقحو  دناسرب  مدرم  هب  ار  موصعم  ناماما  تیمولظم 
ياهاعد رد  ات  دهاوخب  ناشیا  زا  دنک و  يرای  بلط  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها زا  دیاب  سپ  تسا ؛ بتکم  نیا  نادرگاش  زا  یکی  عقاو  رد  وا 

يرکسعلا نسحلا  نب  ۀجح  ترـضح  زا  ًاصوصخم  دنیامن ، اعد  نارگید  تیاده  داشرا و  ریـسم  رد  وا  تیقفوم  يارب  دننک و  دای  ار  وا  دوخ 
. تسادخ بناج  زا  ضیف  هطساو  وا  هک  (ع )

زا دراپـسب و  اهنآ  هب  ار  دوخ  سفن  رکف و  ار و  دوخ  ثحب ، عورـش  زا  لبق  ای  غیلبت و  زا  لبق  یـسک  رگا  هک  دنتـسه  ینیما  ناراد  تناما  اهنآ 
دوش يراج  شنابز  رب  ات  دـننک  هلاوح  وا  رکف  نهذ و  هب  تسا  مدرم  وا و  ریخ  ار  هچنآ  نتفگ  نخـس  ربنم و  زا  نامز  ره  رد  ات  دـهاوخب  اهنآ 

. درک دنهاوخ  هدروآرب  ار  وا  ینید  يورخا و  تجاح  نیا  مالسلا ) مهیلع   ) موصعم ناماما  ًاعطق 
ًاعطق دنک  تیاده  بلط  اهنآ  زا  یـسک  رگا  دننادیم و  میقتـسم  طارـص  هب  تیاده  ار  دوخ  هفیظو  دـناهدمآ و  اهناسنا  تیادـه  يارب  نانآ 

. دشاب نید  غّلبم  رظن  دم  دیاب  هشیمه  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  لسوت  اذل  تفگ ؛ دنهاوخ  کیبل  وا  هب  رگید  تجاح  ره  زا  رتدوز 
. تسا غّلبم  تیقفوم  رد  يرثؤم  لماع  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هب  لسوت 
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34 ص :

تایاور

: تسا هدمآ  نابعش  هام  رد  ع )  ) داجس ماما  زا  هیورم  تاولص  رد 
 ...« نیِمِصَتْعُْملا ِۀَمْصِع  َو  َنیِِفئاَْخلا  یِْجنُم  َو  َنِیبِراَْهلا  ِإَْجلَم  َو  َنیِّرَطْضُْملا  ِثاَیِغ  َو  ِنیِصَْحلا  ِفْهَْکلا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  »

: هدومرف ع )  ) يداه ماما  هریبک ، هعماج  ترایز  رد  و 
ْمُکَتَعاَط َنَرَق  َو  ِهِْقلَخ  َْرمَأ  ْمُکاَعْرَتْسا  َو  ِهِّرِـس  یَلَع  ْمُکَنَمَْتئا  ِنَم  ِّقَِحبَف  ْمُکاَضِر  اَّلِإ  اَْهیَلَع  ِیتْأَی  ًابُونُذ ال  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َْنَیب  َو  ِیْنَیب  َّنِإ  َّیلاوَم  اَی  »

 ...« ِهتَعاَِطب
: دیامرفیم رگید  ياج  رد  و 
« ِمتْخَی ْمُِکب  َو  ُهَّللا  َحَتَف  ْمُِکب  »
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35 ص :

سفن هیکزت  لمع و  يارب  ملع  . 5

هراشا

(1) َنُولَعْفَت ) ام ال  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  َنُولَعْفَت * ام ال  َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
ماجنا دییوگب و  ار  يزیچ  هک  تسا  دنـسپان  تخـس  ادخ  دزن  دیهدیمن ؟ ماجنا  هک  دییوگیم  يزیچ  ارچ  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 

. دیهدن
ِمْوَْقلا ُلَثَم  َِکلذ  ْثَْهلَی  ُهْکُْرتَت  َْوأ  ْثَْهلَی  ِْهیَلَع  ْلِمَْحت  ْنِإ  ِْبلَْکلا  ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف  ُهاوَه  َعَبَّتا  َو  ِضْرَألا  َیلِإ  َدَـلْخَأ  ُهَّنِکل  َو  اـِهب  ُهاـنْعَفََرل  اْنئِـش  َْول  َو  )

(2) َنوُرَّکَفَتَی ) ْمُهَّلََعل  َصَصَْقلا  ِصُْصقاَف  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا 
نیا زا  درک . يوریپ  دوخ  سْفَن  ياوه  زا  دییارگ و   ] ایند نیمز ] هب  وا  اّما  میدربیم ، الاب   ] تایآ نآ ] هلیسو  هب  ار  وا  ردق  میتساوخیم ، رگا  و 
ماک زا  نابز   ] مه زاب  ینک ] اهر  ار  نآ  رگا  و  دروآرب ، ماک  زا  نابز  يوش  روهلمح  نآ  رب  رگا   ] هک تسا ] گس  ناتساد  نوچ  شناتـساد  ور 
نانآ هک  دـیاش  نک ، تیاـکح   ] ناـنآ يارب  ار ] ناتـساد  نیا  سپ  دـندرک . بیذـکت  ار  اـم  تاـیآ  هک  تسا  یهورگ  نآ  لَـثَم  نیا ، دَرَوآرب .

. دنشیدنیب

3 - 2 فص ، - 1

176 فارعا ، - 2
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36 ص :
قفوم لماک و  غّلبم  کی  اذـل  تسا  عیـسو  رایـسب  ملع  هریاد  دودـحم و  ام  ياههتـسناد  دوشیمن - لیطعت  دریذـپیمن و  نایاپ  هاـگچیه  ملع 
دیدج مولع  بسک  رد  مه  دنکن . افتکا  نآ  هب  دوشن و  دوخ  تامولعم  هتفیرف  دنک و  ششوک  دوخ  ملع  ندوزفا  رد  هتسویپ  هک  تسا  یـسک 

رارق سدقم  یهاگیاج  رد  هک  تسا  ملعم  کی  عقاو  رد  بوخ  غّلبم  دـنک . رکف  دـیدج  ياهکبـس  اهشور و  داجیا  رد  مه  دـشاب و  اشوک 
ملع تینارون  بلاطم و  حیحص  كرد  دنک . لمع  اههتفگ  تامولعم و  قباطم  دیامن  یعـس  دشوکب و  رتشیب  ملع  بلط  رد  سپ  تسا ؛ هتفرگ 
. دیاشگب يو  يوررب  ار  ملع  تفرعم و  زا  يدیدج  ياهرد  دنوادخ  دوش و  ناسنا  بیصن  یهلا  دادما  ات  تسا  نآ  هب  ندرک  لمع  ورگ  رد 

هکنیا هن  دـشاب ، سفن  هیکزت  يزاسدوخ و  تهج  رد  دـیاب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها ثیداحا  رتشیب  هعلاطم  يریگدای و  يارب  شالت  هتکن :
نآ نتفرگ  هدـیدان  لمع و  زا  ندوب  رود  رطاخهب  يربنم  بیطخ و  صخـش  یلو  دنـسرب  تداعـس  هب  نارگید  ات  ینید ، تارکذـت  يارب  طقف 

ار مدرم  طقف  هکنیا  هن  دربب  ادـخ  يوسهب  دوخ  اب  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  نآ  قفوم  ظعاو  يربنم و  دـشاب . اهسوه  ایند و  ریـسا  نانچمه 
. دتسرفب ادخ  يوسهب 

هرابرد میرک  نآرق  رد  دنوادخ  دشاب . رتشیب  نآ  يراذگ  ریثأت  ات  دشاب  ندرک  لمع  ددصرد  ای  هدرک و  لمع  ای  هک  دنک  باختنا  ار  یبلاطم 
تـسد زا  هدرک و  شومارف  ار  یهلا  تاـیآ  زا  یمیظع  هرهب  یتسرپاوه ، ناـهانگ و  رطاـخهب  هک  دـیامرفیم  حیرـصت  اراـصن  دوهی و  ياـملع 

(1) ِِهب ) اوُرِّکُذ  اَّمِم  اظَح  اوُسَنَف  . ) دنداد

13 و 14 هدئام ، - 1
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37 ص :

تایاور

: دیامرفیم ع )  ) یلع ماما  - 1
(1) ٌلِیلَق . ُهَتاَعُر  َو  ٌرِیثَک  ِْملِْعلا  َةاَُور  َّنِإَف  ٍۀَیاَوِر  َلْقَع  ٍۀَیاَعِر ال  َلْقَع  ُهوُُمتْعِمَس  اَذِإ  َرَبَْخلا  اُولِقْعا 

ملع ناـیوار  هک  یتسردهب  نارگید ، هب  لـقن  يارب  هن  دـینک  لـقعت  نآ  يور  رب  هدرک و  ظـفح  لـمع  يارب  ار  نآ  دیونـشیم  ار  يربخ  یتقو 
. مک نآ  هب  ناگدننک  لمع  دنرایسب و 

: دیامرفیم ع )  ) یلع ماما  - 2
َِملَع (2) اِمب  َلِمَع  ْنَم  ِۀَِّلق  ْنِم  َنْوَرَی  ام  ُةِْرثَک  ِْملِْعلا  ِبَلَط  ِیف  ِسانلا  ُدهُز  امَّنا 

لمع ناـشملع  هب  رتـمک  ناـملاع  دـننیبیم ، رایـسب  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  دـنرادن  ینید ) فراـعم   ) ملع بـلط  هـب  ياهقـالع  مدرم  هـکنیا 
. دننکیم

: دیامرفیم ع )  ) قداص ماما  - 3
(3) ٌّرَض . ْمَأ  َُهل  ٌعْفَن  َأ  ٌمیِقُم  ِْهیَلَع  َوُه  يِذَّلا  ُْرمَألا  اَم  ِرْدَی  َْمل  َو  ُهَرَْصبَأ  اَِمب  ْعِفَْتنَی  َْمل  ْنَِمل  ُهَّلُک  َْلیَْولا  َو  َۀَماَدَّنلا  َو  َةَرْسَْحلا  َّنِإ 

ای تسوا  عفن  هب  دراد ، ار  هچنآ  دنادن ، هک  یسک  و  دنکن ) لمع  و   ) دربن عفن  دنادیم  هچنآ  زا  هک  تسا  یـسک  رب  لیو  تمادن و  ترـسح و 
؟ وا ررض  هب 

: دومرف ع )  ) قداص ماما  - 4
اَمَک ِبُولُْقلا  ِنَع  ُُهتَظِعْوَم  ْتَّلَز  ِهِْملِِعب  ْلَمْعَی  َْمل  اَذِإ  َِملاَْعلا  َّنِإ 

4 ص )  ) تمکح هغالبلا ، جهن  - 1

300 / 1 مکحلاررغ ، - 2

218 ص /)  ) 6 راونالا ، راحب  - 3
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38 ص :
(1) اَفَّصلا . ِنَع  ُرَطَْملا  ُّلِزَی 

. دزغلب فاص  گنس  زا  ناراب  هکنانچ  دزغلب  ناگدنونش  ياهلد  زا  شاهظعوم  زردنا و  دنکن  لمع  شملع  هب  ملاع  نوچ 
: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 5

(2) ناَکْرَألا . َو  ِحِراَوَْجلا  ِیف  َرَهَظ  اَم  ُهَعَفْرَأ  َو  ِناَسِّللا  یَلَع  َفَقَو  اَم  ِْملِْعلا  َعَضْوَأ  َّنِإ 
. تسا راکشآ  حراوج  اضعا و  رد  هک  تسا  یملع  ملع  نیرترب  تسا و  نابز  رس  رب  هک  تسا  یشناد  شناد  ملع و  نیرت  شزرایب 

: دومرف ع )  ) قداص ماما  - 6
(3) ْهنَع . َلََحتْرا  اَّلِإ  َو  َُهباَجَأ  ْنِإَف  ِلَمَْعلِاب  ُِفتْهَی  ُْملِْعلا  َو  َِملَع  َلِمَع  ْنَم  َو  َلِمَع  َِملَع  ْنَمَف  ِلَمَْعلا  َیلِإ  ٌنوُْرقَم  ُْملِْعلا 

دنامب دیوگ  شخـساپ  رگا  دنز  ادص  ار  لمع  ملع  دنادب ، دیاب  دنک  لمع  هک  ره  دنک و  لمع  دیاب  دنادب  هک  ره  تسا ، لمع  شودمه  ملع 
. دنک چوک  ّالاو 

« دندرگ نوگنرـس  خزود  رد  ناگدـننک  هارمگ  ناگدـش و  هارمگ  « ؛ (4) َنوُواْغلا ) َو  ْمُه  اـهِیف  اُوبِْکبُکَف   ) هیآ ریـسفت  رد  ع :)  ) رقاـب ماـما  - 7
: دومرف

(5) هِْریَغ . َیلِإ  ُهوَُفلاَخ  َُّمث  ْمِِهتَنِْسلَِأب  ًالْدَع  اوُفَصَو  ٌمْوَق  ْمُه  َلاَق 
. دنیارگ متس  هب  لمع  رد  یلو  دنیاتسب  ار  تلادع  هک  دنتسه  یناسک  نانیا 

56 / 1 یفاک ، لوصا  - 1

2 ص )  ) تمکح هغالبلا ، جهن  - 2

13 / 2 رابخالا ، هعومجم  ، 55 / 1 یفاک ، لوصا  - 3

4 ص ) ، ) ارعش - 4

60 / 1 یفاک ، لوصا  - 5

www.Ghaemiyeh.comتایاور ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 219زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


39 ص :

مدرم ربارب  رد  ینتورف  عضاوت و  . 6

یَلَع ْلَّکََوت  َو  َنُولَمْعَت * اَّمِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  ْلُقَف  َكْوَصَع  ْنِإَف  َنِینِمْؤُْملا * َنِم  َکَـعَبَّتا  ِنَِمل  َکَـحانَج  ْضِفْخا  َو  َنِیبَْرقَـألا * َکَتَریِـشَع  ْرِذـْنَأ  َو  )
(1) ِمیِحَّرلا ) ِزیِزَْعلا 

، دـندرک ینامرفان  ار  وت  رگا  و  رتسگ . ورف  ار  دوخ  لاب  دـناهدرک ، يوریپ  ار  وت  هک  ینانمؤم  نآ  يارب  و  هد . رادـشه  ار  تکیدزن  ِناشیوخ  و 
. نک لّکوت  نابرهم  ِزیزع   ] ِيادخ رب ] و  مرازیب . دینکیم  هچنآ  زا  نم  : » وگب

میلست نآ  ربارب  رد  دنتفریذپ و  ار  نید  هناصلاخ  هک  تسا  ینینمؤم  نویدم  ینید ، نادنمشناد  املع و  رب  هوالع  نامز  لوط  رد  نید  شرتسگ 
بـسک يارب  مالـسلا ،) مهیلع   ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  ًاصوصخم  مالـسا و  یهلا و  قشع  هب  هک  هیاریپ  یب  كاپ و  ياهناسنا  دـندوب .

نآ رد  دناوتب  ینید  ملاع  کی  ات  دندرک ، يرازگتمدخ  دندومن و  اپرب  ار  سلاجم  نیا  دندرک ، تکرش  ظعو  لفاحم  سلاجم و  رد  اهباوث 
يارب یناکم  غّلبم  کی  نید و  ظعاو  يارب  ًاعطق  دوبن  ربماـیپ  لآ  هب  ناـنآ  قشع  نینمؤم و  زا  ناـکاپ  نیا  رگا  هک  دزادرپب  هباـطخ  ظـعو و  هب 

. دشیمن مهارف  غیلبت 

217 - 214 ءارعش ، - 1
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40 ص :
ار شنادـنزرف  هتـشاذگ ، یناحور  تمدـخ  رد  ار  شلزنم  قشاع ، صـالخا و  اـب  ییاتـسور  شکتمحز ، زرواـشک  هداـتفا ، رود  قطاـنم  رد 

ربارب رد  تسا و  نانآ  نویدـم  نید  غّلبم  یناـحور و  درادرب ، ياهشوت  داز و  دوخ  يارب  لـمع ، نیا  وترپ  زا  اـت  دـهدیم  رارق  وا  رازگتمدـخ 
. دنک هشیپ  ار  ینتورف  عضاوت و  دیاب  ناشیا 

غّلبم يارب  تسا ، تفآ  رورغ  ربکت و  رگا  دـنکیم . رود  نید  زا  ار  نانآ  هکلب  تسین  غیلبت  اـهنت  هن  ندـید  رترب  ار  دوخ  مدرم و  ربارب  رد  ربک 
هرغ دوخ  شناد  ملع و  هب  دـننیبن و  ار  لاـح  زیزع ، نیغّلبم  تسا . رتراوازـس  ینید  غـلبم  يارب  تسا  شزرا  عـضاوت  رگا  تسا و  رـضم  رتـشیب 

راگدرورپ دزن  رد  دننیـشنیم ، ام  ربنم  ياپ  هک  یناسک  اسب  هچ  درادن . ربخ  نآ  زا  یـسک  تسا و  يریخهب  تبقاع  لمع و  لصا ، هک  دـنوشن 
. دروخ میهاوخ  هطبغ  اهنآ  ماقم  اهنآ و  رب  تمایق ، زور  دنرتربتعم و 

کی فیاظو  نید و  تاروتـسد  زا  اهنآ  هب  نتـشاذگ  مارتحا  هکلب  نانآ و  بناج  زا  مارتحا  عقوت  مدـع  ندرک و  مالـس  رد  ندـش  مدـق  شیپ 
. تسا نید  غّلبم 
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41 ص :

یبلط ترهش  زا  يرود  . 7

هراشا

ُهارَتَف ُجیِهَی  َُّمث  ُُهتابَن  َراَّفُْکلا  َبَجْعَأ  ٍْثیَغ  ِلَثَمَک  ِدالْوَألا  َو  ِلاْومَألا  ِیف  ٌُرثاکَت  َو  ْمُکَْنَیب  ٌرُخافَت  َو  ٌۀَـنیِز  َو  ٌوَْهل  َو  ٌبَِعل  اْینُّدـلا  ُةایَْحلا  اَمَّنَأ  اوُمَلْعا  )
(1) روُرُْغلا ) ُعاتَم  اَّلِإ  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَم  َو  ٌناوْضِر  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌةَرِفْغَم  َو  ٌدیِدَش  ٌباذَع  ِةَرِخآلا  ِیف  َو  ًاماطُح  ُنوُکَی  َُّمث  ارَفْصُم 

نادـنزرف لاوما و  رد  ییوجنوزف  رگیدـکی و  هب  امـش  ِیـشورفرخف  شیارآ و  یمرگرـس و  يزاب و  تقیقح ، رد  اـیند ، یگدـنز  هک  دـینادب 
نآ دوش و  کشخ   ] تشک نآ  سپس ] دزادنا ، یتفگـش  هب   ] ناراب نآ ] ینتـسُر  ار  نازرواشک  هک  تسا  یناراب  لثم  نوچ   ] اهنآ لَثَم  تسا ].

يدونشخ شزرمآ و  ادخ  بناج  زا   ] ار نانمؤم  تسا و ] تخـس  یباذع   ] ار ناتـسرپ  ایند  ترخآ ] رد  و  دوش . كاشاخ  هاگنآ  ینیب ، درز  ار 
. تسین هدنبیرف  يالاک  زج  ایند  یناگدنز  و  تسا ،

. تسا نیرتهب  دشاب  ترخآ  يارب  يرازبا  هلیـسو و  ناونع  هب  ایند  رگا  تسین . مومذم  هسفن  یف  تسوا  رد  هچنآ  ایند و  هک  دـننادیم  ناگمه 
ایند بلط  تسا  مومذم  هک  هچنآ  تسین . ریذپ  ناکما  ایند  زا  رذگ  نودب  راگدرورپ  برق  ماقم  ترخآ و  ياهتمعن  هب  ندیسر  ًاساسا 

20 دیدح ، - 1
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42 ص :
. تسا ترخآ  رب  نآ  حیجرت  و 

مدرم نیب  رد  دـیاب  مدرم  هب  قـح  ماـیپ  ندـناسر  يارب  دراد و  رارق  مدرم  دـید  ضرعم  رد  تسا  هتفرگ  هدـهع  هب  ار  یغیلبت  هفیظو  هک  یـسک 
ناوتیمن تسا و  یعیبط  يدح  ات  مدرم  نیب  رد  ترهش  زا  عون  نیا  دشاب ، انـشآ  مدرم  يارب  وا  هرهچ  وا و  مان  یتدم  زا  سپ  اسب  هچ  دشاب و 

زیچ کچوک  دباع  کی  زج  هاگنآ  هک  دشاب  تدابع  لها  دنک و  یگدـنز  مدرم  زا  يادـج  دـنک و  هشیپ  تلزع  هکنیا  رگم  درک  رارف  نآ  زا 
ندوب مدرم  نیب  يزیچ  نینچ  و  ار ، مدرم  دوخ و  ملاع  دهدیم و  تاجن  ار  شدوخ  دـباع  هک  ارچ  تسا ؛ رتهب  دـباع  زا  ملاع  تسین . يرگید 

. دنریذپب ناجهب  ار  شنانخس  دنسانشب و  یکاپ  هب  ار  وا  مدرم  ات  دروآیم  ترهش  دبلطیم ، ار 
شیارب ترهش  مدع  ترهـش و  ًاتقیقح  هک  دشاب  نانچ  يوقت  يزاسدوخ و  رد  دیاب  غّلبم  کی  تسا . ترهـش  بلط  تسا  مومذم  هچنآ  سپ 
لابندهب دـیاب  وا  دوشن . یقلت  مهم  وا  دزن  رد  مادـکچیه  دـنرذگب ، هجوتیب  وا  رانک  زا  هکنیا  ای  دـنربب و  یگرزب  هب  ار  شماـن  دـنکن ، یقرف 

. دشاب هدرک  نوریب  لد  زا  تساهاطخ  همه  سأر  هک  ار  ایند  تبحم  سب و  دشاب و  ادخ  نید  غیلبت  ینعی  هفیظو  ماجنا 

تایاور

: دیامرفیم ع )  ) قداص ماما  - 1
َلاَق َو  َّبَحَأ  اَم  ُطوُحَی  ٍءْیَِشل  ٍّبُِحم  َّلُک  َّنِإَف  ْمُِکنیِد  یَلَع  ُهوُمِهَّتاَف  ُهاَْینُِدل  ًاّبُِحم  َِملاَْعلا  ُُمْتیَأَر  اَذِإ 

(ص)
َدُواَد َیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأ 

(ع)
َكَّدُصَیَف اَْینُّدلِاب  ًانُوتْفَم  ًاِملاَع  َکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ْلَعَْجت  ال 
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43 ص :
(1) مِِهبُوُلق . ْنَع  ِیتاَجاَنُم  َةَواَلَح  َعِْزنَأ  ْنَأ  ْمِِهب  ٌِعناَص  اَنَأ  اَم  یَنْدَأ  َّنِإ  َنیِدیِرُْملا  َيِداَبِع  ِقیِرَط  ُعاَُّطق  َِکَئلوُأ  َّنِإَف  ِیتَّبَحَم  ِقیِرَط  ْنَع 

ع)  ) دوواد هب  ادخ  ددرگیم و  شبوبحم  درگ  يزیچ  ره  تسود  اریز  دـیناد  مهتم  ناتنید  هب  تبـسن  ار  وا  دـیدید  تسود  ایند  ار  ملاع  نوچ 
نانزهار ناشیا  هک  اریز  دـنک ، جراخ  میتسود  هار  زا  ار  وت  هک  هدـم  رارق  هطـساو  ار  اـیند  هتفیرف  ِملاـع  تدوخ  نم و  ناـیم  هک : دومرف  یحو 

. منکرب ناشلد  زا  ار  متاجانم  ینیریش  هک  تسا  نیا  منک  ناشیا  اب  هک  يراک  رتمک  انامه  دننم  يایوج  ناگدنب 
: دومرف ع )  ) رقاب ماما  - 2

اَّلِإ ُُحلْـصَت  َۀَـساَئِّرلا ال  َّنِإ  ِراَّنلا  َنِم  ُهَدَـعْقَم  ْأَّوَبَتَْیلَف  ِْهَیلِإ  ِساَّنلا  َهوُجُو  ِِهب  َفِرْـصَی  َْوأ  َءاَهَفُّسلا  ِِهب  َيِراَُـمی  َْوأ  َءاَـمَلُْعلا  ِِهب  َیِهاَُـبِیل  َْملِْعلا  َبَلَط  ْنَم 
(2) اَِهلْهأل .

انامه دریگ  دوخ  هاگیاج  ار  خزود  شتآ  دیاب  دنک  دوخ  هجوتم  ار  مدرم  ای  دزیتس  اهفـس  رب  ای  دلابب  املع  رب  هکنیا  يارب  دـیوج  ملع  هک  ره 
. تسین هتسیاش  شلها  يارب  زج  تسایر 

: دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  - 3
(3) ُعَمَّطلا . ِءامَلُعلا  ُماْدقا  ِهیَلَع  ُُتْبثَت  يذَّلا ال  َلالّزلا  افَّصلا  َّنا 

. تسا يزرو  عمط  دنامیمن  تباث  نآ  رب  مه  املع  ياهمدق  هک  هدنزغل  فاص و  ریسم  نآ 

46 / 1 یفاک ، لوصا  - 1

ص)  ) 5 / 1 نامه ، - 2

517 / 6 همکحلا ، نازیم  - 3
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44 ص :

« منادیمن  » نتفگ رد  تعاجش  ملع و  ریغ  هب  راتفگ  زا  زیهرپ  . 8

هراشا

(1) َنُولِقْعَت ) الَف  َأ  َنوُقَّتَی  َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  ُةَرِخآلا  ُراَّدلا  َو  ِهِیف  ام  اوُسَرَد  َو  َّقَْحلا  اَّلِإ  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَی  ْنَأ ال  ِباتِْکلا  ُقاثیِم  ْمِْهیَلَع  ْذَخُْؤی  َْمل  َأ  )... 
تسا  ] باتک نآ ] رد  هک  ار  هچنآ  هکنیا  اب  دنیوگن ، نخـس  ادخ  هب  تبـسن  ّقح  هب  زج  هک  هدشن  هتفرگ   ] ینامـسآ باتک ] نامیپ  نانآ  زا  ایآ 

؟ دینکیمن لّقعت  زاب  ایآ  تسا . رتهب  دننکیم  هشیپ  اورپ  هک  یناسک  يارب  ترخآ  يارس  و  دناهتخومآ ؟
هک تسا  نارکیب  سونایقا  مادک  ره  تسا و  هتفهن  ینید  مولع  رد  ینوگانوگ  ياههتشر  اههخاش و  تسا . قیمع  هدرتسگ و  رایـسب  نید  ملع 

. دوش رظن  بحاص  هتفای و  صصخت  دناوتیمن  اههنیمز  نیا  همه  رد  دوخ  هاتوک  رمع  اب  ناسنا  ًاعطق 
صصخت هریغ  نایب و  یناعم و  ینآرق و  مولع  ثیدح و  لاجر و  هفسلف و  مالک و  هقف و  لوصا و  زا  اههتشر  مامت  رد  دناوتیمن  ناسنا  کی 

ص)  ) 16 فارعا ، - 1
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45 ص :
ي

ملع و مدـع  رب  ّلاد  ارنآ  دـیابن  دـشاب و  تخـس  دـیابن  تسا  لوهجم  غلبم  يارب  هک  یتـالاؤس  باوج  رد  منادیمن " هملک " نتفگ  سپ  دـبا ؛
یهانگ میرادـن  نآ  زا  یعالطا  هک  يزیچ  هرابرد  نتفگ  نخـس  هکنیا  رب  ًافاضم  دـیامن ، یقلت  دوخ  یتیـصخش  تسکـش  بجوم  یهاـگآ و 

نآ رد  یـصصخت  هک  یناسک  هب  تیلوئـسم  ندرپس  زین  رگید  مولع  رد  هک  تسا  رـضم  ینید  لـئاسم  رد  اـهنت  هن  هلأـسم  نیا  تسا و  گرزب 
. مینک هدافتسا  منادیمن " هملک " زا  میناوتب  یناسآ  هب  هک  میسرب  يوقت  زا  يدح  هب  شاک  يا  دوشیم . مدرم  هب  ملظ  دنرادن ،

تایاور

(1) َنوُمَْلعَی . اَم ال  َْدنِع  اوُفِقَی  َو  َنوُمَْلعَی  اَم  اُولوُقَی  ْنَأ  َلاَق  ِداَبِْعلا  یَلَع  ِهَّللا  ُۀَّجُح  اَم  ع )  ) ٍرَفْعَج َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  َةَراَرُز  ْنَع  - 1
ار هچنآ  دـنیوگب و  دـننادیم  ار  هـچنآ  ره  هـکنیا  دوـمرف : تـسیچ ؟ ناگدـنب  رب  ادـخ  تـجح  مدیـسرپ : ع )  ) قداـص ماـما  زا  دـیوگ : هرارز 

. دنوشن نآ  دراو  هدرک و  توکس  دننادیمن 
: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 2

ُهِلتاَقَم (2) ْتَبیِصُأ  ِيرْدَأ  َلْوَق ال  َكََرت  ْنَم 
. دسریم يدوبان  تکاله و  هب  تسا  نادرگ  يور  منادیمن  نتفگ  زا  هک  یسک 

15 / 2 رابخالا ، هعومجم  - 1

تمکح 85 هغالبلا ، جهن  - 2
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46 ص :
(1) لاَؤُّسلا . ِّیِْعلا  َءاََود  َّنِإَف  اُولَأَس  اَّلَأ  ُهُولَتَق  َلاَق  َتاَمَف  ُهُولَّسَغَف  ٌَۀباَنَج  ُْهَتباَصَأ  ٍروُدْجَم  ْنَع  ُُهْتلَأَس  - 3

ینادان ياود  انامه  دندیسرپن  ارچ  دنتشک ، ار  وا  دومرف : دُرم . دنداد و  لسغ  ار  وا  دش ، بنج  رادهلبآ  يدرم  هک  مدیسرپ  ع )  ) قداص ماما  زا 
. تسا شسرپ 

: دومرف ع )  ) قداص ماما  - 4
(2) َۀلَأْسَْملا . ُهُحاَتْفِم  َو  ٌلُْفق  ِْهیَلَع  َْملِْعلا  اَذَه  َّنِإ 

. تسا شسرپ  نآ  دیلک  هک  تسا  یلفق  ملع  نیا  رد  رب 
نتفگ اب  اریز  منادیمن »  » دنیوگب تحارص  اب  دیاب  املع  ریغ  یلو  تسا  هتسیاش  املع  يارب  ملعا » هللا  : » دومرف ع )  ) قداص ماما  یثیدح  رد  - 5

(3) دریگیمن ). رارق  اهتمهت  نیا  دروم  منادیمن  دیوگب  یتقو  یلو  . ) دنزادنایم دیدرت  کش و  رد  ار  هدننک  لاؤس  ملعا » هللا  »

12 / 2 رابخالا ، هعومجم  - 1

ص)  ) 4 / 1 یفاک ، لوصا  - 2

53 / 1 نامه ، - 3
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47 ص :

یعامتجا مود : لصف 

گرزب دیتاسا  زا  يریگهرهب  . 1

هراشا
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48 ص :

یعامتجا مود : www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 219زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


49 ص :
(1) ٌرِیبَخ ) َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ٍتاجَرَد  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَفْرَی  ).... 

. تسا هاگآ  دینکیم  هچنآ  هب  ادخ  و  دنادرگ ، دنلب  تاجرد   ] بسح رب  دندنمشناد ] هک  ار  یناسک  و 
(2) ًادْشُر ) َتْمِّلُع  اَّمِم  ِنَمِّلَُعت  ْنَأ  یلَع  َکُِعبَّتَأ  ْلَه  یسُوم  َُهل  َلاق  )

»؟ منک يوریپ  یهد - دای  نم  هب  ياهدش  هتخومآ  هک  یشنیب  زا  هکنیا  طرش  هب  ار - وت  ایآ  : » تفگ وا  هب  یسوم 
(3) ٌمِیلَع ) ٌمیِکَح  َکَّبَر  َّنِإ  ُءاشَن  ْنَم  ٍتاجَرَد  ُعَفَْرن  )... 

. تسا يروشناد  یشناد  بحاص  ره  قوف  میربیم و  الاب  میهاوخب  هک  ار  یناسک  تاجرد 
(4) ِنوُدَهْشَت ) یَّتَح  ًاْرمَأ  ًۀَعِطاق  ُْتنُک  ام  يِْرمَأ  ِیف  ِینُوْتفَأ  ُألَْملا  اَهُّیَأ  ای  َْتلاق  )

11 هلداجم ، - 1

66 فهک ، - 2

76 فسوی ، - 3

32 لمن ، - 4

یعامتجا مود : www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 219زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


50 ص :
.« ماهدادن هلصیف  ار  يراک   ] لاح هب  ات  امش ] روضحیب  هک  دیهد  رظن  نم  هب  مراک  رد   ] روشک نارس ] يا  : » تفگ

ناگتخیهرف ناملاع و  زا  يرود  ییاکتا و  دوخ  هب  سفن  هب  دامتعا  هک  دوب  بقارم  دیاب  یلو  تسا  يرـشب  تازایتما  زا  یکی  سفن  هب  دامتعا 
تاعلاطم رب  هوـالع  تسا  مزـال  نید  غلبم  کـی  رب  اذـل  دـناهتفای ، شرورپ  گرزب  ياـملع  راـنک  رد  هشیمه  گرزب  ياـهناسنا  دوشن . رجنم 

رگم تسین  یظعو  سلجم  ای  سنا و  لفحم  چـیه  هک  ارچ  دوش ؛ دـنم  هرهب  زین  نید  ياملع  ضیف  رپ  نمرخ  زا  هدرتسگ ، تاقیقحت  ناوارف و 
زا ضیف  بسک  اـملع و  دزن  رد  روضح  زا  هاـگچیه  غلبم  ددرگیم . بسک  ياهبرجت  اـی  دوشیم و  هدوزفا  ناـسنا  تاـمولعم  رب  یبلطم  هکنیا 

«. تسا یملاع  یملع ، بحاص  ره  زا  رترب  و  « ؛ (1) ٌمِیلَع ) ٍْملِع  ِيذ  ِّلُک  َقْوَف   ) زاب دشاب  هتشاد  مولع  زا  هچ  ره  تسین و  زاینیب  اهنآ  رضحم 

املع اب  سنا  دیاوف 

: هلمج زا  تسا ، يرایسب  دیاوف  ياراد  نید  ياملع  اب  سنا 
. ناداتسا اب  یملع  تادوارم  قیرط  زا  ناسنا ، هب  نوگانوگ  تامولعم  لاقتنا  فلا :

. هدنزرا تایبرجت  لاقتنا  ب :
يداتـسا گرزب و  یملاـع  نخـس  کـی  اـب  هک  يدراوـم  اـسب  هچ  نید . ملع  بلاـط  يور  رب  تفرعم  تمکح و  ياـهرد  ندـش  هدوـشگ  ج :

ردقنارگ

76 فسوی ، - 1
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51 ص :
. تسا هدرکن  روطخ  وا  رکف  رد  زگره  نآ  زا  لبق  هک  دوشیم  زاب  یمدآ  يور  رب  تفرعم  ملع و  تمکح و  سونایقا  زا  ياهچیرد 

. دناهدننک هارمگ  هدننک ، تیاده  ياج  هب  هک  اهامن  ملاع  نیغورد و  ناملاع  هب  تبسن  تفرعم  لطاب و  زا  قح  تخانش  د :
. دـننکیم يوریپ  ناهارمگ  ار  نارعاـش  و  (1) ؛ َنوُواْغلا ) ُمُهُِعبَّتَی  ُءارَعُّشلا  َو   ) هفیرـش هیآ  حرـش  رد  دوخ  ریـسفت  رد  یـسربط  ۀـمالع  موحرم 

هدننک هارمگ  مه  دنهارمگ و  مه  سپ  دناهتفرگن  مکحم  یقیقح و  ملع  عبنم  زا  ار  دوخ  یهاگآو  ملع  هک  دنتسه  یناسک  نانیا  دیامرفیم :
(2) اوَّلَضاَف ». اوَّلَضف  ٍملع  ریغب  اومَّهَفت  َو  اومَّلعت  ٌموق  ْمُه  »

( دیتاسا رب  بلاطم  هضرع   ) نارگید اب  تروشم 

راکفا يدـنمهرهب  زا  لماک  راگدـنام و  تاقیقحت  دوشیم . ماـجنا  یهورگ  دعتـسم و  دارفا  يراـی  يرکفمه و  اـب  اـًلومعم  گرزب  ياـهراک 
صیخشت يارب  اذل  دوش ، لفاغ  یمهم  بلاطم  زا  رود و  وا  نهذ  زا  يروما  اسب  هچ  دشاب  رکفتم  مه  ردق  ره  ناسنا  کی  دراد . أشنم  فلتخم 

دروم نیغلبم  هک  ار  یبلاطم  دوشیم  داهنـشیپ  دوش . تروشم  نف  نآ  نارظنبحاص  ناملاع و  اـب  تسا  بساـنم  هلأـسم ، ره  فلتخم  بناوج 
دوش حرطم  یعرش  ياهلأسم  تسا  رارق  رگا  اًلثم  ددرگ . هدافتـسا  زین  نانآ  تارظن  زا  ات  دننک  هضرع  نارگید  هب  دنداد  رارق  قیقحت  هعلاطم و 

یسررب دروم  يداقتعا  یقالخا و  ثحبم  ای  و 

224 ارعش ، - 1

208 / 7 نایبلا ، عمجم  - 2
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52 ص :
ای عبانم و  زا  هدافتسا  نینچمه  ثحب و  هب  دورو  تیفیک  هلأسم و  نایب  رد  نوگانوگ  ياههقلیس  اب  فلتخم  ياهلقع  زا  هدافتـسا  دریگ ، رارق 

. دیازفایب نآ  قمع  هب  هدرک و  کمک  نآ  رتشیب  يانغ  رد  دناوتیم  ثحب ، رتهب  حیضوت  تهج  رگید  تاعوضوم 

تایاور

: دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  - 1
ُهَرَمَأ (1) َعیُِطت  َو  ِْيأَّرلا  اَذ  َریِشَتْسَت  ْنَأ  ُمْزَْحلا 

. يریذپب ار  وا  نخس  هدرک و  تروشم  يأر  بحاص  اب  هک  تسا  نیا  راک  رد  ماکحتسا  یشیدنارود و 
: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 2

(2) َمَّدَقَتَت . ْنا  َلبَق  ْرّکَف  َو  َمِزعَت  ْنا  َْلبَق  ْرِواش 
. نک رکف  مادقا  ره  زا  لبق  نک و  تروشم  میمصت  ره  زا  لبق 

: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 3
(3) إَطَْخلا . َِعقاَوَم  َفَرَع  ِءاَرآلا  َهوُجُو  َلَبْقَتْسا  ِنَم 

. دسانشیم یبوخ  هب  اطخ  زا  ار  حیحص  دنک ، لابقتسا  نوگانوگ  يارآ  راکفا و  زا  هک  سک  نآ 
: دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  - 4

ْمَُهل ُرِفْغَتسَی  َو  ِءامَّسلا  ُلْها  ْمُهُّبُِحی  ِءایِبنالا  ُۀثَرَو  ُءامَلُْعلا 

هیآ 105 راونالا 75 / راحب  - 1

448 مکحلا 1 / ررغ  - 2

تمکح 173 هغالبلا ، جهن  - 3
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53 ص :
(1) ِۀَمایِْقلا . ِموَی  یلا  اُوتام  اذا  ِرْحَْبلا  ِیف  ُناتیِحلا 

. دننکیم رافغتسا  ناشیارب  تمایق  ات  ایرد  نایهام  ناشیا  گرم  زا  دعب  دنراد ، تسود  ار  ناشیا  نامسآ  لها  دنتسه ، ایبنا  هثرو  املع 
: دندومرف ترضح  دعب  دنربیم . ثرا  هب  ار  اهنآ  ثیداحا  مولع و  دنتسه و  ایبنا  هثرو  املع  دندومرف : یثیدح  نمض  رد  ع )  ) قداص ماما  - 5

هَنوُذُخَْأت (2) ْنَّمَع  اَذَه  ْمُکَْملِع  اوُرُْظناَف  ًاِرفاَو  ًاّظَح  َذَخَأ  ْدَقَف  اَْهنِم  ًاْئیَش  َذَخَأ  ْنَمَف 
. دیریگیم یسک  هچ  زا  ار  دوخ  ملع  هک  دیرگنب  سپ  تسا  هدرب  يرفاو  ّظح  دراد  ار  ایبنا  ثیداحا  زا  يزیچ  سک  ره 

: دومرف ع )  ) رقاب ماما  - 6
ِدباَع (3) َْفلَأ  َنیِْعبَس  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِهِْملِِعب  ُعَفَْتُنی  ٌِملاَع 

. دباع رازه  داتفه  زا  تسا  رتهب  دنربب  هرهب  وا  ملع  زا  نارگید  دوخ و  هک  یملاع 
: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 7

ماَلُْغلا (4) ِدَلَج  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ِْخیَّشلا  ُْيأَر 
. تسا رت  دنیاشوخ  ناوج  شالت  زا  نم  دزن  رد  ریپ  هشیدنا 

: دومرف ایند  لها  تافص  نایب  زا  دعب  دنوادخ  یسدق  ثیدح  رد  - 8

ص)  ) 2867 لامعلا ، زنک  - 1

2 ص ) / ) 2 راونالا ، راحب  - 2

107 / 2 نامه ، - 3

تمکح 86 هغالبلا ، جهن  - 4
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54 ص :
. ءاَقْمَح َنِیفِراَْعلا  َْدنِع  َو  ُءاَلَقُع  ْمِهِسُْفنَأ  َْدنِع  ْمُه  َو  ُْهنِم  َنوُمَّلَعَتَی  ْنَِمل  َنوُعَـضاَوَتَی  َال  ُقْمُْحلا  َو  ُلْهَْجلا  ُمِهِیف  ٌرِیثَک  اَْینُّدلا  ِلْهَأ  َْبیَع  َّنِإ  ُدَمْحَأ  اَی 

(1)
یلو دنا  لقاع  دنمـشناد و  دوخ  شیپ  رد  دننکن و  ینتورف  دوخ  ملعم  دزن  رد  دنراد . یقمحا  ینادان و  تسا . دایز  ایند  لها  بیع  دـمحا  يا 

. دنقمحا نیفراع  دزن 

2 ص )  ) 1 رابخالا 2 / هعومجم  - 1
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55 ص :

هسلج زا  لبق  ثحب  نیودت  يزیرهمانرب و  . 2

هراشا

انَّنِإ انَّبَر  الاق  یـشْخَی * َْوأ  ُرَّکَذَـتَی  ُهَّلََعل  ًانَِّیل  ًالْوَق  َُهل  الوُقَف  یغَط * ُهَّنِإ  َنْوَعِْرف  یلِإ  اـبَهْذا  يِرْکِذ * ِیف  اـِینَت  ـال  َو  ِیتاـیِآب  َكوُخَأ  َو  َْتنَأ  ْبَهْذا  )
(1) يرَأ ) َو  ُعَمْسَأ  امُکَعَم  ِینَّنِإ  افاَخت  َلاق ال  یغْطَی * ْنَأ  َْوأ  اْنیَلَع  َطُْرفَی  ْنَأ  ُفاَخن 

و هتساخرب ، یـشکرس  هب  وا  هک  دیورب  نوعرف  يوس  هب  دینکم . یتسـس  نم  ِندرکدای  رد  دیربب و   ] مدرم يارب  ارم ] ياههزجعم  تردارب  وت و 
هکنآ ای  دناسرب  ام  هب  یبیـسآ   ] وا هک ] میـسرتیم  ام  اراگدرورپ ، : » دنتفگ ود  نآ  دسرتب ». ای  دریذپ  دنپ  هک  دـیاش  دـییوگ ، مرن  ینخـس  وا  اب 

، منیبیم مونشیم و  میامش ، هارمه  نم  دیسرتم ، : » دومرف دنک ». یشکرس 
. دنتـسه یگدـنز  يارب  ریبدـت  همانرب و  حرط و  ياراد  هشیمه  قفوم  ياهناسنا  تسا و  لوقعم  يرما  هماـنرب  حرط و  نتـشاد  يراـک ، ره  رد 

. درادن تافانم  یهلا  لازیال  تردق  ندوب  راذگ  ریثأت  هب  داقتعا  لکوت و  اب  ریبدت  همانرب و  نتشاد  هک  تسا  نشور 
ره رد  هک ، تسا  نیا  ملعم  ای  نارنخس و  ره  يارب  مهم  لئاسم  زا  یکی 

46 - 42 هط ، - 1
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هدنریگرب رد  دیاب  حرط  نیا  دشاب و  هتشاد  یقیقد  همانرب  حرط و  دریگیم  رارق  مدرم  رظن  دید و  ضرعم  رد  نارنخـس  ناونع  هب  هک  ياهسلج 

: دشاب تالاؤس  نیا  يوگخساپ  بناوج و  همه 
؟ تسا هنوگچ  هسلج  نیا  رب  مکاح  ياضف  - 1

؟ تسا هزادنا  دح و  هچ  رد  نیعمتسم  تالیصحت  حطس  - 2
- ...( نانز ناناوج - ( ؟ دنتسه یهورگ  هچ  زا  نیبطاخم  - 3

؟...  ای تسا  رضاح  عمج  يارب  زاین  دروم  ثحابم  زا  یباختنا  عوضوم  ایآ  - 4
؟ تسا رادروخرب  يرتشیب  ترورض  زا  کیمادک  ثحبم ، نیا  اب  طبترم  نوگانوگ  ياههخاش  زا  - 5

یحور شمارآ 

اب هتـشاد و  رطاخ  نانیمطا  یحور و  شمارآ  دـنریگیم ، رارق  ربنم  يور  رب  حیحـص  مجـسنم و  همانرب  کی  هشیدـنا و  رکف و  اب  هک  یناـسک 
ار نانآ  رطاخ  شیوشت  بارطضا و  دنوش ، يرونخس  نادیم  دراو  همانرب  نودب  هک  نانآ  یلو  دنهدیم ؛ همادا  ار  دوخ  نانخس  ياهژیو  طلست 
، میرادن نخـس  يارب  لماک  یگدامآ  ات  سپ  تسا . سوسحم  ناشنانخـس  یگدنکارپ  ناشیا و  راتفگ  رد  بارطـضا  نیا  ًالومعم  هتفرگ و  ارف 

. میناسریمن نارگید  هب  يدایز  هدافتسا  مه  میهدیم و  رازآ  ار  نامدوخ  حور  مه  اریز  مینکن ، لوبق  ار  نیگنس  تیلوئسم  نیا 
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ههبش داجیا 

ربانم رد  نآ ، باوج  هب  حیحـص  اجب و  نتخادرپ  نودب  ار ، زیگنارب  لاؤس  بلاطم  ًالومعم  دنیوگیم ، نخـس  رکفت  ریبدت و  نودب  هک  یناسک 
لها زا  ای  دسریمن و  مه  ياهدننک  عناق  خساپ  هب  هدنام و  یقاب  بطاخم  نهذ  رد  اهلاس  تاهبش  نیا  یصاخ  دراوم  رد  هک  دننکیم  حرطم 

. دومن زیهرپ  ًادج  نآ  زا  دیاب  همانرب ، ریبدت و  نودب  ياهینارنخس  ءوس  راثآ  هب  هجوت  اب  سپ  دسرپیمن . نید  ناملاع  نف و 

ارجا زا  لبق  نیرمت 

. دـیامن وگزاـب  دوـخ  دزن  رد  رورم و  دوـخ  نهذ  رد  ار  بلاـطم  هدرک و  نیرمت  رظن ، دروـم  ثـحبم  ندرک  هداـیپ  ارجا و  زا  لـبق  دـیاب  غـلبم 
نابایب رد  اـت  درک  رما  ع )  ) یـسوم هب  داد ، رارق  وا  راـیتخا  رد  ار  ياهزجعم  دـیزگرب و  يربماـیپ  هب  ار  ع )  ) یـسوم هک  یماـگنه  زین  دـنوادخ 

. دیامن هدایپ  رافک  نیب  رد  ار  هزجعم  لماک  یگدامآ  اب  نوعرف  رب  دورو  زا  دعب  ات  دنک  ارجا  رابکی 
(1) َنُولَسْرُْملا ) َّيََدل  ُفاخَی  یِّنِإ ال  ْفََخت  یسُوم ال  ای  ْبِّقَُعی  َْمل  َو  ًاِربْدُم  یَّلَو  ٌّناَج  اهَّنَأَک  ُّزَتْهَت  اهآَر  اَّمَلَف  َكاصَع  ِْقلَأ  َو  )

هک سرتم  یـسوم ، يا  . » تشگنزاب بقع  هب  دـینادرگ و  تشپ  دـبنجیم ، هک  دـید  يراـم  نوچمه  ار  نآ  نوچ  سپ  نکفیب . ار  تیاـصع  و 
. دنسرتیمن نم  شیپ  ناگداتسرف 

10 لمن ، - 1
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تایاور

: دیامرفیم ع )  ) یلع ماما  - 1
ُکِبقاوَع (1) ْتَنُسَح  َِکلاعفا  ِعیمَج  ِیف  َرکِفلا  َتمَّدَق  اذا 

. دوب دهاوخ  بوخ  نآ  تبقاع  ییامن ، لّقعت  رکفت و  يراک  ره  رد  عورش  زا  لبق  رگا 
: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 2

(2) راَرْسَألا . ِنیِصْحَِتب  ُْيأَّرلا  َو  ِْيأَّرلا  َِۀلاَجِِإب  ُمْزَْحلا  َو  ِمْزَْحلِاب  ُرَفَّظلا 
. تسا يراد  زار  هب  حیحص  هشیدنا  هشیدنا و  حیحص  يریگراک  هب  رد  یشیدنا  رود  یشیدنا و  رود  رد  يزوریپ 

: دومرف ع )  ) يرکسع نسح  ماما  - 3
(3) ْنبُج . َوُهَف  ِْهیَلَع  َداَز  ْنِإَف  ًاراَدْقِم  ِمْزَْحِلل  َو  َّنا ....  َو 

. تسا نبُج  سرت و  هکلب  تسین  یشیدنا  رود  تشذگ  دوخ  دح  زا  رگا  تسا ، ياهزادنا  مه  مزح  یشیدنا و  رود  يارب 
: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 4

(4) َِکْلقَع . یلَع  ُهُِمتَْخت  امَّناَف  ِهِْمتَخ  َلبَق  رَظَّنلا  ِدُعَف  ًاباتِک  َْتبَتَک  اذا 
هکنیا اـی  . ) ینزیم رهم  دوخ  درخ  لـقع و  هیاـپ  رب  ار  راتـشون  هک  نک  يرگنزاـب  درگ  رب  شندرک  ماـمت  ندز و  رهم  زا  لـبق  یتشون  هچ  ره 

.( تسوت درخ  لقع و  زا  یکاح  تراتشون 

ص)  ) 31 / 1 مکحلا ، ررغ  - 1

تمکح 48 هغالبلا ، جهن  - 2

1 ص )  ) 2 / 77 راونالا ، راحب  - 3

327 / 1 مکحلا ، ررغ  - 4
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غیلبت هویش  رد  يروآون  ییارگون و  . 3

هراشا

َُهل ُلاـُقی  ْمُهُرُکْذَـی  یًتَف  انْعِمَـس  اُولاـق  َنیِِملاَّظلا * َنَِمل  ُهَّنِإ  اـِنتَِهلِآب  اذـه  َلَـعَف  ْنَم  اُولاـق  َنوُعِجْرَی * ِْهَیلِإ  ْمُهَّلََعل  ْمَُهل  ًارِیبَـک  اَّلِإ  ًاذاذُـج  ْمُهَلَعَجَف  )
ْنِإ ْمُهُولَئْسَف  اذه  ْمُهُرِیبَک  ُهَلَعَف  َْلب  َلاق  ُمیِهاْربِإ * ای  اِنتَِهلِآب  اذه  َْتلَعَف  َْتنَأ  َأ  اُولاق  َنوُدَهْشَی * ْمُهَّلََعل  ِساَّنلا  ُِنیْعَأ  یلَع  ِِهب  اُوتْأَف  اُولاق  ُمیِهاْربِإ *

َنوُدـُبْعَتَف َأ  َلاق  َنوُقِْطنَی * ِءالُؤه  ام  َتِْملَع  ْدََـقل  ْمِهِـسُؤُر  یلَع  اوُسُِکن  َُّمث  َنوُِملاَّظلا * ُُمْتنَأ  ْمُکَّنِإ  اُولاقَف  ْمِهِـسُْفنَأ  یلِإ  اوُعَجَرَف  َنوُقِْطنَی * اُوناک 
(1) َنُولِقْعَت ) الَف  َأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَت  اِمل  َو  ْمَُکل  ٍّفُأ  ْمُکُّرُضَی * َو ال  ًاْئیَش  ْمُکُعَْفنَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم 

ياهلماعم نینچ ] ام  نایادخ  اب  یـسک  هچ  : » دـنتفگ دـنورب . نآ  غارـس  هب  ناشیا  هک  دـشاب  درک ، زیر  زیر  ار - ناشرتگرزب  زج  ار - اهنآ  سپ 
: دنتفگ دوشیم ». هتفگ  میهاربا  وا  هب  هک  درکیم  دای   ] يدب هب  اهنآ ] زا  یناوج ، میدینش  : » دنتفگ تسا »؟ ناراکمتس  زا  ًاعقاو  وا  هک  هدرک ، ]

ایآ میهاربا ، يا  : » دنتفگ دنهد ». تداهش  نانآ  هک  دشاب  دیروایب ، مدرم  ناگدید  ربارب  رد  ار  وا  سپ  »

67 - 58 ءایبنا ، - 1
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60 ص :
هب سپ  دیـسرپب ». اهنآ  زا  دـنیوگیم  نخـس  رگا  تسا ، هدرک  ناـشرتگرزب  نیا  ار  نآ  هکلب   ] هن تفگ ]« : يدرک »؟ نینچ  اـم  نایادـخ  اـب  وت 

نخـس اهنیا  هک  ياهتـسناد  ًاعطق  : ] دنتفگ و  دندش ] هدنکفارـس  سپـس  دیراکمتـس ». امـش  تقیقح ، رد  : » دنتفگ  ] رگیدکی هب  هدـمآ و ] دوخ 
ادـخ زا  ریغ  هچنآ  رب  امـش و  رب  فا  دـناسریمن ؟ امـش  هب  ینایز  دوس و  چـیه  هک  دـیتسرپیم  ار  يزیچ  ادـخ  زج  ایآ  : » تفگ دـنیوگیمن ».

»؟ دیشیدنایمن رگم  دیتسرپیم .
زا بطاـخم ، اـب  میقتـسم  طاـبترا  نـتفر و  ربـنم  ًاـعطق  تـسا . هرهچ  هـب  هرهچ  ياههفاـشم و  غـیلبت  نـید ، غـیلبت  ياههویــش  نیرتـهب  زا  یکی 

نتفگ نخـس  هکنیا ، تـسا  ملـسم  هـچنآ  یلو  دریگیمن . ار  نآ  ياـج  رگید ، یغیلبت  هویـش  شور و  چـیه  تساههویـش و  نیرتراذـگریثأت 
باـختنا ناـیب ، کبـس  رد  يروآوـن  اـب  یمارگ  رونخــس  دریگ و  رارق  رظن  دـیدجت  دروـم  شفلتخم  داـعبا  رد  دـناوتیم  نیبطاـخم  يوربور 

مولع زا  يدنم  هرهب  حیحـص ، ثیداحا  زا  هدافتـسا  دنک . داجیا  نآ  رد  ار  يرتشیب  رتهب و  تیباذج  تاملک  شنیچ  نایب و  عون  تاعوضوم و 
ياهدـنپ راعـشا و  زا  هدافتـسا  فلتخم ، ياـهثحب  رد  بلاـج  اـبیز و  تـالیثمت  ناـسنا ، هب  دـنوادخ  رتـهب  ندناسانـش  رد  زور  تاـقیقحت  و 

نمـض یعون  هب  مادک  ره  ینید ، نادنمـشیدنا  املع و  یگدنز  نایب  مالـسا و  خـیرات  ًاصوصخم  خـیرات ، نایب  ینارنخـس ، نیب  رد  نوگانوگ 
. دیامنیم جراخ  فرص  یملع  ثحب  کی  زا  ار  ربنم  هدوزفا و  ثحب  يانغ  رب  تیباذج ، داجیا 

هزات و یهاگن  اب  دیدج و  ینایب  ون و  یلکش  هب  ار  تسا  روآلالم  يرارکت و  رهاظ  هب  هک  یبلاطم  ناوتیم  ربنم ، زا  لبق  ینهذ  رورم  یکدنا 
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61 ص :
شسرپ کی  اب  عورش  دوش . يریگولج  زین  نآ  يروآ  لالم  زا  تقیقح ، نآ  رارکت  رکذت و  نمض  ات  داد  رارق  هجوت  دروم  رگید  ياهیواز  زا 

رد ع )  ) میهاربا ترـضح  هک  تسا  یهار  رکفت ، دوخ و  سفن  هب  بطاخم  عاجرا  باوج و  هب  مکحم  يوق و  لالدتـسا  اب  هارمه  نتخادرپ  و 
. داد ماجنا  ناتسرپتب  ربارب 

ربنم رد  شخبيداش  فیاطل  رکذ 

هارمه اهربنم  سلاجم و  دیاب  تیعمج ، ندش  رتشیب  ای  نانآ و  بذج  ینید و  لفاحم  هب  مدرم  يدنم  هقالع  يارب  هک  دنروصت  نیا  رب  یـضعب 
زا سلجم ، جراخ  رد  ای  دـنربیم و  هرهب  دراوم  نیا  زا  دوخ  ثحابم  نیب  رد  ای  دارفا  هنوگ  نیا  دـشاب . زیمآزنط  تاـکن  یخوش و  حازم و  اـب 

. دوش ناناوج  ای  ناتسود و  دنیآ  شوخ  ثعاب  هک  دننکیم  هدافتسا  هنوگ  زنط  نانخس 
ربنم کی  توق  طاقن  زا  دناشنب  نابل  رب  دنخبل  هک  سلجم  رد  توارط  اب  داش و  نانخس  یخیرات و  فیاطل  زا  هدافتـسا  هک  تشاد  هجوت  دیاب 

ناونع هب  مدرم  رظن  رد  ار  مرتحم  یناحور  دـشاب و  هتـشادن  تکازن  زا  جراخ  تاملک  هدـشن و  جراخ  هزادـنا  دـح و  زا  هک  یطرـش  هب  تسا 
سابل و تسادـق  تیونعم و  دـهدن و  هولج  دـننک  يرپس  ار  یـشوخ  مایا  طقف  وا  رانک  رد  دـنناوتیم  ناـنآ  هک  یـسک  اـی  زادرپ و  زنط  کـی 

. دریگن رارق  دح  زا  جراخ  ياهحازم  ای  ییوگهفیطل و  عاعشلا  تحت  يوقت  ملع و  تیباذج 
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62 ص :

تایاور

: دومرف نوعمش  هب  یحیاصن  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  - 1
(1) ۀَِّیلِهاَج ...  َو ال  ٌۀَّفِخ  َُهل  ْنُکَت  َْمل  ْنَِمل  َو  َرَّقََوت  ْنَِمل  َیبوُطَف 

. دشابن تهافس  تلاهج و  یکبس و  وا  راتفگ ) راتفر و   ) رد دشاب و  هتشاد  تناتم  راقو و  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ 
: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 2

(2) َمارِکلا . َْکنَع  ُرُْفنَی  َو  َمائّللا  َْکیَلَع  ُسِبحَی  ُهَّناَف  ِمالَْکلا  َنِم  َنَجهَتْسُملا  َو  َكاّیا 
. دنکیم رود  وت  زا  ار  تمارک  اب  ياهناسنا  هدرک و  عمج  وت  رود  ار  تسپ  ياهناسنا  هک  زیهرپب  تشز  نانخس  زا 

: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 3
(3) ُهُّدِج . ْفَْرُعی  َْمل  َلزَهلا  ُهَنَْدیَد  لَعَج  ْنَم 

. دوشیمن هتخانش  وا  يدج  نانخس  دراذگ ، یخوش  لزه و  رب  ار  دوخ  شور  سک  ره 
: دومرف ع )  ) رقاب ماما  - 4

(4) ثَفَر . ِالب  ِۀَعاَمَْجلا  ِیف  َبِعاَدُْملا  ُّبُِحی  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ 
. دشابن شحف  تشز و  نخس  هک  یتروص  رد  دراد  شتسود  دنک  یخوش  یعمج  نایم  هک  سک  نآ  دنوادخ 

20 لوقعلا ، فحت  - 1

436 / 8 همکحلا ، نازیم  - 2

156 نیعملا ، ریسفت  زا  لقن  هب  مکحلا  ررغ  - 3

486 / 4 یفاک ، لوصا  - 4
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63 ص :
: دومرف ع )  ) قداص ماما  - 5

ِهْجَْولا (1) ِءاَِمب  ُبَهْذَی  ُهَّنِإَف  َحاَزِْملا  َو  ْمُکاَّیِإ 
. دربیم ار  وربآ  هک  دینک  حازم  ادابم 

: دومرف ع )  ) مظاک ماما  - 6
يِذَّلا َنِم  َلَْضفَأ  ع )  ) یَسیِع ُعَنْصَی  يِذَّلا  َناَک  َو  یِْکبَی  َو  ُکَحْضَی  ع )  ) َمَیْرَم ُْنبا  یَـسیِع  َناَک  َو  ُکَحْـضَی  َال  َو  یِْکبَی  اَّیِرَکَز  ُْنب  یَیْحَی  َناَک 

(2) ع .)  ) یَیْحَی ُعَنْصَی  َناَک 
ع)  ) ییحی راک  زا  رتهب  ع )  ) یسیع راک  درکیم و  هیرگ  مه  دیدنخیم و  مه  یسیع  ترضح  دیدنخیمن و  درکیم و  هیرگ  ییحی  ترضح 

. دشابیم
. دوشیم رظن  فرص  نآ  زا  هک  تسا  رایسب  تشز  ياهیخوش  کیکر و  نانخس  تمذم  رد  تایاور 

487 / 4 یفاک ، لوصا  - 1

ص)  ) 48 / 4 نامه ، - 2
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64 ص :

نیبطاخم اب  هناتسود  طابترا  . 4

هراشا

َْتمَزَع اذِإَف  ِْرمَألا  ِیف  ْمُهْرِواش  َو  ْمَُهل  ْرِفْغَتْسا  َو  ْمُْهنَع  ُفْعاَف  َِکلْوَح  ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظِیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  َو  ْمَُهل  َْتِنل  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَمْحَر  اِمبَف  )
(1) َنِیلِّکَوَتُْملا ) ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَف 

. دندشیم هدنکارپ  وت  نوماریپ  زا  ًاعطق  يدوب  لدتخـس  وخدنت و  رگا  و  يدـش ،  ] رهِم ُرپ  و  وخمرن ] نانآ  اب  یهلا ، تمحر   ] ِتکرب هب ] سپ 
اریز نک ، لکوت  ادـخ  رب  یتفرگ  میمـصت  نوچ  و  نک ، تروشم  نانآ  اب   ] اه راک ] رد  و  هاوخب ، شزرمآ  ناـشیارب  رذـگرد و  ناـنآ  زا  سپ ،

. درادیم تسود  ار  ناگدننکلکوت  دنوادخ 
(2) ٌمیِحَر ) ٌفَُؤر  َنِینِمْؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع  ام  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََقل  )

، نانمؤم هب  تبـسن  و  صیرح ، امـش   ] تیادـه هب ] دـیتفیب ، جـنر  رد  امـش  تسا  راوشد  وا  رب  هک  دـمآ  ناتدوخ  زا  يربمایپ  امـش  يارب  ًاـعطق ،
. تسا نابرهم  زوسلد و 

ص)  ) 15 نارمع : لآ  - 1

128 هبوت : - 2
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65 ص :
مرن عضاخ و  شربارب  رد  دشاب  هتشاد  تسود  ار  وا  دزیرب و  یتسود  حرط  يدرف  اب  هک  هاگنآ  تسا و  تسود  نخـس  شریذپ  رد  ناسنا  عبط 

زا ار  دوخ  ربنم  هک  تسا  نآ  قفوم  غلبم  درادیمرب . دوخ  یصخش  ياههتـساوخ  زا  تسد  هداد و  شور  رییغت  وا  رطاخ  هب  اسب  هچ  دوشیم و 
. دنک لیدبت  سنا  لفحم  کی  هب  کشخ  ینارنخس 

خـیبوت و ار  اهناسنا  نیرتدـب  دـهاوخیم  ملاـع  درف  نیرتلماـک  اـیوگ  هک  دـننزیم  داـیرف  مدرم  رـس  رب  ربنم  يور  ناـنچ  نانارنخـس  یهاـگ 
هک درک  لیدبت  یلد  درد  نایب  هب  ار  لفحم  تسناد و  نانآ  زا  یکی  مه  ار  دوخ  ناوتیم  هکنآ  لاح  دنک و  هذخاؤم  ار  نانآ  دـب ، ياهراکرب 

. دناهداد لیکشت  دوخ  يونعم  تالکشم  عفر  تهج  هداس  یلح  هار  ندرک  ادیپ  يارب  نارگید  وا و 
هتشاد و یسایس  هبنج  ای  دوشیم و  ماجنا  یملع  تاقیقحت  هجیتن  تروص  هب  دراد و  یـشهوژپ  یملع و  هبنج  ًافرـص  هک  ییاهینارنخـس  هتبلا 

ياهربنم زا  دیاب  تسا  نخـس  رد  بضغ  مشخ و  تّدـش و  هب  زاین  هتـشاد و  یـسامح  تروص  هک  نانآ  ای  دـنکیم و  نایب  یـسایس  رگلیلحت 
. تسین هدیشوپ  زیزع  نیغلبم  رب  نیا  دوش و  انثتسا  ینید  تارکذت  هظعوم و 

بطاخم اب  سنا  داجیا  تسرد  هار 

: تسا نکمم  هار  دنچ  زا  زیزع  نویناحور  طسوت  مدرم  اب  ندرک  رارقرب  طابترا 
. دهد رارق  هناتسود  ار  اهینارنخس  نحل  - 1
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66 ص :
. دیامن زیهرپ  شنزرس  خیبوت و  زا  دنک و  هدافتسا  فیطل  هنانابرهم و  تاملک  زا  - 2

. دوشیم سفن  ریسا  یهاگ  هک  دنادب  اهنآ  زا  یکی  مه  ار  دوخ  یخیبوت ، نحل  نتشاد  ماگنه  - 3
. دیوگن نخس  مدرم  اب  ینیب  رترب  دوخ  هدرکان  يادخ  ای  تردق و  هیحان  زا  - 4

زین دوخ  دنک و  ادـیپ  روضح  اهنآ  هبدـن  ای  لیمک و  لسوت ، ياعد  يرازگرب  رد  دـنک ، تکرـش  ناکمالا  یتح  اهنآ  یمومع  تاسلج  رد  - 5
. دشاب عمتسم  ار  نامز  زا  يرادقم  دزادرپب و  زاین  زار و  اعد و  هب  نانآ  هارمه 

. دنک تکرش  مدرم  اب  تعامج ، زامن  رد  تسا ، زامن  زا  دعب  ینارنخس  رگا  - 6
روضح مدرم  عمج  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  رب  یناوخ  هیثرم  لسوت و  رکذ  زا  ندرب  ضیف  يارب  ناـکمالا  یتح  ینارنخـس ، زا  دـعب  - 7

. دشاب هتشاد 
يوگخـساپ دـنکیم ، تحارتسا  هکنیا  نمـض  هتـسشن و  يرادـقم  هکلب  دـنکن ، كرت  ار  لحم  ًاعیرـس  ربنم ، زا  دـعب  ناکما ، تروص  رد  - 8

. تسا رثؤم  رایسب  لباقتم  يزاس  دامتعا  هناتسود و  طابترا  داجیا  رد  روما  نیا  هک  دشاب  نینمؤم  یلامتحا  تالاؤس 

بطاخم اب  سنا  داجیا  تسرد  www.Ghaemiyeh.comهار  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 219زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


67 ص :

تایاور

: دندومرف ترضح  دینک . تحیصن  ارم  درک : ضرع  دیسر و  ص )  ) مرکا ربمایپ  تمدخ  میمت  ینب  زا  يدرم  دومرف : ع )  ) رقاب ماما  - 1
َكوُّبُِحی (1) ِساَّنلا  َیلِإ  ْبَّبََحت 

. دنرادب تسود  ار  وت  ات  نک  یتسود  مدرم  اب 
: دومرف ع )  ) قداص ماما  - 2

لْقَْعلا (2) ُُثُلث  ِساَّنلا  ُۀَلَماَُجم 
. تسا يدنمدرخ  موس  کی  مدرم  اب  يراتفر  شوخ  ارادم و 

: دندومرف ع )  ) یلع ماما  - 3
ُقْرُْخلا (3) ُُهتَفآ  َو  ُْقفِّرلا  ِْملِْعلا  ُْسأَر 

. تساهنآ اب  يریگرد  داجیا  نآ ، تفآ  مدرم و  اب  ارادم  ملع ، ساسا  سأر و 

457 / 4 یفاک ، لوصا  - 1

528 / 6 همکحلا ، نازیم  - 2

307 ص /)  ) 7 راونالا ، راحب  - 3
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68 ص :

مدرم یگنهرف  موسر  بادآ و  هب  مارتحا  . 5

هراشا

(1) ًانِیبُم ) اوُدَع  ِناْسنِِإلل  َناک  َناْطیَّشلا  َّنِإ  ْمُهَْنَیب  ُغَْزنَی  َناْطیَّشلا  َّنِإ  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلا  اُولوُقَی  يِدابِِعل  ُْلق  َو  )
ینمـشد ناـسنا  يارب  هراومه  ناطیـش  اریز  دـنزیم ، مه  هب  ار  ناـشنایم  ناطیـش  هک  دـنیوگب ،» تسا  رتـهب  هک  ار  هچنآ  : » وگب مناگدـنب  هب  و 

. تسا راکشآ 
یلو هدرک ، مارح  درادـن  يراگزاس  یمدآ  ترطف  اب  هک  ار  يروما  زا  یـضعب  تساهناکم . اهنامز و  همه  يارب  عماج و  ینید  مالـسا  نید 
مدع هحابا و  هب  مکح  زین  اهقف  املع و  اذل  تسا . هداد  رارق  شیاشگ  تعسو و  رد  ار  ناسنا  هتشاد و  عیـسو  يدید  روما ، زا  یلیخ  هب  تبـسن 
مدرم نیا  نیب  رد  هک  ینیغلبم  اذل  تسا ؛ لیبق  نیا  زا  اهاتـسور  ای  فلتخم و  ياهرهـش  رد  مدرم  ياهگنهرف  زا  يرایـسب  دـننکیم . تمرح 
موسر بادآ و  هب  مارتـحا  ًاـعطق  دنـشاب و  مالـسا  لـماک  يوگلا  دوـخ  دـنناسرب و  مدرم  هب  ار  نید  ماـیپ  ادـخ و  مـالک  دـیاب  دـنریگیم  رارق 

دروم دناهدشن  بجاو  كرت  ای  مارح و  بکترم  هک  اجنآ  ات  ياهقطنم  ره  رد  مدرم  یگنهرف 

هیآ 53 ءارسا 17 / - 1
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69 ص :
: دنهد رارق  هجوت  دروم  دیاب  ار  زیچ  دنچ  دراوم  نیا  رد  نیغلبم  دشابیم . مالسا  شریذپ 

. تسا مزال  دشابن - سدقم  عرش  فلاخم  رگا  مدرم - یلحم  موسر  بادآ و  هب  مارتحا  - 1
. تسین حیحص  تسین ، مه  مارح  دنراد و  تداع  نآ  هب  هک  يزیچ  رد  اهنآ  اب  تفلاخم  هورگ و  کی  رب  یصخش  هقیلس  لیمحت  - 2

. دشابیم مدرم  اب  ارادم  يرابدرب و  هلصوح و  ربص و  مزلتسم  نیا  تسا و  نامز  رذگ  رد  يزاس  گنهرف  دنمزاین  اهگنهرف  رییغت  - 3

یلحم يدرف و  تاعزانم  هب  دورو  مدع 

نیا هب  لئاسم  نیرترـضم  زا  یکی  تسا و  هعماج  تیادـه  نید و  غیلبت  شاهفیظو  دوشیم  دراو  هک  اجک  ره  رد  غلبم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
دـننادیم و دوخ  نیما  رواشم  ای  دوخ و  زار  مرحم  ار  یناحور  مدرم ، هک  ارچ  تسا  دارفا  ياـهعازن  اـی  یـصخش و  لـئاسم  هب  دورو  هفیظو ،

تمهت دیؤم  ای  تبیغ و  هدنهد  شوگ  کی  هب  اج  نیا  رد  هک  دوب  بقارم  دیاب  سپ  دـنراذگیم ، نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  تالکـشم  لئاسم و 
زا یکی  عقاو  رد  درک ، دارفا  یـصوصخ  ثحابم  دراو  ار  دوخ  غلبم ، رگا  دـنکن . رداـص  مکح  هدادـن و  رارق  یـضاق  ار  دوخ  دوشن و  لیدـبت 

. تسا هدرک  شومارف  ار  شیوخ  تیلوئسم  هتشگ و  اهنآ 
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70 ص :

تایاور

: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 1
(1) مِِهِلئاَوَغ . ْنِم  ٌْنمَأ  ْمِِهقاَلْخَأ  ِیف  ِساَّنلا  َُۀبَراَقُم 

رگید هخسن  رد  . ) تسا نانآ  هنیک  ینمشد و  زا  ندنام  نمیا  مدرم ، موسر  قالخا و  اب  یگنهامه 
« سانلا ۀقرافم  »

.( دوب دهاوخ  رظن  دم  مدرم  صاخ  موسر  هب  دورو  مدع  ندش و  رود  تروص  نیا  رد  هک  تسا 
: دومرف رتشا  کلام  هب  دوخ  همان  رد  ع )  ) یلع ماما  - 2

ۀَّیِعَّرلا (2) اَْهیَلَع  ْتَحَلَص  َو  ُۀَْفلُألا  اَِهب  ْتَعَمَتْجا  َو  ِۀَّمُألا  ِهِذَه  ُروُدُص  اَِهب  َلِمَع  ًۀَِحلاَص  ًۀَّنُس  ْضُْقنَت  َو ال  ... 
رب دندش ، حالـصا  نآ  اب  تیعر  هدروخ و  دنویپ  نآ  اب  مالـسا  تلمو  دـندرک  لمع  نآ  هب  تما  نیا  ناگرزب  هک  ار  ياهدیدنـسپ  بادآ  و  ... 

. نزم مه 
: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 3

(3) مُِکلاَمْعَأ . َو  ْمُِکبُولُِقب  ْمُهُوِلیاَز  َو  ْمُِکناَْدبَأ  َو  ْمُِکتَنِْسلَِأب  َساَّنلا  اوُِطلاَخ 
رد  » يوقت نید و  ظفح  يارب  هک  تسا  ینید  تاروتـسد  زا  نیا  و  دیـشاب . رود  لمع  اهبلق و  هب  دینک و  یهارمه  دـسج  نابز و  هب  مدرم  اب 

. دیوشن دنراد  هک  یموسر  بادآ و  طلغ و  ياهگنهرف  ریسا  یلو  دینک  ارادم  مدرم  اب  شابم » مدرم  زا  یلو  شاب  مدرم  نیب 

تمکح 401 هغالبلا ، جهن  - 1

همان 35 نامه ، - 2

ص 115 ج 52 ، راونألاراحب ، - 3
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يرهاظ یگتسارآ  . 6

هراشا

(1) ْرُجْهاَف ) َزْجُّرلا  َو  ْرِّهَطَف  ََکباِیث  َو  ْرِّبَکَف  َکَّبَر  َو  ْرِْذنَأَف  ُْمق  ُرِّثَّدُْملا * اَهُّیَأ  ای  )
. وش رود  يدیلپ  زا  و  نک . كاپ  ار  نتشیوخ  سابل  و  راد . گرزب  ار  دوخ  راگدرورپ  و  ناسرتب . زیخرب و  رس ، رب  بش  ِيادر  هدیشک  يا 
يزیمت تفاظن و  تیاعر  نارگید  اب  دروخرب  رد  یهلا  يایلوا  تسا . مالـسا  نیبم  نید  تاروتـسد  زا  یکی  يرهاظ  تراهط  یکاپ و  تیاـعر 

جورخ تقو  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  تسا . يرهاظ  تفاظن  سابل و  یکاپ  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  تاروتسد  نیلوا  زا  یکی  دندرکیم . ار  رهاظ 
هاگن هب  دـیاب  دریگ ، رارق  مومع  دـید  ضرعم  رد  دـهاوخیم  هک  غّلبم  درکیم . هاگن  ار  دوخ  هنیآ  رد  دزیم و  هناش  ار  دوخ  ياهوم  هناخ  زا 

یتشز و زا  دنتـسه و  تفاظن  ییابیز و  رادتـسود  اهناسنا  دنک . ظفح  ار  دوخ  يرهاظ  تفاظن  هتـشاذگ و  مارتحا  نانآ  حور  رکف و  مدرم و 
نانآ نارگید ، اب  دروخرب  نیلوا  رد  تسا  وبدب  هراپ و  شباروج  فیثک و  شـسابل  ای  هدولآ و  شرهاظ  هک  یـسک  دنرفنتم . یفیثک  يدیلپ و 

شوگ وا  نانخس  هب  رگید  تسا و  هدرک  رود  دوخ  زا  ار 

ات 5  1 رثدم ، - 1
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. تسا هداد  هولج  تشز  مه  ار  ینید  دنمشزرا  تاملک  ابیز و  نانخس  وا  دنسپان  رهاظ  دنهدیمن و 

! ییارگ لمجت  غّلبم و 

گنر صاخ و  سابل  ریـسا  رهاظ ، یگتـسارآ  هناهب  هب  دنـشاب  بقارم  دـیاب  نویناحور  تسا . ییارگ  لمجت  زا  ریغ  رهاظ  یگزیکاپ  تفاظن و 
طوطخ دـناهدش و  ییارگابیز  ریـسا  يزیمت ، تفاظن و  ياج  هب  یـضعب  دوشن . ربکت  اب  یـشم  ییامندوخ و  ربک و  ثعاب  نیا  هدـشن و  صاخ 

. تسا هدرک  هولج  رتمهم  اهنآ  يارب  نتفر  هار  تیفیک  نیلعن و  گنر  لدم و  ابق و  ابع و  گنر  همامع و 

یگبلط يز  تیاعر 

هشادشد و تروص  هب  ناتسبات  رد  كزان  سابل  ندیشوپ  اب  یـضعب  دنک . تیاعر  دیاب  غلبم  هک  تسا  يروما  زا  زین  تیناحور  یگبلط و  يز 
رظن هب  هک  دـنریگیم  دوخ  هب  ار  يدنـسپان  رایـسب  هرهچ  دـشاب  رهـش  رد  نافوط  داب و  یتقو  ًاصوصخم  اهنآ  شوپریز  لکـش  ندـش  ناـیامن 

مولعم شاهشادـشد  ریز  زا  تسا  یگنر  گرزب و  هک  وا  راولـش  دـنبرمک  ای  تسین و  راگزاس  ینید  غّلبم  یگبلط و  راـقو  يز و  اـب  دـسریم 
سابل زا  يرازبا  هدافتـسا  زا  ناـشن  هک  دـشابیم  هتفرگ  طـخ  هدرک و  نیـشام  ینـساحم  ياراد  رتدـنلب و  شنـساحم  زا  شرـس  يوم  تسا و 

مه سابل  نودب  هک  هداد  رارق  ياهنوگهب  ار  دوخ  شیارآ  عون  دشوپیم و  سابل  تسا  مزال  هاگره  ینعی  تسا ، تیناحور 
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73 ص :
سابل نآ ، اب  بسانتم  یناکم  ره  رد  هک  تسا  رضم  یهاگ  دیفم و  یهاگ  نانآ  يارب  سابل  ایوگ  دنک ، یگدنز  هعماجرد  سانشان  تحار و 

. دنشوپیم

نیسّبلم ریغ  طسوت  نید  فراعم  نایب  ینارنخس و 

ندیشوپ زا  یلو  دنراد  گرزب  نویناحور  املع و  زاو  هیملع  هزوح  زا  ار  دوخ  یملع  هیامرس  هک  میشاب  هتشاد  ینازیزع  اب  ینخـس  تسا  مزال 
، دننادیمن دیفم  ار  سابل  هتکن 2 ) رد   ) لبق هورگ  نوچمه  فسالا  عم  ًاضعب  دنراد و  یتاهیجوت  دوخ  يارب  نانیا  هتبلا  دنوریم . هرفط  سابل 
؛ دیتشادن ییاج  نینچ  نازیزع  رگید  امش و  دوبن  املع  هیملع و  ياههزوح  زا  ینید  فراعم  رد  یملع  هیامرس  نآ  رگا  ًالوا : تفگ ، دیاب  یلو 

ریاخذ هچ  نویدم  دیتسه  دیراد و  امـش  هچنآ  هک  دیهد  هجوت  دـنربیم  هرهب  امـش  نانخـس  زا  هک  یناسک  همه  هب  هشیمه و  تسا  مزال  سپ 
. دیتسه یملع  میظع 

ریغ زا  ار  ینید  فراعم  نید و  ناوتیم  هک  دنکیم  اقلا  ناناوج  هب  ار  تینهذ  نیا  یصخش ، سابل  اب  ینید  فراعم  نایب  اهینارنخـس و  ًایناث :
. دروآ دهاوخ  راب  هب  یموش  راثآ  كانرطخ و  ناناوج ، رد  رکف  نیا  داجیا  تفرگ و  تیناحور  هزوح و 

تکرح داجیا  ثعاب  دـنراد ، تیناحور  هزوح و  زا  ار  دوخ  یملع  هیامرـس  هک  ینازیزع  فرط  زا  تیناـحور  ساـبل  نودـب  ینارنخـس  ًاـثلاث :
ینید یملع - هیامرس  هک  دناهدش  ادیپ  هریغ  دجاسم و  تائیه و  رد  یصخش  ياهسابل  اب  يرگید  نانارنخـس  هک  هدش  هعماج  رد  یکانرطخ 

دزن رد  هتشادن و 
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. دوشیم اقلا  مدرم  هب  نید  مان  هب  فلتخم  راکفا  هجیتن  رد  دناهدرکن و  ذملت  املع 

اب ناوتیم  رتهب  سابل  نودـب  هک  دـنریگیم ) رارق  ربانم  رد  دنـشوپیمن و  ار  تیناحور  سابل  هک  ینویناـحور   ) هورگ نیا  هیجوت  رگا  ًاـعبار :
لاکـشا گرزب  داتـسا  نآ  هللا ) همحر   ) يرهطم دیهـش  هب  دـیاب  دـشاب ، حیحـص  درک  هزرابم  یطاقتلا  راکفا  اب  درک و  رارقرب  طابترا  ناـناوج 

زا تسد  هاگچیه  دـشیم و  رهاظ  تیناحور  سابل  اب  اههاگـشناد  رد  هفـسالف  نادنمـشناد و  عمج  رد  توغاـط و  ناـمز  رد  ارچ  هک  تفرگ 
هدیشوپ یسک  رب  هار  نیا  رد  وا  تیقفوم  هک  دوب ، تمدخ  هدامآ  نت ، رب  سابل  هشیمه  زابرـس  کی  نوچ  تشادنرب و  دوخ  تیوه  تلاصا و 

. تسین

تایاور

: دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  - 1
لَّمَجَتَی (1) َو  ْمَُهل  َأَّیَهَتَی  ْنَأ  ِِهناَوْخِإ  َیلِإ  َجَرَخ  اَذِإ  ِهِْدبَع  ْنِم  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ 

. دزاس ابیز  ایهم و  ار  دوخ  ناشیا  ندید  يارب  دوریم ، شناردارب  يوس  هب  یتقو  شاهدنب  هک  دراد  تسود  دنوادخ 
: نک ادج  ار  هورگ   8 دومرف : ترضح  ینیبیم ؟ مدرم  زا  ار  قلخ  نیا  همه  ایآ  دیسرپ : ع )  ) قداص ماما  زا  يدرف  - 2

. دنک كرت  ار  كاوسم  هک  یسک  فلا :
. دنیشنب وناز  راهچ  گنت  ناکم  رد  هک  یسک  ب :

307 ص /)  ) 7 راونالا ، راحب  - 1
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. دوش لخاد  تسین  دیفم  هچ  نآ  رد  هک  یسک  ج :

. دنک لادج  ءارم و  درادن  ملع  هچنآ  رد  هک  یسک  د :
. دنزب یضیرم  هب  ار  دوخ  تهج  یب  هک  یسک  ه :

. دسریمن دوخ  رهاظ  هب  یلو  تسین  هدز  تبیصم  هک  یسک  و :
. دنک تفلاخم  شباحصا  اب  قح ، رد  هک  یسک  ز :

(1) تسا . رود  اهنآ  کین  رادرک  زا  یلو  دنک  راختفا  شناردپ  راتفر  هب  هک  یسک  ح :
: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 3

َنینِمْؤُْملا (2) ِقالْخا  ْنِم  ُلُّمَجَّتلا 
. تسا نینمؤم  قالخا  زا  یگتسارآ  لمجت و 

: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 4
ةالَّصِلل (3) ٌروُهَط  َوُه  َو  َنَزَْحلا  َو  َّمَْهلا  ُبِهُْذی  ِباَیِّثلا  َنِم  ُفیِظَّنلا 

. تسا زامن  يارب  یکاپ  تراهط و  نامه ، دربیم و  نیب  زا  ار  هصغ  مغ و  سابل ، رد  یگزیکاپ 

ص)  ) 40 قودص ، خیش  لاصخ ، - 1

40 / 1 مکحلا ، ررغ  - 2

444 / 6 یفاک ، عورف  - 3
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ینارنخس موس : لصف 

ترتع نآرق و  تیروحم  . 1

هراشا
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79 ص :
ینارنخس موس : لصف 

ِةَرِخـآلِاب َنُونِمُْؤی  ـال  َنیِذَّلا  َّنَأ  َو  ًارِیبَـک * ًارْجَأ  ْمَُهل  َّنَأ  ِتاـِحلاَّصلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَّلا  َنِینِمْؤُْملا  ُرِّشَُبی  َو  ُمَْوقَأ  َیِه  ِیتَِّلل  يِدـْهَی  َنآْرُْقلا  اَذـه  َّنِإ  )
(1) ًامِیلَأ ) ًاباذَع  ْمَُهل  انْدَتْعَأ 

هک دـهدیم  هدژم  دـننکیم ، هتـسیاش  ياـهراک  هک  یناـنمؤم  نآ  هب  و  دـیامنیم ، هار  تسا  رترادـیاپ  دوـخ  هک   ] ینییآ هب ] نآرق  نـیا  ًاـعطق 
. میاهدرک هدامآ  درد  رپ  یباذع  دنروآیمن  نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  يارب  هکنیا  و  دوب . دهاوخ  ناشیارب  گرزب  یشاداپ 

(2) َنیِِدباع ) اَنل  اُوناک  َو  ِةاکَّزلا  َءاتیِإ  َو  ِةالَّصلا  َماقِإ  َو  ِتاْریَْخلا  َلِْعف  ْمِْهَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  انِْرمَِأب  َنوُدْهَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  َو  )
نداد زامن و  نتـشاداپرب  کین و  ياهراک  نداد  ماجنا  ناـشیا  هب  و  دـندرکیم ، تیادـه  اـم  ناـمرف  هب  هک  میداد  رارق  یناـیاوشیپ  ار  ناـنآ  و 

. دندوب ام  هدنتسرپ  نانآ  میدرک و  یحو  ار  تاکز 

: دیاب غّلبم 

سانشقح و وجقح و  دهد ، رارق  قح  ار  شدوخ  نانخس  روحم  ًالوا ،

10 ص -) ، ) ءارسا - 1

73 ءایبنا ، - 2
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. دشاب رادمقح 

. دنک نایب  نامگ  سدح و  زا  رود  هب  نقتم و  مکحم و  ار  شنانخس  ًایناث ،
. دشاب یمدآ  ترطف  لقع و  اب  قبطنم  وا  ثحابم  تاملک و  ًاثلاث ،

رشب رایتخا  رد  دنوادخ  هک  درک  هدافتسا  یلالز  ياههمشچرس  یملع و  عبانم  زا  دیاب  راچان  یساسا ، مهم و  رـصنع  هس  نیا  هب  ندیـسر  يارب 
. تسین ترتع  نآرق و  زج  مه  نآ  تسا و  هداد  رارق 

زیتس لطاب  رادم و  قح  دـشاب ، كاپ  ینارون و  دـیاب  یبهذـم  ینارنخـس  ترطف . لقع و  اب  قبطنم  مکحم و  مه  دـناقح و  مه  ناشیا  هک  ارچ 
لطاب یقاب و  قح  هک  ارچ  دشاب ؛ هدش  هتفرگ  ترتع  نآرق و  ینعی  راگدنام  مالک  زا  هک  تسا  نآ  راگدنام  نخس  راوتـسا . مکحم و  دشاب و 

هب شکاپ  ترتع  لوسر و  ادـخ و  مالک  غالبا  ياجهب  دـننکیم و  بحاصت  ار  هباطخ  ظعو و  میظع  هاـگیاج  هک  ناـنآ  تسا . یندـش  دوباـن 
یهاگ هنافـسأتم  دننکیم و  یـساپسان  یلاع  هاگیاج  میظع و  ماقم  نیا  هب  تبـسن  دـنیوگیم ، رمث  مک  ای  هدوهیب و  فازگ و  نانخـس  مدرم ،

زا لیلجت  هب  ای  کبس و  فیخـس و  نانخـس  هب  ینآرق ، لالز  فراعم  نایب  ربمایپ و  تیب  لها  بتکم  فراعم  غیلبت  ياجهب  دوشیم ، هدهاشم 
مالک ای  نآرق  هیآ  کی  زا  غیرد  دننکیم ، اقلا  مدرم  هب  ار  دوخ  ینهذ  تاشوارت  دنزادرپیم و  نانآ  نانخس  نایب  نایدا و  رگید  نادنمـشناد 

. تسا یهت  تیونعم  تینارون و  زا  دشابن ، نآ  رد  مه  یلاکشا  چیه  رگا  سلاجم  هنوگنیا  هک  مالسلا !) مهیلع   ) تیب لها  ربمایپ و 
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نآرق رون  اب  نخس  هعیلط 

دوجو عماج  یلک و  تروص  هب  ياهیآ  یعوضوم ، ره  رد  یگدنز ، داعبا  همه  رد  ینید  تاروتسد  ندوب  لماک  نآرق و  تیعماج  هب  هجوت  اب 
. دنک زاغآ  نآرق  رون  اب  ار  دوخ  نخس  هعیلط  دیاب  غّلبم  دشاب . یلاخ  نآرق  تایآ  زا  ینارنخس  دیابن  هاگچیه  سپ  دراد ؛

ییارس نید  هن  یسانش  نید 

یترورـض ینید ، یناـبم  هب  یهاـگآ  یـسانش و  نید  تسا  يرورـض  مزـال و  تسا  نید  رد  یقیقح  هقفت  ناـمه  هک  نید  تـقیقح  تخاـنش 
نانچنآ ار  نآ  هتخانـشن  رگید  یـضعب  دنمهفیمن ، ار  یهلا  يایلوا  دنوادخ و  دارم  یلو  دننکیم  لقن  ار  نید  یـضعب  تسا . ریذـپان  بانتجا 

قرف ییارـس  نید  اـب  یـسانش  نید  هک  تساـجنیا  دـننکیم ، میهفت  نارگید  هب  هداد و  حیـضوت  دوـخ  هقلیـس  هب  دندنـسپیم  اـهيزورما  هک 
. تفرگ ناکاپ  زا  ار  نید  مه  دوب و  كاپ  مه  دیاب  دنکیم .

تایاور

: دیامرفیم ع )  ) یلع ماما  - 1
ُِفلاَُـخی ـال  َو  ِهَّللا  ِیف  ُِفلَتْخَی  ـال  َو  ٍضَْعب  یَلَع  ُهُضَْعب  ُدَهْـشَی  َو  ٍضْعَِبب  ُهُضَْعب  ُقِْـطنَی  َو  ِِهب  َنوُعَمْـسَت  َو  ِِهب  َنوـُقِْطنَت  َو  ِِهب  َنوُرِْـصُبت  ِهَّللا  ُباَـتِک 

(1) هَّللا . ِنَع  ِِهبِحاَِصب 

هبطخ 133 هغالبلا ، جهن  - 1
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نخس رگید  یضعب  زا  نآرق  زا  یضعب  دیونـشب ، نآ  هلیـسو  هب  دییوگب و  نخـس  نآ  اب  دیرگنب و  ار  قح  هار  دیناوتیم  نآ  اب  هک  ادخ  باتک 

ادج ادخ  زا  دش  شهارمه  هک  ار  یسک  هتشادن و  یفالتخا  ادخ  ندناسانـش  رد  شتایآ  دهدیم  یهاوگ  رگید  یخرب  رب  یخرب  دیوگیم و 
. دزاسیمن

: دیامرفیم ع )  ) يداه ماما  - 2
(1) ْریَْخلا ...  ُمُُکْلِعف  َو  يَْوقَّتلا  ُمُُکتَّیِصَو  َو  ٌدْشُر  ْمُکُْرمَأ  َو  ٌرُون  ْمُکُمالَک 

. تسا کین  همه  ناترادرک  يوقت و  امش  شرافس  دشر و  هیام  ناتتاروتسد  رون و  مالسلا )) مهیلع   ) تیب لها   ) امش مالک 
رد رایـسب  تاـیاور  هغـالبلا و  جـهن  هب  دـنناوتیم  مرتحم  نیغلبم  هک  تسا  رایـسب  نخـس  ص )  ) مرکا ربماـیپ  ترتـع  نآرق و  لـیاضف  رد  - 3

نینچ ع )  ) قداص ماما  اذل  درک ؛ لقن  نارگید  يارب  حیحص  تخانـش و  بوخ  ار  ناشیا  مالک  دیاب  یلو  دنیامن . هعجارم  فلتخم  ياهباتک 
: دومرف

(2) َّقَْحلا . اَّلِإ  اَْنیَلَع  َنُولوُقَی  َو ال  ِْهیَلَع  ُنَْحن  يِذَّلا  اَنَْرمَأ  َنُوفِْرعَی  اًلُجَر  َنوُرْشِع  َو  ٌۀَسْمَخ  ِۀَفوُْکلِاب  َنوُکَی  ْنَأ  ُتْدِدََول  ِهَّللا  َو 
دنیوگیم ام  لوق  زا  هچنآ  دندیمهفیم و  دنتخانشیم و  بوخ  ار  تیب  لها  ام  رما  ناشیا  هک  متـشاد  هعیـش  رفن  هفوک 25  رد  متشاد  تسود 

.( دنهدن تبسن  ام  هب  ار  دوخ  ياههتساوخ  راکفا و  . ) دنهدن تبسن  ام  هب  ار  قح  زج  دشاب و  قح 
: دیامرفیم ع )  ) یلع ماما  - 4

ْنَلَف ْمُهََرثَأ  اوُِعبَّتا  َو  ْمُهَتْمَس  اُومَْزلاَف  ْمُکِِّیبَن  ِْتَیب  َلْهَأ  اوُرُْظنا 

هریبک هعماج  ترایز  - 1

ثیدح 26.  56 هعیشلا ، لئاضف  - 2

نآرق رون  اب  نخس  www.Ghaemiyeh.comهعیلط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 219زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


83 ص :
. اوُِکلْهَتَف ْمُْهنَع  اوُرَّخَأَتَت  َال  َو  اوُّلِـضَتَف  ْمُهوُِقبْـسَت  َال  َو  اوُضَْهناَف  اوُضَهَن  ْنِإ  َو  اوُُدْبلاَف  اوُدََبل  ْنِإَف  ًيدَر  ِیف  ْمُکوُدـیُِعی  َْنل  َو  يًدُـه  ْنِم  ْمُکوُجِرُْخی 

(1)
جراخ تیادـه  زا  ار  امـش  ناشیا  هک  دـینک  تیعبت  ناشیا  راثآ  تنـس و  زا  دیـشاب و  مزلم  ار  ناشیا  شور  دـیرگنب - ناـتربمایپ  تیب  لـها  هب 
دیتفاین بقع  ناشیا  زا  هاگچیه  دیوشیم و  هارمگ  هک  دیریگن  تقبـس  ناشیا  زا  هاگچیه  و  دـننادرگیمنرب ...  یتسپ  هانگ و  هب  دـننکیمن و 

. دش دیهاوخ  كاله  هک 
: اروشاع زور  رد  ناطیش  نخس  - 5

َو ْمِِهب  ْمِِهئاَرْغِإ  َو  ْمِِهتَواَدَـع  یَلَع  ْمِِـهلْمَح  َو  ْمِـهِیف  ِساَّنلا  ِکیِکْـشَِتب  ْمُکَلُغُـش  اُولَعْجاَـف  ِۀـَباَصِْعلا  ِهِذَِـهب  َمَـصَتْعا  ِنَـم  اَّلِإ  َراَّنلا  ُمُهاَْـنثَرْوَأ  َو  ... 
(2) مِِهئاَِیلْوَأ .

شتآ يوس  هب  ار  نانآ  میدرک و  ار  دوخ  یعس  مامت  ناشیا  تکاله  رد  میدیـسر و  دوخ  تساوخ  هب  مدآ  نادنزرف  زا  ام  نیطایـش  هورگ  يا 
نورد ات  دـیراد  نآ  رب  ار  دوخ  تمه  مامت  سپ  دـناهدز ، گنچ  مکحم  تیب ) لـها  نامـسیر   ) نامـسیر نیا  هب  هک  یناـسک  رگم  میدـناشک 

. دینک راداو  ناشناتسود  نانآ و  ینمشد  توادع و  هب  ار  نانآ  هدرک و  داجیا  کش  تیب ) لها   ) ناشیا هب  تبسن  مدرم 

7 ص )  ) هبطخ هغالبلا ، جهن  - 1

55 دمحم /: لآ  بئاصم  183 و  / 45 راونالاراحب ، - 2
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ءاجر فوخ و  . 2

هراشا

(1) ًارِینُم ) ًاجارِس  َو  ِِهنْذِِإب  ِهَّللا  َیلِإ  ًایِعاد  َو  ًاریِذَن * َو  ًارِّشَبُم  َو  ًادِهاش  َكاْنلَسْرَأ  اَّنِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  )
. كانبات یغارچ  و  وا ، نامرف  هب  ادخ  يوس  هب  هدننکتوعد  و  میداتسرف ، هدنهدرادشه  رگتراشب و  هاوگ و   ] ِتَمِس هب  ار ] وت  ام  ربمایپ ، يا 

(2) ًاریِذَن ) َو  ًارِّشَبُم  َو  ًادِهاش  َكاْنلَسْرَأ  اَّنِإ  )
. میداتسرف ياهدنهدرادشه  رگتراشب و  هاوگ و   ] ِتَمِس هب  ار ] وت  ام  ، ] ربمایپ يا  [ 

ربمایپ ًاصوصخم  ایبنا و  فادها  زا  اهیکاپان ، زا  قلخ  هیکزت  تمکح و  نید و  میلعت  تسادخ . يوس  هب  هعماج  تیادـه  یهلا  يایبنا  هفیظو 
، تسا هتفای  یلجت  نامیا  رون  هب  مدرم  بولق  يایحا  ادـخ و  يوسهب  توعد  رد  هک  گرزب  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  تسا و  ص )  ) مرکا

. تسا یهلا  باذع  زا  ندناسرت  راذنا و  نآ و  ياهتمعن  تشهب و  هب  تراشب  نآ  دنراد و  یمهم  ریثأت  یساسا  مهم و  رصنع  ود 
غّلبم رب  سپ  تسا ، ریذن » ریشب و  ( » ص  ) مرکا ربمایپ  تافص  هلمج  زا 

46 - 45 بازحا ، - 1

8 حتف ، - 2
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لادتعا عقاو  رد  دهد و  رارق  اجر  فوخ و  نیب  هدرک ، باختنا  هک  یعوضوم  ره  رد  ار  دوخ  ياهینارنخـس  لفاحم و  هشیمه  هک  تسا  نید 

. دربیم نیب  زا  ار  ناهانگ  حبق  هدرک و  يرج  ار  ناراکهنگ  مدرم ، هب  ندیشخب  دایز  دیما  دنک . تیاعر  شیپ  زا  شیب  ار  نانخس  رد 
زاب هبانا  هبوت و  تدابع و  زا  هتخاـس و  دوباـن  ناراـکهنگ  لد  رد  ار  تشگزاـب  هب  دـیما  یهلا ، باذـع  زا  داـیز  ندـناسرت  اـی  ندرک و  دـیماان 

مدرم نداد  رارق  تسا  ایبنا  هفیظو  نامه  هک  غلبم  هفیظو  اذـل  تسا . رـضم  هعماج  درف و  يارب  درذـگب ، لادـتعا  ّدـح  زا  رگا  ود  ره  درادیم .
دزشوگ ار  اهنآ  باذع  ای  شاداپ و  هدرک و  یفرعم  مه  رانک  رد  ار  نادب  ناکین و  تایآ (1) ، زا  يرایسب  رد  نآرق  تسا ، اجر  فوخ و  نیب 

. دنکیم
منم هک  هد  ربـخ  نم  ناگدـنب  هب  ُمِیلَـألا ؛) ُباذَْـعلا  َوُه  ِیباذَـع  َّنَأ  َو  ُمیِحَّرلا * ُروُفَْغلا  اـَنَأ  یِّنَأ  يِداـبِع  ْئِّبـَن  : ) دـیامرفیم نآرق  رد  دـنوادخ 

. كاندرد تسا  یباذع  نم ، باذع  هکنیا  و  نابرهم . هدنزرمآ 
: ) دیامرفیم رگید  ياهیآ  رد  ای  و 

ٌدیِدََشل ِیباذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  َو  ْمُکَّنَدیِزَأل  ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  ْمُکُّبَر  َنَّذََأت  ْذِإ  َو 
، دییامن یـساپسان  رگا  و  درک ، مهاوخ  نوزفا  ار  امـش   ] تمعن دـینک ]، يرازگـساپس  ًاعقاو  رگا  هک  درک  مالعا  ناتراگدرورپ  هک  هاگنآ  و   ؛)

.« دوب دهاوخ  تخس  نم  باذع  ًاعطق 
یمارگ نیدلاو  نینچمه  ناملعم و  نایبرم و  هدافتسا  دروم  دناوتیم  هک  تسا  یمدآ  سفن  تیبرت  يارب  حیحص  شور  نیا  هک  تسناد  دیاب 

. دریگ رارق 

و 30 ص )  ) ءزج 2 تایآ  نآرق ، - 1
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: تایاور

: دومرف ع )  ) قداص ماما  - 1
(1) وُجْرَی . َو  ُفاَخَی  اَِمل  اًِلماَع  َنوُکَی  یَّتَح  ًایِجاَر  ًاِفئاَخ  ُنوُکَی  َو ال  ًایِجاَر  ًاِفئاَخ  َنوُکَی  یَّتَح  ًانِمُْؤم  ُنِمْؤُْملا  ُنوُکَی  ال 

. دنک لمع  تسا  راودیما  دسرتیم و  هچنآ  يارب  ات  دشابن  راودیما  ناسرت و  دشاب و  راودیما  ناسرت و  هکنآ  ات  دشابن  نمؤم  نمؤم ،
: دومرف ع )  ) قداص ماما  - 2

َنِزُو َْول  َو  اَذَه  یَلَع  ْدِزَی  َْمل  اَذَه  َنِزُو  َْول  ٍءاَجَر  ُرُون  َو  ٍۀَـفیِخ  ُرُون  ِناَرُون  ِِهْبلَق  ِیف  َو ]  ] اَّلِإ ٍنِمُْؤم  ٍدـْبَع  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  ُلوُقَی : مالَّسلا  هیَلَع  یبا  َناک 
(2) اَذَه . یَلَع  ْدِزَی  َْمل  اَذَه 

دشابن و نوزفا  نآ  زا  دوش ، نزو  نیا ، رگا  دیما ، رون  سرت و  رون  تسا : رون  ود  شلد  رد  هکنآ  زج  تسین  ینمؤم  هدنب  چیه  دومرف : مردـپ 
. دشابن نوزفا  نیا  زا  دوش ، نزو  نآ ، رگا 

: دومرف ع )  ) قداص ماما  - 3
(3) ۀَّنَْجلا . ِلْهَأ  ْنِم  ُهَّنَأَک  ًءاَجَر  ُهَوُجْرَی  َو  ِراَّنلا  یَلَع  ٌفِرْشُم  ُهَّنَأَک  ًافْوَخ  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َفاَخَی  ْنَأ  ِنِمْؤُْمِلل  یِغَْبنَی 

تـشهب لها  زا  ایوگ  دشاب  هتـشاد  دیما  وا  هب  نانچ  نآ  تسا و  شتآ  رب  فرـشم  وا  هک  ایوگ  ادـخ ، زا  دـسرتب  هک  نمؤم  يارب  تسا  راوازس 
. تسا

: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 4

114 / 3 یفاک ، لوصا  - 1

114 / 3 نامه ، - 2

181 / 11 هعیشلا ، لئاسو  - 3
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اَهَرَفَغ ِضْرَْألا  ِلْهَأ  ِتاَئِّیَِـسب  ُهَْتیَتَأ  َْول  َکَّنَأ  ًءاَجَر  َهَّللا  ُجْرا  َو  َْکنِم  اَْهلَبْقَی  َْمل  ِضْرَأـْلا  ِلـْهَأ  ِتاَنَـسَِحب  ُهَْتیَتَأ  َْول  َکَّنَأ  ًاـفْوَخ  َهَّللا  ِفَخ  َّیَُنب  اَـی 

(1) ََکل .
هکنانچنآ دشاب ، هتـشاد  دیما  وا  هب  و  دنکن . لوبق  وت  زا  دـیاش  يدروآ  ار  نیمز  لها  تانـسح  رگا  هک  نانچ  نآ  سرتب  ادـخ  زا  مرـسپ : يا 

. دشخبیم ار  وت  وا  یتشاد  شود  رب  ار  نیمز  لها  همه  ناهانگ  رگا 
: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 5

َْمل َو  ِهَّللا  یِـصاَعَم  ِیف  ْمَُهل  ْصِّخَُری  َْمل  َو  ِهَّللا  ِباَذَـع  ْنِم  ْمُْهنِمُْؤی  َْمل  َو  ِهَّللا  ِۀَـمْحَر  ْنِم  َساَّنلا  ِطِّنَُقی  َْمل  ْنَم  ِهیِقَْفلا  ِّقَح  ِهیِقَْفلاـِب  ْمُکُِربْـخُأ  اـَل  َأ 
(2) ْهنَع . ًۀَبْغَر  َنآْرُْقلا  ِكُْرتَی 

نمیا ادـخ  باذـع  زا  دـنکن و  دـیماان  ادـخ  تمحر  زا  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  وا  مهدـن ؟ ربخ  امـش  هب  تسا  هیقف  تقیقحهب  هکنآ  زا  ایآ 
. دوش هجوتم  رگید  زیچ  هب  ضارعا و  يور  زا  دنکن  كرت  ار  نآرق  دهدن و  هانگ  تصخر  اهنآ  هب  دزاسن و 

246 هرهازلا ، مکحلا  - 1

44 / 1 یفاک ، لوصا  - 2
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 ... لثملا و برض  زا  يریگ  هرهب  . 3

هراشا

ُهَّللا ُبِرْضَی  َو  اهِّبَر  ِنْذِِإب  ٍنیِح  َّلُک  اهَلُکُأ  ِیتُْؤت  ِءامَّسلا * ِیف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْـصَأ  ٍۀَبِّیَط  ٍةَرَجَـشَک  ًۀَبِّیَط  ًۀَِملَک  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  َْفیَک  ََرت  َْمل  َأ  )
(1) َنوُرَّکَذَتَی ) ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  َلاْثمَألا 

شاهویم تسا ؟ نامسآ  رد  شاهخاش  راوتسا و  شاهشیر  هک  تسا  كاپ  یتخرد  دننام  هک  كاپ  ینخـس  هدز : لَثَم  هنوگچ  ادخ  يدیدن  ایآ 
. دنریگ دنپ  نانآ  هک  دیاش  دنزیم ، مدرم  يارب  ار  اهلَثَم  ادخ  و  دهدیم . شراگدرورپ  نذا  هب  مد  ره  ار 

رازگرب رتمک  اـی  تعاـس  کـی  دودـح  هک  هسلج  کـی  رد  دنتـسه . دـنمهقالع  نآ  هب  اـهناسنا  هک  تسا  ناـسنا  ياـهیگژیو  زا  یبلطعونت 
ياهلثملابرـض زا  هدافتـسا  دـشابن . لـفاغ  زین  رگید  یغیلبت  رازبا  يریگراـک  هب  زا  تاـیاور  نآرق و  تاـیآ  رب  هوـالع  دـیاب  غلبم  دوـشیم ،

زا يدـنمهرهب  نینچمه  تسا و  هدـش  يروآ  عمج  نآرقلا  لاثما  لثم  ییاهباتک  رد  هک  ینآرق  ياهلثملابرـض  نآ  زا  رتهب  اـی  فورعم و 
رب دشاب ، ثحب  اب  بسانتم  هک  هریغ ...  يزیربت و  بئاص  لثم  گرزب  يارعش  دنمشزرا  تایدنپ  راعشا و 

24 و 25. میهاربا : - 1
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. درک دهاوخ  جراخ  نیعمتسم  ناج  حور و  زا  ار  یگتسخ  هدوزفا و  غلبم  نانخس  تیباذج 

اهلثملابرـض و اهناتـساد و  خیرات و  اب  نیجع  هک  دـشاب  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم دـنوادخ و  مالک  زا  اراوگ  ینوجعم  دـیاب  ینارنخس 
. تسا هدش  اوتحمرپ  يابیز  راعشا 

تربع کی  هرطاخ ، کی 

هسلج کی  نیا  دندوب و  مناردارب  ردام و  ردپ و  موحرم  نم  عمتسم  مدرکیم و  ینارنخس  هتفه  ره  دوخ ، يردپ  لزنم  رد  هبنش  ياهبش  رد 
بـسک ناشیا  زا  يدـیفم  تایبرجت  تشاد ، همادا  هک  لاس  کی  یط  رد  دوب ، ماینارنخـس  بویع  ندرک  صخـشم  نیرمت و  اب  هارمه  ظعو ،

(1) مدرک .
نآ زا  هبترم  نیدنچ  رگا  هک  تسا  لسع  يرادقم  نوچمه  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم تیاور  نآرق و  هیآ  دندومرف : نم  هب  هسلج  کی  رد 

اب دیاب  دشابن  هدننک  زئمشم  مضه و  لباق  مه  دوش و  اراوگ  مه  هکنیا  يارب  اذل  درادن ، ار  نآ  ندرک  مضه  تردق  دوش  هدناروخ  یـسک  هب 
کی رد  دایز  تایاور  دـیربن ، راکب  هسلج  کی  رد  مهنآ  داـیز ، هتـسویپ و  ار  نآرق  تاـیآ  دـیاب  زین  امـش  دوش ، طولخم  رگید  زیچ  اـی  ریش 
راعشا اهلثملابرض و  اهناتـساد و  اب  ار  نآرق  هیآ  ای  تیاور  کی  دوشیم . عیاض  تایاور  نآ  رثکا  تسین و  مضه  لباق  مدرم  يارب  هسلج 

. دشاب رتدیفم  رتاراوگ و  ات  دینک  همیمض 

. تفاین همادا  مردپ  توف  اب  هنافسأتم  هسلج  نیا  - 1
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تایاور

: دیامرفیم ع )  ) قداص ماما  - 1
(1) اِهب . اوُّرُمَت  َو ال  اهیناعَم  ِیف  اوِرَّکَفَتَف  رَظَّنلا  اُونَْعماف  ٌِدئاوَف  اََهل  ِنآرُقلا  ُلاْثما 

. دیرذگن هجوتیب  اهنآ  زا  دینک و  رکفت  نآ  یناعم  رد  هدنکفا و  رظن  نآ  رد  دراد ، يدایز  دیاوف  نآرق  ياهلثم 
: دیامرفیم ع )  ) قداص ماما  - 2

(2) ٌلاَْثمَأ . َو  ٌنَنُس  ٌُعبُر  َو  ٍماَکْحَأ  َو  َِضئاَرَف  ِیف  ٌُعبُر  َو  اَنِّوُدَع  ِیف  ٌُعبُر  َو  اَنِیف  ٌُعبُر  ٍعَابْرَأ  ِۀََعبْرَأ  یَلَع  ُنآْرُْقلا  َلََزن 
تمسق ینید و  ماکحا  تابجاو و  رد  موس  تمـسق  ام و  نانمـشد  هرابرد  یتمـسق  تسام و  هرابرد  تمـسق  کی  هدش  لزان  ءزج  رب 4  نآرق 

. ابیز ياهلثم  تابحتسم و  رد  مراهچ 
شیاهلثم قیقد  ياههتکن  بیاجع و  مهف  ات  هدب ...  رارق  سنوم  اهبش  ياهیکیرات  رد  ام  يارب  ار  نآرق  ایادخ  دومرف : ع )  ) داجس ماما  - 3

(3) دریگ . رارق  ام  بولق  رد 

ص 461 ج 5 ، نیکلاسلا ، ضایر  - 1

ص 74 و 114 ص ،)  ) ج 8 راونالاراحب ، - 2

ياعد 42 هیداجس ، هفیحص  - 3
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نآ ياهتربع  خیرات و  رکذ  . 4

هراشا

(1) َنُولِقْعَت ) الَف  َأ  اْوَقَّتا  َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  ِةَرِخْآلا  ُراَدل  َو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظنَیَف  ِضْرَألا  ِیف  اوُریِسَی  ْمَلَف  َأ  )... 
يراگزیهرپ هک  یناسک  يارب  ترخآ  يارـس  ًاعطق  و  دـنرگنب ؟ دـناهدوب  نانآ  زا  شیپ  هک  ار  یناـسک  ماـجرف  اـت  دـناهدیدرگن  نیمز  رد  اـیآ 

؟ دیشیدنایمن ایآ  تسا . رتهب  دناهدرک 
ناسنا و ياهیگژیو  زا  يریذپ  وگلا  دشابیم . مالـسا  حیحـص  خیرات  زا  هدافتـسا  دوخ  ثحابم  رد  تیباذج  داجیا  يارب  غّلبم  رازبا  زا  یکی 

ربمایپ یگدـنز  زا  دـیاب  نآ  یجراخ  قیداصم  نییعت  ثحب و  دروم  عوضوم  حیـضوت  يارب  تسا . ینید  غلبم  هفیظو  لماک ، ياهوگلا  یفرعم 
يارب یغیلبت  رازبا  نیرترثؤم  زا  نانآ ، ياهاطخ  ناگتشذگ و  خیرات  نایب  نینچمه  درب و  هرهب  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم همئا  و  ص )  ) مرکا

. تسا هعماج  رد  هانگ  زا  يرود  يوقت و  داجیا 
هب نآ  زا  يدایز  تایآ  هدرک و  هدافتسا  هنـسح  لامعا  يوکین  شاداپ  ای  ناهانگ و  ءوس  راثآ  يروآدای  يارب  هلیـسو  نیا  زا  مه  میرک  نآرق 

رکذ

ص)  ) 10 فسوی ، - 1
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عیاقو نایب  مالسا و  خیرات  رد  هک  يدایز  ياهباتک  هب  هنیمز  نیا  رد  تسا . هتفای  صاصتخا  ناشیا  ریغ  ایبنا و  زا  ناگتـشذگ  خیرات  عیاقو و 

. درک هعجارم  ناوتیم  هریغ ، افلخ و  خیرات  یهتنملا - همتت  لامآلایهتنم و  ای  خیرات و  دنپ  باتک  لثم  تسا  هتخادرپ  نآ 
يزاس تیصخش  زا  رود  هب  املع ، لاوحا  نایب 

بتکم مالـسا و  تیعماج  زا  یکاح  تسا و  هدیدنـسپ  رایـسب  زین  ناشیا  تامارک  رکذ  تفرعم و  لـها  گرزب و  ياـملع  خـیرات  زا  هدافتـسا 
بسانم هاتوک  رصتخم و  تروص  هب  نآ  نایب  دیامن ، تیبرت  ار  دنمشزرا  لماک و  ياهناسنا  نیا  هتسناوت  هک  تسا  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها

. تسا
نایب یـصاخ  تفارظاب  دـیاب  تحـص  نیع  رد  هک  دوشیم  لقن  نید  ياملع  زا  ياهداعلا  قراـخ  لاـمعا  راـتفر و  یهاـگ  تشاد ، هجوت  دـیاب 
نینچ بطاخم  نهذ  رد  و  دوش . یهلا  ياهتجح  ناماما و  هاگیاج  فیعـضت  ثعاب  ناشیا ، زا  بیاجع  رکذ  املع و  زا  لـیلجت  اداـبم  ددرگ .

؟ تساهنآ نیب  یقرف  هچ  سپ  درک ، نینچ  مه  ملاع  نالف  دندرک  نینچ  ناماما  رگا  هک  دوش  اقلا 
هب ناشتدارا  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  بتکم  هب  يرازگتمدخ  تکرب  هب  دـنراد  هچ  ره  گرزب  ياملع  نیا  هک  داد  رکذـت  مدرم  هب  دـیاب 

. دنرادن هتشادن و  چیه  دوخ  زا  تسا و  ناراوگرزب  نآ 
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تایاور

: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 1
راَِبتْعِالا (1) َّلَقَأ  َو  َرَبِْعلا  َرَثْکَأ  اَم 

. تسا مک  هدنریگ  تربع  یلو  تسا  رایسب  ردق  هچ  اهتربع 
: دیامرفیم ع )  ) یلع ماما  - 2

ُتْدُـع یَّتَح  ْمِهِراَثآ  ِیف  ُتْرِـس  َو  ْمِهِراَـبْخَأ  ِیف  ُتْرَّکَف  َو  ْمِِهلاَـمْعَأ  ِیف  ُتْرَظَن  ْدَـقَف  ِیْلبَق  َناَـک  ْنَم  َرُمُع  ُتْرِّمُع  ْنُکَأ  َْمل  ْنِإ  َو  یِّنِإ  َّیَُنب  َْيأ 
(2) ْمِهِدَحَأَک ... 

ریس ناشراثآ  رد  مدیشیدنا و  ناشرابخا  رد  مدنکفا و  رظن  اهنآ  رادرک  رد  اما  ماهدرکن ، رمع  ناینیشیپ  هزادنا  هب  نم  هک  تسا  تسرد  مرـسپ 
ياهتمـسق سپ  ماهدوب . نانآ  اب  ناشرمع  نایاپ  ات  لوا  زا  ایوگ  نانآ  خـیرات  هعلاطم  اب  هکلب  ماهدـش ، اهنآ  زا  یکی  ایوگ  هک  اجنآ  ات  مدرک 

ار نآ  نیریـش  ابیز و  ياهثداح ، ره  زا  ار و  نآ  دنمـشزرا  مهم و  يزیچ  ره  زا  سپـس  متخانـش ...  یگریت  نارود  زا  ار  نانآ  یگدنز  نیریش 
. مدیزگرب وت  يارب 

327 / 71 راونالا ، راحب  - 1

. نامه - 2
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( طیرفت طارفا و  زا  يرود   ) زاین دح  رد  نخس  . 5

هراشا

ِنآْرُْقلِاب ْلَْجعَت  َو ال  ُّقَْحلا  ُِکلَْملا  ُهَّللا  َیلاعَتَف  ًارْکِذ * ْمَُهل  ُثِدُْـحی  َْوأ  َنوُقَّتَی  ْمُهَّلََعل  ِدـیِعَْولا  َنِم  ِهِیف  اْنفَّرَـص  َو  اِیبَرَع  ًانآُْرق  ُهاـْنلَْزنَأ  َِکلذَـک  َو  )
(1) ًاْملِع ) ِینْدِز  ِّبَر  ُْلق  َو  ُُهیْحَو  َْکَیلِإ  یضُْقی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم 

شیپ رد  اوقت  هار  ناـنآ  دـیاش  میدروآ ، نخـس  اهرادـشه  عاوـنا  زا  نآ  رد  و  میدرک ، لزاـن  یبرع  ینآرق   ] تروـص هب  ار ] نآ  هنوـگ  نیا  و 
هکنآ زا  شیپ  نآرق ،  ] ندناوخ رد ] و  قح ، رب  ياورنامرف  ادخ ، تسا  هبترمدـنلب  سپ  دروایب . نانآ  يارب  هزات  يدـنپ   ] باتک نیا  ای ] دـنریگ ،

.« يازفیب مشناد  رب  اراگدرورپ ، : » وگب و  نکم ، باتش  دبای ، نایاپ  وت  رب  نآ  یحو 
، بلاطم هیهت  میظنت و  زا  لبق  دراد ، نآ  نایب  تهج  لماک  یگدامآ  هدرک و  قیقحت  نآ  نییبت  حیضوت و  يارب  هک  ار  یعوضوم  ره  دیاب  غّلبم 

. دزیهرپب درادن  صصخت  هک  يروما  رد  نتفگ  نخس  زا  دنکن و  نایب 
تسین نآ  رکذ  رب  تحلصم  یلو  دراد ، یگدامآ  دنادیم و  هک  ار  هچنآ 

114 - 113 هط ، - 1
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95 ص :
رکذ رب  حالص  ای  تسین و  نتفگ  لباق  ای  دنادیم ، ار  هچنآ  همه  هک ، دشاب  هتـشاد  هجوت  هشیمه  دهدن . رارق  ثحب  دروم  هتـشاذگ و  رانک  ار 

. دشابیمن نآ 
: بیترت نیا  هب  سپ 

. دهد رارق  ثحب  دروم  تسا  هتشاد  هعلاطم  دنادیم و  هک  ار  يزیچ  - 1
زا دـنکن و  غـیرد  تسا  مزـال  بلطم  مهف  يارب  هک  یلئاـسم  نتفگ  زا  دـنک . زیهرپ  ثحب  رد  طـیرفت  طارفا و  زا  ثحب ، هب  دورو  زا  دـعب  - 2

. دنک يرود  ًادج  زین  تهج  نودب  ینارنخس ، ندرک  ینالوط  ناوارف و  يزادرپ  هیشاح 

تایاور

: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 1
(1) اطِّرَفُم . َْوأ  ًاطِْرفُم  اَّلِإ  َلِهاَْجلا  يََرتال 
. ینیبیم وردنک  ای  وردنت و  ای  ار  نادان 

: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 2
(2) ٌرْصَح . َو  ٌّیَع  ُلالقالا  َو  ٌرْذَه  ُراثْکالاَف  لْالقالا  َو  ُراثْکالا  امُه : ٍءوُس  ْیَتّلُخ  َْنَیب  ُمالَْکلا 

مک تسا و  بلطم  لصا  زا  جورخ  اـطخ و  ییوگ  هداـیز  تجح . ناـیب و  رد  یهاـتوک  ییوگ و  هداـیز  دراد  رارق  دـب  تسود  ود  نیب  مـالک 
. تسا بلطم ) میهفت  ندناسر و  رد   ) زجع یناوتان و  ییوگ 

تمکح 70 هغالبلا ، جهن  - 1

444 / 8 همکحلا ، نازیم  - 2
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96 ص :
: دیامرفیم ع )  ) یلع ماما  - 3

(1) ِِهتَّجُح . وا  ِِهتَجاَِحب  اَّلا  ُمَّلَکَتَی  ُِلقاْعلا ال 
. تسا نتفگ  نخس  شاهفیظو  ای  تسا  زاین  هک  ییاج  رد  رگم  دیوگیمن  نخس  لقاع 

: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 4
(2) ُّلِقَی . َو ال  ُّلِمَی  ام ال  ِمالَکلا  ُریَخ 

. بلطم هب  رضم  مک و  هن  دشاب و  روآ  لالم  دایز و  هن  هک  تسا  نآ  مالک  نیرتهب 

444 / 8 همکحلا ، نازیم  - 1

. نامه - 2
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97 ص :

مالک هلاطا  زا  زیهرپ  . 6

هراشا

ِباْبلَألا اُولوُأ  ْمُه  َِکئلوُأ  َو  ُهَّللا  ُمُهادَه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ُهَنَسْحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیِذَّلا 
. نادنمدرخ نامه  دننانیا  هدومن و  هار  ناشیادخ  هک  دننانیا  دننکیم ؛ يوریپ  ار  نآ  نیرتهب  دنهدیم و  ارف  شوگ  نخس  هب 

رد ود  ره  هدنونـش  هدـنیوگ و  دـشاب و  مهارف  يریگدای  يارب  تایـضتقم  همه  هک  دریگیم  رارق  اهبلق  اهلد و  رد  یناـمز  نانخـس  نیرتهب 
ای يراک و  تالکشم  رطاخهب  ناگدنونش  یگتـسخ  نینچمه  غیلبت و  نامز  رد  وا  تّوق  مدع  هدنیوگ و  یگتـسخ  دنربب . رـسهب  لآهدیا  لاح 
هب ًافاضم  تسا و  بطاخم  غیلبت  رد  يراذگ  ریثأت  تفا  ثعاب  هک  تسا  يروما  زا  همه  غیلبت ، ینارنخـس و  يارب  حیحـص  نامز  باختنا  مدع 
زا ار  نداد  شوگ  تبغر  هدـش و  نیبطاخم  ساوح  یگدـنکارپ  ثعاب  زین  ترورـض  دـح  زا  رتشیب  مالک ، هلاـطا  داـیز و  حیـضوت  روما ، نیا 

. دریگیم اهنآ 
نایب دراد  ار  يراذـگریثأت  دـح  نیرتالاب  هک  ینامز  رد  هدـش و  نییعت  تقو  رد  صقن  نودـب  عماج و  ار  شنخـس  دـیاب  غلبم  تهج  نیمه  هب 

. دوشن لیدبت  یخلت  هب  بطاخم  ماک  رد  هدش  هتفگ  بلاطم  تذل  ات  دهد  نایاپ  شنخس  هب  عقوم  هب  دنک و 
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98 ص :

تلع نودب  مالک  هلاطا 

هتفای و نایاپ  هدش  میظنت  بلاطم  ای  درادن ، نتفگ  يارب  ینخس  غّلبم  رگا  ًاصوصخم  تسا ، رضم  غّلبم  فده  يارب  ینامز ، رظن  زا  مالک  هلاطا 
غّلبم هجوت  مدع  نیبطاخم و  يارب  هدش  لصاح  زازئمـشا  تروص  نآ  رد  هک  دنک ، ینالوط  ار  دوخ  نخـس  رگید  تاهج  هب  دراد  میمـصت  وا 

. دوشیم نآ  رد  تکرش  هب  تبسن  یتبغر  یب  ینید و  تاسلج  هیلک  زا  نانآ  يرود  ثعاب  نانآ  تقو  هب 
ینارنخس يرادقم  دنکیم  اضاقت  مرتحم  نارنخس  زا  لفحم  بحاص  هک  تسا  يدراوم  زا  اذغ  ندوبن  هدامآ  ای  حادم و  ندیـسر  رید  یهاگ 

هک مک ، رادقم  هب  هک  تسا  نشور  هتبلا  دوب . دهاوخن  مدرم  ندرک  مرگرـس  هلیـسو  زج  يزیچ  نارنخـس  تروص ، نیا  رد  هک  دهد ، همادا  ار 
. درادن یعنام  دوش ، اهضرغ  نیب  عمج  دشابن و  فده  هب  رضم 

تایاور

: هک تسا  ع )  ) یسوم هب  رضخ  يایاصو  زا  دومرف ، ص )  ) مرکا ربمایپ  - 1
ءافَخُّسلا (1) يِواسُم  يِْدُبت  َو  َءامَلُْعلا  ُنیِشَت  ِقْطُّنلا  َةَْرثَک  َّناَف 

. دوشیم تسپ  ياهناسنا  يدب  ندش  راکشآ  املع و  ییوربآ  یب  هیام  نخس ، قطن و  رد  يدایز 
: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 2

َو ٌدَما  َُهل  يُریالَف  ِهیناعَم  ُصُْقنَت  َو  ِهیشاوَح  ُطُْسبَت  ِمالَْکلا  ُةَْرثَک 

ص)  ) 43 / 8 همکحلا ، نازیم  - 1
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99 ص :
(1) ٌدَحا . ِِهب  ُعَفَْتُنیال 

هرهب عفن و  مه  یـسک  تسین و  شیارب  یتیاـهن  سپ  دوش  رتمک  تقیقح  اـنعم و  رتشیب و  ثحب  یـشاوح  هک  دوشیم  ثعاـب  راـتفگ  يداـیز 
. دربیمن

: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 3
َۀلاِطالا (2) ِمالَْکلا  ُۀَفآ 

. تسا نآ  ندش  ینالوط  مالک  تفآ 
: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 4

(3) مالَْکلا . َصَقَن  ُلْقَْعلا  َّمَت  اَذِإ 
. دوشیم مک  نخس  دوش ، لماک  لقع  یتقو 

: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 5
(4) َمالَملا . ِنَمَأت  مالْکلا  ِِلْلقا 

. دوب یهاوخ  ناما  رد  نارگید  تمالم  زا  نک ، مک  ار  نخس  مالک و 
: دومرف نینچ  رمز  هروس  زا  هفیرش 18  هیآ  حیضوت  حرش و  رد  ع )  ) قداص ماما  - 6
(5) ُْهنِم . ُصُْقنَی  هیف و ال  ُدیزَی  ُهعَمْست ال  امَک  ِِهب  ثِّدَُحیَف  َثیدَْحلا  ُعَمْسَی  ٌلُجَر  ُوَه 

. دنکیم مک  هن  دیازفایم و  نآ  رب  هن  دنکیم ، لقن  تسا  هدینش  هکنانچنآ  ار  ثیدح  هک  تسا  يدرم  وا 

ص)  ) 43 / 8 همکحلا ، نازیم  - 1

نامه - 2

تمکح 71 هغالبلا ، جهن  - 3

ثیدح 8411 مکحلاررغ ، - 441 / 8 همکحلا ، نازیم  - 4

65 یفاک 1 / لوصا  - 5
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100 ص :

مهف كرد و  لباق  یلو  قیمع  یملع و  . 7

هراشا

ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُهَّللا  ُّلُِضیَف  ْمَُهل  َنِّیَُبِیل  ِهِمْوَق  ِناِسِلب  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  َو  )
(1) ( 

دراذگیم و هاریب  دهاوخب  ار  هک  ره  ادخ  سپ  دنک . نایب  نانآ  يارب   ] ار قیاقح  ات ] میداتـسرفن ، شموق  نابز  هب  زج  ار  يربمایپ  چـیه  ام  و 
. میکح دنمجرا  تسوا  و  دنکیم ، تیاده  دهاوخب  ار  هک  ره 

نیا رنه  تسا . نیبطاخم  مهف  كرد و  دح  رد  نتفگ  نخـس  وا  رنه  نیرتگرزب  تسا و  بطاخم  هب  نید  هیلاع  میهافم  ندـناسر  غلبم  فدـه 
هدافتسا دنک . هدافتسا  تاملک  نآ  زا  هدرک و  رارکت  ار  هناگیب  ای  یملع  تاحالطصا  ای  صاخ و  تاملک  شدوخ  مالک  رد  ناسنا  هک  تسین 

. تسین مه  وا  شناد  ملع و  ناشن  غّلبم ، بناج  زا  یتاملک  نینچ  زا 
هب ار  یملع  صاخ  تاحالطـصا  ای  یمالک و  یلقع و  ثحابم  نیرتلکـشم  میهافم و  نیرتتخـس  دـناوتب  هک  تسا  نیا  غلبم  رنه  نیرتـالاب 

. دوش نایب  مهف  لباق  هداس و  ینابز  اب  دیاب  بلاطم  ندوب ، یملع  نیع  رد  سپ  دنک ، كرد  مهف و  لباق  بطاخم  يارب  نابز  نیرتهداس 

4 میهاربا ، - 1
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101 ص :
يارب دـشاب ، سانـش  بطاـخم  هک  تسا  نآ  قـفوم  غـلبم  سپ  تسا ؛ همه  يارب  كرد  لـباق  یناـگمه و  نـییآ  ترطف و  نـید  مالـسا  نـید 

. دنک نایب  ار  ینید  بلاطم  ایوگ ، هداس و  رگید ، مدرم  اب  دیوگب و  نخس  اهنآ  اب  بسانتم  زور ، تاحالطصا  هب  انشآ  ملع و  نابحاص 

تایاور

: دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  - 1
(1) ْمِِهلوُقُع . ِرْدَق  یَلَع  َساَّنلا  َمِّلَُکن  ْنَأ  اَنِْرمُأ  ِءاَِیْبنَْألا  َرِشاَعَم  اَّنِإ 

. مییوگیم نخس  اهنآ  يرکف  ییاناوت  كرد و  هزادنا  هب  مدرم  اب  ایبنا  ام 
: دومرف ع )  ) داجس ماما  - 2

ٍلْقَع ّلُِکل  َّناَف  ُُهلقَع  ُهُقیُطی  اِمب  ِمالَْکلا  َنِم  ُهُمّلَُکت  َو  ِهِعِماسَم  یلَع  ُنیلَی  يذَّلا  َجَرخُملا  ُجُرَْخت  َو  ُلِمْحَی  ُهَّنا  ... 
هَقَبَط

َُکبَهْذَم ْنُکَْیلَو  ُُهِبنَتْجَی  َو  ُُهفِْرعَی  ِمالَْکلا  َنِم 
هَمْحَّرلا

َال َو 
هَُّوق

(2) هللاِاب . اَّلا 
كرد مهف و  لباق  وا  يارب  ییوگیم  وا  هب  هچنآ  دیاب  سپ  دـهدیم ، رارق  نهذ  رد  ییوگیم و  ار  هچنآ  دـنکیم  لمح  وا  هک  ینادـب  دـیاب 
كرد دسانـشیم و  ارنآ  هک  تسا  مـالک  زا  یعوـن  ار  یلقع  ره  هک  ارچ  دـنک  لـمحت  وا  لـقع  هک  ییوـگب  ار  ینانخـس  مـالک ، زا  دـشاب و 

. هدب رارق  ارادم  تمحر و  رب  ار  دوخ  شور  سپ  دنکیم 

6 ص )  ) 2 غیلبت ، زا  لقن  هب  ، 23 / 2 یفاک ، - 1

قوقح هلاسر  ص -)  ) 26 لوقعلا ، فحت  - 2
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102 ص :
: دومرف تسیچ ؟ تغالب  دش ، لاؤس  ع )  ) قداص ماما  زا  - 3

(1) ِِهیْعَس .» ِنَوْهَِأب  ُهَتَجاَح  ُُغْلبَی  ُهَّنَِأل  َغِیلَْبلا  َیِّمُس  اَمَّنِإ  »
. دباییم تسد  شالت  هنوؤم و  نیرتمک  اب  دوخ  تجاح  هب  اریز  دناهدیمان  غیلب  ار  غیلب  صخش 

: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 4
(2) ّماعلا . َو  ُّصاْخلا  ُهَمِهَف  َو  ِماظِّنلا  ُنْسُح  ُهَناز  ام  ِمالَْکلا  ُنَسْحا 

. دنمهفب ار  نآ  ماع  صاخ و  هدوب و  راوتسا  نخس  رایعم  مظن و  رب  هک  تسا  نآ  مالک  نیرتهب 

ص)  ) 35 لوقعلا ، فحت  - 1

448 ، 8 همکحلا ، نازیم  - 2
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103 ص :

نتفگ نخس  نقتم  مکحم و  . 8

هراشا

(1) ًادیِدَس ) ًالْوَق  اُولُوق  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
. دییوگ راوتسا  ینخس  دیراد و  اورپ  ادخ  زا  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 

(2) ًادیِدَس ) ًالْوَق  اُولوُقَْیل  َو  َهَّللا  اوُقَّتَْیلَف  ْمِْهیَلَع  اُوفاخ  ًافاعِض  ًۀَّیِّرُذ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  اوُکََرت  َْول  َنیِذَّلا  َشْخَْیل  َو  )
دیاب سپ  دنسرتب .  ] زین مدرم  نامیتی  رب  متس  زا  دیاب ] دنراد ، میب  نانآ   ] هدنیآ رب ] دنراذگب  ياج  رب  دوخ  زا  یناوتان  نادنزرف  رگا  هک  نانآ  و 

. دنیوگ تسرد   ] اجب و ینخس ] دنراد و  اورپ  ادخ  زا 
رتشیب رد  هتـشاد و  ار  مزال  تاقیقحت  ثحب ، هب  دورو  زا  لبق  هک  یـسک  تسا . سفن  هب  دامتعا  ابطخ  نانارنخـس و  يارب  مهم  ياهیگژیو  زا 

سپ درادن ، بارطضا  سرت و  يارب  یلیلد  رگید  تسا  هدومن  تروشم  دیتاسا  اب  دراد و  رایتخا  رد  ار  یناوارف  تامولعم  سلجم ، زاین  دح  زا 
. دشاب نئمطم  دوخ  ياههتفای  ملع و  هب  هدرک و  هیکت  دوخ  قیقحت  هب 

70 بازحا ، - 1

ص) ، ) ءاسن - 2
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هدرک و هعلاطم  نآ  نوماریپ  قح  هب  تسا ، هدرک  تشاددای  ار  بلطم  هکنیا  اب  دوشیم ، هدـهاشم  يرتمک  سفن  هب  دامتعا  دارفا ، یـضعب  رد 
. دنکیم مگردرـس  هتـشذگ  زا  شیب  ار  وا  دـیدرت  دراد و  همهاو  دوخ  بلاطم  نتفگ  زا  یلو  تسا ، هدومن  كرد  مه  ار  لفحم  نامز و  زاین 

: دنشاب هتشاد  هجوت  لیذ  روما  هب  دیاب  سفن  هب  دامتعا  ندروآ  تسد  هب  يارب  دارفا  هنوگ  نیا 
. دشاب هتشاد  دهاش  لیلد و  دوخ  نانخس  يارب  دیوگب و  نخس  ناهرب  لیلد و  اب  نقتم و  مکحم و  - 1

. دیامن زیهرپ  دامتعا  لباق  ریغ  ای  كوکشم و  نانخس  هنوگ  ره  نایب  زا  - 2
رد لماک  حیحص و  هک  یخیرات  نایب  ای  دنادیمن و  ار  نآ  مان  هک  يدنمشناد  زا  ینخـس  لقن  لثم  يدراوم ، نینچ  نایب  موزل  تروص  رد  - 3

نالف زا  نخـس  نیا  ًالامتحا  دـیوگب : اًلثم  دوش ، هدافتـسا  دـشاب  ناـمگ  اـی  لاـمتحا و  زا  یکاـح  هک  یتاـملک  زا  ًاـمتح  تسا ، هدـنامن  رطاـخ 
قیقحت هب  زاین  نخـس  نیا  هکنیا ، ای  تسا و  هدوب  ع )  ) قداص ماما  نامز  رد  هعقاو  نیا  هک  دشاب  نینچ  دیاش  ای  دشابیم و  ملاع  دنمـشناد و 

. دراد رتشیب 
. تسا هدشن  حیحص  ریغ  لقن  هابتشا و  راچد  مه  تسا و  هدومن  نایب  هدوب  مزال  دیفم و  هک  ار  بلطم  مه  هلیسو ، نیا  هب 

نتفگ نخس  نقتم  مکحم و  . 8www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 219زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


105 ص :

تایاور

: دومرف ع )  ) يرکسع نسح  ماما  - 1
َْمل ٌۀَقَبَط  َو  ًأَْجلَم  یِّنَع  ُدِجَی  َال  ٍباَتُْرم  َال  َو  ٍّكاَش  ُْریَغ  ِلْصَْألا  ِعْرَِفب  ٌقِّلَعَتُم  ِّقَْحلِاب  ٌکِّسَمَتُم  ٍةاََجن  ِلِیبَس  یَلَع  ُرِْـصبَتْسُْملا  ٍتاَقَبَط  یَلَع  َِّیف  ُساَّنلا 

ِلْهَأ یَلَع  ُّدَّرلا  ُمُُهنْأَش  ُناْطیَّشلا  ُمِْهیَلَع  َذَوْحَتْـسا  ٌۀَقَبَط  َو  ِِهنوُکُـس  َدـْنِع  ُنُکْـسَی  َو  ِهِجْوَم  َدـْنِع  ُجوُمَی  ِرْحَْبلا  ِبِکاَرَک  ْمُهَف  ِِهلْهَأ  ْنِم  َّقَْحلا  ِذُـخَْأت 
(1) ْمِهِسُْفنَأ . ِْدنِع  ْنِم  ًادَسَح  ِلِطاَْبلِاب  ِّقَْحلا  ُْعفَد  َو  ِّقَْحلا 

قح مکحم  نامـسیر  هب  ناهرب ) لالدتـسا و  اب   ) دنراد و رارق  تاجن  هار  رد  یهاگآ  شنیب و  اب  هک  یهورگ  دـنهورگ : هس  نم  دزن  رد  مدرم 
دنرادن و يدیدرت  هار  نیا  رد  دنهدیم و  قیبطت  نآ  هب  ار  تاعورف  هتخانـش و  ار  نید  لصا  دـناهدز و  گنچ  ص ))  ) ربمایپ ترتع  نآرق و  )
ره دنتـسه ، ایرد  بکار  لثم  هجیتن  رد  دناهتفرگن ، شلها  زا  ار  قح  هک  یهورگ  و  دنتـسه .) قح  رادفرط  قح و   ) دناهدربن هانپ  نم  زا  ریغ  هب 
هک دنتـسه  یناسک  موس  هورگ  و  بلط .) هافر  ناشیدنا  تحلـصم   ) دنمارآ نآ  شمارآ  نوکـس و  رد  دننکیم و  تکرح  دـشاب  یجوم  هاگ 
هب نیا  دننک و  يریگولج  دوخ  لطاب  هلیـسو  هب  قح  زا  دنهاوخیم  هشیمه  هتـشادن و  قح  ندیبوک  زج  يراک  هدرک و  هطاحا  ار  اهنآ  ناطیش 

(. نیربکتسم نیدسفم و  . ) دنراد نورد  رد  هک  تسا  یتداسح  رطاخ 

8 ص ) ، ) يرکسع 7 نسح  ماما  یگدنز  زا  یلیلحت  370 و  / 78 راونالا ، راحب  - 1

www.Ghaemiyeh.comتایاور ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 219زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


106 ص :

نابطاخم یعقاو  ياهزاین  هب  هجوت  اب  یجنس  تیولوا  . 9

هراشا

ِّبَر یلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  اـم  َو  ِنوـُعیِطَأ * َو  َهَّللا  اوُقَّتاَـف  ٌنیِمَأ * ٌلوُـسَر  ْمَُـکل  یِّنِإ  َنوـُقَّتَت * ـال  َأ  ٌْبیَعُـش  ْمَُـهل  َلاـق  ْذِإ  )
ِضْرَألا ِیف  اْوَثْعَت  َو ال  ْمُهَءایْـشَأ  َساَّنلا  اوُسَْخبَت  َو ال  ِمیِقَتْـسُْملا * ِساطْـسِْقلِاب  اُونِز  َو  َنیِرِـسْخُْملا * َنِم  اُونوُکَت  ـال  َو  َلـْیَْکلا  اُوفْوَأ  َنیَِملاـْعلا *

(1) َنِیلَّوَألا ) َۀَِّلبِْجلا  َو  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  اوُقَّتا  َو  َنیِدِسْفُم *
رب و  دیربب . منامرف  دیراد و  اورپ  ادـخ  زا  مدامتعا . روخرد  ياهداتـسرف  امـش  يارب  نم  دـیرادن ؟ اورپ  ایآ  : » تفگ نانآ  هب  بیعـش  هک  هاگنآ 

ناـشورفمک زا  دـیهد و  ماـمت  ار  هناـمیپ  تسین . ناـیناهج  راـگدرورپ  هدـهع  رب  زج  نم  رجا  منکیمن . بـلط  امـش  زا  يرجا   ] تلاـسر نـیا ]
[ قلخ امش و  هک  سک  نآ  زا  و  دیرادمرب . داسف  هب  رس  نیمز  رد  دیهاکم و  مدرم  لاوما  شزرا  زا  و  دیجنـسب . تسرد  يوزارت  اب  و  دیـشابم .

.« دینک اورپ  تسا  هدیرفآ  ار  هتشذگ   ] هوبنا
ضیرم لاح  بسانت  هب  بیبط  دننادیم . يونعم  ياهبیبط  ار  ناملاع 

184 - 177 ارعش ، - 1
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107 ص :
. تسین قذاح  دسیونب  هشیمه  ار  هخسن  کی  دیوگب و  نخس  عون  کی  هک  یبیبط  دچیپیم . هخسن  دیوگیم و  نخس 

. تسا قذاح  بیبط  فیاظو  نیرتمهم  زا  وراد ، زیوجت  رد  يو  لاح  تیاعر  نینچمه  يرامیب و  تسرد  صیخشت  حیحص و  كرد 
ار اهنآ  یگدـنز  یعقاو  تالکـشم  دـشاب ، ربخاب  دوخ  نابطاخم  دارفا و  لاح  زا  بیبط ، نوچمه  دـیاب  قفوم  غلبم  کی  ینید و  ملاـع  کـی 

رگا دنک . نایب  ار  نانآ  یگدنز  ياهدرد  نامرد  هار  لئاسم و  نیرتمهم  دوخ  نانخـس  رد  دـناوتب  ات  دـشاب  انـشآ  مدرم  ياهدرد  اب  دسانـشب ،
ار دوخ  عقاو  رد  دـنک ، ناـیب  ناـبطاخم  تاـیحور  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  یـسلجم و  ره  رد  دراد ، تسود  دوـخ  هک  ار  یبلاـطم  ینید ، غـلبم 

. تسا هدرک  لیمحت  نارگید  رب  ار  دوخ  هاگدید  یضار و 
نانآ زاین  هک  یلفحم  رد  تسا . رمث  مک  ینافرع ، ای  يداقتعا و  ثحابم  حرط  دنراد ، یگداوناخ  یقالخا و  تارکذت  هب  زاین  مدرم  هک  ییاج 

نانخـس هب  نابطاخم  یهجوت  مک  ای  یهجوت و  یب  ثعاب  ندرک  وگزاب  ار  یقالخا  هداس  ثحابم  تسا ، یناـفرع  ثحاـبم  ادـخ و  اـب  طاـبترا 
هروس رد  هک  هنوگنامه  تسا . هدشن  هنیزه  فرـصم و  حیحـص  اجب و  لاوما ، تقو و  ناوت و  يژرنا و  یتلاح  نینچ  رد  ًاعبط  دـش و  دـهاوخ 

لابندهب دناهدرک و  هراشا  زور  نآ  رد  هعماج  مهم  درد  یلـصا و  لکـشم  هب  مادک  ره  هک  تسا ، هدرک  نایب  ار  ایبنا  ناتـساد  دنوادخ  ءارعش ،
زا لیئارساینب  تاجن  لکشم  و  ع )  ) یسوم دناهدوب ، نانآ  هانگ  ندومن  نکهشیر 
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ع)  ) حلاص یبلط ، ایند  يزاس و  رـصق  اب  هزرابم  و  ع )  ) دوه یتسرپتب ، زا  تما  تاجن  و  ع )  ) میهاربا وا ، ییادـخ  ياعدا  ناینوعرف و  گنچ 
رد تنایخ  یـشورف و  مک  اب  هزراـبم  و  ع )  ) بیعـش شتما ، گرزب  هاـنگ  اـب  هزراـبم  و  ع )  ) طول دومث ، موق  ملاـسان  تاـحیرفت  اـب  هزراـبم  و 
هب توعد  رب  هوالع  شموق  ربارب  رد  يربمایپ  ره  يارب  تسا ، ناـنآ  ياـهتما  ناربماـیپ و  يوگتفگ  هک  ءارعـش ، هروس  ماـمت  رد  تـالماعم .

توافت نینچمه  نآ . ریغ  هن  دـندیچیپیم  هخـسن  نانآ  يونعم  ياهدرد  هعماج و  اب  بسانتم  نانآ  ینعی  دراد ، دوجو  صاخ  یماـیپ  دـیحوت ،
. تسا مزال  نآ  اب  بسانتم  یتازرابم  رازبا  یهورگ ، ره  يارب  هک  تسا  نیا  رگناشن  ناربمایپ  تازجعم 

بطاخم لمعلا  سکع  یگنوگچ 

درک و دـهاوخن  اود  ار  اهنآ  درد  نانخـس  نآ  دـننکیم ، ساسحا  دنونـشیم ، دوخ  یگدـنز  دوخ و  اب  بسانتم  ریغ  یبلاطم  یتقو  نیبطاخم 
رد اریز  تسا ، هدرک  کچوک  ار  دوخ  تیصخش  یناحور ، غّلبم و  هک  تساجنیا  و  دنهدیمن . شوگ  نارنخـس  بلاطم  هب  سپ  تسین ، دیفم 

. دنراد لومعم  ریغ  ياهدمآ  تفر و  ای  دنیوگیم ، نخس  مه  اب  ای  دننزیم ، ترچ  ای  نیعمتسم  یتلاح ، نینچ 
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تایاور

: دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  - 1
َو ِِهئاَدـْعَأ  ْنِم  ِْریَْخلا  ُِبلاَط  َو  ِْتیَْبلا  ِّبَر  یَلَع  ُرِّمَأَتُْملا  َو  اَْهَیلِإ  َعْدـُی  َْمل  ٍةَدـِئاَم  َیلِإ  ُبِهاَّذـلا  ْمُهَـسُْفنَأ  اَّلِإ  اُومُولَی  الَف  اُونیِهُأ  ْنِإ  ٌۀَِـیناَمَث  ُِّیلَع  اَـی 

ُِلبْقُْملا َو  ٍلْهَِأب  َُهل  َْسَیل  ٍسِلْجَم  ِیف  ُِسلاَْجلا  َو  ِناَْطلُّسلِاب  ُّفِخَتْـسُْملا  َو  ِهِیف  ُهالِخُْدی  َْمل  ٍّرِـس  ِیف  ِْنیَْنثا  َْنَیب  ُلِخاَّدـلا  َو  ِماَئِّللا  َنِم  ِلْضَْفلا  ُِبلاَط 
(1) ُْهنِم . ُعَمْسَی  ْنَم ال  یَلَع  ِثیِدَْحلِاب 

: ار ناشدوخ  رگم  دننکن  تمالم  دندش  عقاو  تناها  دروم  رگا  هورگ  تشه  یلع  يا 
. تسا هدشن  نآ  هب  توعد  هک  دور  ياینامهیم  هب  هک  یسک  - 1

. دنکیم یهن  رما و  هناخ  بحاص  هب  هک  یسک  - 2
. دراد یبوخ  ریخ و  عقوت  شنمشد  زا  هک  یسک  - 3

. دراد مرک  راظتنا  تسپ  مدرم  زا  هک  یسک  - 4
. دوش دراو  ناشیا  يرس  نخس  رد  رفن و  ود  نیب  هک  یسک  - 5

درامش کبس  ریقحت و  ار  مکاح  ناطلس و  هک  یسک  - 6
. درادن ار  نآ  تیلها  تسین و  وا  نأش  رد  هک  دور  یلفحم  هب  هک  یسک  - 7
. دنهدیمن شوگ  وا  نانخس  هب  هک  دیوگب  نخس  يدارفا  اب  هک  یسک  - 8

: دنیامرفیم نینچ  ار  ینید  ملاع  ندرگ  رب  نارگید  قح  قوقح ، هلاسر  رد  ع )  ) داجس ماما  - 2

410 قودص ، خیش  لاصخ  - 1

www.Ghaemiyeh.comتایاور ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 219زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


110 ص :
اَذ َيأَر  اَذِإ  يِذَّلا  ِبِسَتْحُْملا  ِِرباَّصلا  ِهِدـِیبَع  ِیف  ُهَالْوَِمل  ِحِـصاَّنلا  ِقیِفَّشلا  ِنِزاَْخلا  َماَقَم  ْمَُهل  ِِهب  َتُْمق  َو  َِکلَذ  ْنِم  ُهَّللا  َكاَّلَو  اَمِیف  َْتنَـسْحَأ  ْنِإَف 

(1) ًادِشاَر . َْتنُک ]  ] ِْهیَدَی ِیف  ِیتَّلا  ِلاَْومَْألا  َنِم  َُهل  َجَرْخَأ  ٍۀَجاَح 
هب دراد  هنازخ  رد  هک  یلاوما  زا  دید  ار  يدـنمزاین  هاگره  هک  يدوب  هاوخریخ  نابرهم و  يرادهنازخ  هباثم  هب  يدرک و  یتسرپرـس  وکین  رگا 

دنمزاـین هب  دروخرب  اـب  هک  تسوا  تسد  رد  جـنگ  نوچمه  ملاـع ، تسد  رد  ملع   ) دوب یهاوـخ  نارگید  دـشر  بجوـم  هنیآ  ره  دادیم ، وا 
.( دهدیم وا  هب  دراد  زاین  ار  هچنآ 

: دومرف ع )  ) قداص ماما  - 3
. بِعَتَف ِهِعِـضْوَم  ِْریَغ  ِیف  ِهِینْعَی  اَِمب  ِّقَْحلِاب  َمَّلَکَت  ٍمِّلَکَتُم  َّبُرَف  ًاعِـضْوَم  َُهل  َدَِـجت  یَّتَح  َکِینْعَی  اَمِیف  ِماَلَْکلا  َنِم  ًارِیثَک  َْعد  َو  َکِینْعَی  َال  اَِمب  ْمَّلَکَتال 

(2)
هک یناسک  رایسب  هچ  روایم ، نابز  رب  ياهتفاین  نآ  رب  یلحم  عضوم و  ات  ار  دیفم  نانخـس  زا  يرایـسب  وگم و  نخـس  درادن  ياهدیاف  هچنآ  هب 

. دناهداتفا یتخس  جنر و  هب  نآ  رطاخ  هب  دناهتفگ و  دوخ  عضوم  ریغ  رد  ار  دیفم  قح و  نخس 
: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  - 4

(3) ِِهلها . َریَغ  ِِهب  َثِّدَُحت  ْنا  ُُهتَعاضا  َو  ُنایسِّنلا  ِْملِْعلا  ُۀَفآ 
. دوش هتفگ  شلها  ریغ  يارب  هک  نیا  هب  شندرک  عیاض  تسا و  یشومارف  ملع  تفآ 

261 لوقعلا ، فحت  - 1

ص)  ) 37 نامه ، - 2

0 ص )  ) 2 ثیدح ، نآرق و  رد  غیلبت  زا  لقن  هب  لامعلا ، زنک  - 3
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111 ص :

هژیو ياهتبسانم  تیاعر  . 10

هراشا

(1) ٍروُکَش ) ٍراَّبَص  ِّلُِکل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِهَّللا  ِماَّیَِأب  ْمُهْرِّکَذ  َو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  َکَمْوَق  ْجِرْخَأ  ْنَأ  اِنتایِآب  یسُوم  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو  )
ياهزور و  روآ ، نوریب  ییانشور  يوس  هب  اهیکیرات  زا  ار  دوخ  موق  هک   ] میدومرف وا  هب  و  میداتسرف ] دوخ  تایآ  اب  ار  یسوم  تقیقح ، رد  و 

. تساهتربع يرازگساپس  ِيابیکش  ره  يارب   ] يروآدای نیا ] رد  ًاعطق  هک  نک ، يروآدای  نانآ  هب  ار  ادخ 
صاخ ياههام  رد  یلک  روطهب  ای  ددرگیم و  رازگرب  ناشیا  تداهش  ای  و  همئا : دیلاوم  نامز  رد  ای  صاخ و  ياهتبـسانم  رد  هک  یـسلاجم 

- ياهنیمز ره  رد  غـّلبم  دـنکیم . صخـشم  ار  ربـنم  یهدتهج  ینمـض  تروـصهب  دوـشیم  لیکـشت  هریغ  ناـضمر و  نابعـش ، بجر ، لـثم 
. دشاب هتشاد  اهتبسانم  نیا  هب  ياهراشا  دیاب  دیوگ ، نخس  دهاوخب  یعامتجا - یقالخا و  يداقتعا و 

رد درک . لقتنم  مدرم  هب  ناوتیم  ار  ینید  تاملک  زا  يرایـسب  نآ ، اب  طـبترم  یخیراـت  عیاـقو  و  اـههام ، نیا  يارب  دوجوم  فراـعم  ناـیم  زا 
، اهاعد

.5 میهاربا : - 1
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112 ص :
تـسا نآ  اب  سنا  هعلاطم و  هعجارم ، طقف  تسا و  هتفهن  زیچ  همه  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  راب  رپ  ثیداحا  ای  اهتاجانم و  زامن ، تابیقعت 

. دنکیم فرطرب  ار  غّلبم  کی  زاین  هک 
مدع یبوخهب  هک  دیوگیم  نخس  صاخ  تبسانم  زا  رود  ياهنوگهب  نارنخس  ای  غّلبم و  هک  دوشیم  هدهاشم  سلاجم  یـضعب  هب  هعجارم  رد 

تاـعوضوم رد  دوـخ  هتـشذگ  تاـظوفحم  زا  وا  تسا ، سوـملم  هنیمز  نیا  رد  اـهباتک  هب  شعوـجر  مدـع  تبـسانم و  نیا  رد  وا  هعلاـطم 
. دیامنیم رپ  ار  سلجم  ربنم و  تقو  هقرفتم ،

نیعمتسم اب  بسانتم  هژیو  ياهتبسانم  هب  هجوت 

ياهتبسانم نتـشادرب  رد  نمـض  هک  دنک  حرطم  ار  ینخـس  هدرک و  بسانتم  نیعمتـسم  لاح  اب  ار  یناکم  ینامز و  ياهتبـسانم  دیاب  غّلبم 
. دشاب دیتاسا  ناملعم و  نارگراک ، نادنمراک ، نادرم ، تلود  نانز ، ناناوج ، زا  معا  بطاخم  اب  بسانتم  هژیو 

یلو دریگ ، رارق  ثحب  دروم  دناوتیم  هک  تسا  يرایـسب  بلاطم  هورگ ، ره  اب  طبترم  تاعوضوم  فارطا  رد  يرکف و  هشیدـنا و  ره  هرابرد 
. درک باختنا  ار  شنیرتهب  نیرتمهم و  دیاب 

: دشاب غلبم  رظن  دم  دیاب  توافتم  ياههنیزگ  لفحم ، کی  رد  سپ 
یناکم ینامز و  تبسانم  - 1

نیبطاخم ياهیگژیو  ملع و  - 2
. دشاب ود  نیا  اب  بسانتم  هک  یعوضوم  باختنا  - 3
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113 ص :

تایاور

: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 1
ٌلاقَم (1) ٍماقم  ّلِکل 

. تسا مزال  نآ  اب  طبترم  ینخس  یهاگیاج ، تیعقوم و  ره  يارب 
: دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  - 2

(2) ُهَنَسْحَأ . ٍءْیَش  ِّلُک  ْنِم  ْذُخَف  یَصُْحی  ْنَأ  ْنِم  ُرَثْکَأ  ُْملِْعلا 
. ریگب ار  نآ  نیرتهب  يزیچ  ره  زا  سپ  دوش ، هدرمش  هک  تسا  نآ  زا  رتدایز  ملع 

: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 3
هللا ُلوُسَر  َناک 

(ص)
(3) ِهللا . ِماَّیَِأب  انرّکَُذیَف  اُنبِطْخَی 

. درکیم يروآدای  هللا  مایا  هب  ار  ام  دناوخیم  هبطخ  هاگره  ص )  ) ادخ لوسر 

452 / 8 همکحلا ، نازیم  - 1

528 / 6 نامه ، - 2

134 ثیدح ، نآرق و  رد  غیلبت  زا  لقن  هب  لامعلا ، زنک  - 3
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114 ص :

تاسلج نامز  رد  طابضنا  مظن و  هب  هجوت  . 11

هراشا

(1) َنیِقَّتُْملا ) ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإَف  یقَّتا  َو  ِهِدْهَِعب  یفْوَأ  ْنَم  یَلب  )
. دراد تسود  ار  ناراگزیهرپ  دنوادخ ، دیدرتیب  دیامن ، يراگزیهرپ  و  دنک ، افو  دوخ  نامیپ  هب  هک  ره  يرآ ،

يونعم یناحور و  هاگیاج  زا  هک  هورکم  ای  حابم و  لمع  کی  یهاگ  تسا . مدرم  دـیدش  تبقارم  رظن و  تحت  رد  زیزع  نیغلبم  راـتفر  ماـمت 
ار وا  یناحور ، نأش  فالخ  لمع  کی  یهاگ  دیامنیم . ریثأت  یب  ار  وا  نانخس  هدش و  وا  زا  دارفا  يرود  ثعاب  تسا ، دیعب  ینید  غلبم  کی 

نارنخـس یناحور و  کی  هکنیا  هب  دـسر  هچ  ات  دـهدیم ، رارق  دوخ  عاعـشلاتحت  ار  وا  لضف  ملع و  مامت  دزادـنایم و  نیعمتـسم  دـید  زا 
. دریگب هدیدان  ار  نارگید  قوقح  ای  دوش و  یتیصعم  راچد 

دننیبب اما  دناهتشاذگ ، تایاور  تایآ و  ندینش  تهج  ار  دوخ  تقو  دنتسه و  غلبم  صخـش  ندمآ  رظتنم  نیعمتـسم  سلجم و  بحاص  یتقو 
یلوقدب ای  نارنخس و  یمظن  یب  نآ  تلع  دشن و  عورش  سلجم  ررقم  تعاس  رد 

76 نارمع ، لآ  - 1
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115 ص :
؟ درک دنهاوخ  ادیپ  یهاگدید  هچ  نید  نیغلبم  میظع  رشق  نیا  هب  تبسن  دشابیم ، وا 

یتح هک  تسا  دایز  ردقنآ  بش  کی  رد  دنوشیم ، نآ  رد  ینارنخـس  تکرـش و  هب  دـهعتم  هک  ار  یتاسلج  دادـعت  یناحور  نازیزع  یهاگ 
مدرم مشچ  زا  ار  وا  ردقنآ  مدرم  راد  انعم  دنت و  ياههاگن  ندیود و  رگید  سلجم  هب  یـسلجم  زا  دنرادن و  ار  نآ  نیب  رد  تحارتسا  تصرف 

. تسین نانآ  هدننک  عناق  مه  یشارترذع  یهاوخرذع و  نیدنچ  هک  دزادنایم 

مظن تیاعر  ورگ  رد  اوقت  تیاعر 

ینامز تدم  رد  دیامن  یعس  دیاب  غلبم  تسا . هدرک  ییاوقتیب  کشیب  درادن  مظن  هک  یـسک  دوشیم و  لصاح  مظن  ورگ  رد  یکاپ  اوقت و 
نیعمتسم تالاؤس  هب  ییوگخساپ  يارب  یتح  رگید و  سلجم  هب  یسلجم  زا  دمآ  تفر و  هب  تبـسن  دهدیم ، لوق  نوگانوگ  سلاجم  هب  هک 

. دوشن لکشم  راچد  ات  دهد  صاصتخا  ار  ینامز  زین  هسلج ، زا  دعب 
یمظن یب  تساـهراک و  رد  مظن  اوقت ، هب  ندیـسر  ياـههار  زا  یکی  ینعی  تسا ، هدـمآ  مظن  راـنک  رد  اوقت  ع ،)  ) یلع ترـضح  تیـصو  رد 

. دوب دهاوخ  نارگید  هب  ملظ  ای  هانگ و  ثعاب 
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116 ص :

تایاور

: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 1
مُکِْرمَأ (1) ِمْظَن  َو  ِهَّللا  يَْوقَِتب  ِیباَتِک  ُهَغََلب  ْنَم  َو  ِیلْهَأ  َو  يِْدلُو  َعیِمَج  َو  اَمُکیِصوُأ 

یهلا و ياوقت  هب  منکیم  شیافس  دسریم  وا  هب  ماهمان  سک  ره  ملایع و  لها و  منادنزرف و  همه  و  مالسلا )) مهیلع   ) نیـسح نسح و   ) امش
. اهراک رد  مظن 

: دیامرفیم ع )  ) یلع ماما  - 2
(2) دِعَی . یَّتَح  ٌّرُح  ُلُوئْسَْملا 

. تسا دازآ  هدادن ، هدعو  ات  دناهتساوخ ، وا  زا  يزیچ  هک  یسک 
: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 3

(3) لیِوَّطلا . ِدْعَْولا  َنِم  ُنَسْحا  ُلیِمَجلا  ُْعنَْملا 
. ندرک دوخ  لطعم  ار  اهنآ  نداد و  هدعو  زا  تسا  رتهب  ابیز ، تروصهب  نارگید  ندرک  در 

: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 4
(4) اهِزاِجنِاب . َکِسفَن  ْنِم  ُِقثَتال  ًةَدِع  َّنَدِعَت  ال 

. هدن هدعو  يرادن  نآ  ندرک  هدروآرب  هب  نانیمطا  هک  يزیچ  هب 
: دندومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  دومرف : ع )  ) قداص ماما  - 5

ْمُُکقَدْصَأ ًۀَعاَفَش  َّیَلَع  ْمُکَبَجْوَأ  َو  ًادَغ  یِّنِم  ْمَُکبَْرقَأ  َّنِإ 

همان 47 هغالبلا ، جهن  - 1

تمکح 336 نامه ، - 2

50 نیعملا ، ریسفت  زا  لقن  هب  مکحلا ، ررغ  - 3

ص)  ) 80 / 2 مکحلا ، ررغ  - 4
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117 ص :
(1) ِساَّنلا . َنِم  ْمُُکبَْرقَأ  َو  ًاُقلُخ  ْمُُکنَسْحَأ  َو  ِۀَناَمَْأِلل  ْمُکاَدآ  َو  ِثیِدَْحِلل 

قالخا شوخ  و  نامیپ ) دـهع و  رد  امـش   ) نیرتافو اب  نیرترادتناما و  راتفگ و  رد  نیرتوگتـسار  تمایق  زور  رد  نم  هب  امـش  نیرتکیدزن 
. تسا مدرم  هب  امش  نیرتکیدزن  نیرت و 

: دومرف ع )  ) اضر ماما  - 6
هَّللا ُلوُسَر  َعَنَص  اَمَک  ًاْنیَد  اَْنیَلَع  اَنْدَعَو  اَم  يََرن  ٍْتَیب  ُلْهَأ  اَّنِإ 

(ص)
(2) . 

. دوب نینچ  ص )  ) ادخ لوسر  هک  هنوگنامه  مینادیم ، نیَد  دوخرب  میهد  هدعو  هچنآ  هک  میتسه  یتیب  لها  ام 

4 ص ) / ) 75 راونالاراحب ، - 1

ص)  ) 32 لوقعلا ، فحت  - 2
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118 ص :

حالصا تیبرت و  فده ، . 12

هراشا

( ٍنِیبُم ٍلالَـض  یَِفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِإ  َو  َۀَـمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  ْمِهیِّکَُزی  َو  ِِهتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  ًالوُسَر  َنیِّیِّمُـألا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه  )
(1)

باتک و دنادرگ و  ناشکاپ  دـناوخب و  نانآ  رب  ار  وا  تایآ  ات  تخیگنارب ، ناشدوخ  زا  ياهداتـسرف  ناداوسیب  نایم  رد  هک  سک  نآ  تسوا 
. دندوب يراکشآ  یهارمگ  رد  نآ  زا  شیپ  ًاعطق   ] نانآ و ] دزومایب ، ناشیدب  تمکح 

هک اهنآ  نهذ  رکف و  نیبطاخم ، تقو  دریگیم . رارق  غّلبم  رایتخا  رد  يونعم  يدام و  تاناکما  یمامت  ینارنخـس ، ای  ینید و  لفحم  کی  رد 
وا راـیتخا  رد  ار  دنمـشزرا  ياـهتمعن  نیا  مدرم  رگید ، تراـبع  هب  اـی  تسا و  غـلبم  راـیتخا  رد  تـسا  یهلا  ياـهتمعن  نـیرتشزرا  اـب  زا 

، دهد رارق  ایبنا  مایپ  ندناسر  نید و  غیلبت  ار  دوخ  فده  دیاب  غلبم  دوش . هدوزفا  ناشتفرعم  رب  يرون  ناشتامولعم و  رب  یبلطم  ات  دـنراذگیم 
. دنبای تسد  تیاده  رون  هب  مدرم  مالسلا ،) مهیلع   ) یهلا يایلوا  نآرق و  مالک  وترپ  رد  ات 

2 هعمج ، - 1
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119 ص :

میحرت سلاجم  رد  غّلبم  هفیظو 

رگید ياههزیگنا  عیاقو و  ریثأت  تحت  نانخـس  هدش و  هدرپس  یـشومارف  هب  اهفدـه  هک ، تسا  نیا  نیغّلبم  ياهینارنخـس  تافآ  زا  یـضعب 
: درک هراشا  لیذ  دراوم  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دریگیم . رارق 

ًالامتحا تسین و  موصعم  هک  یصخش  زا  فیرعت  دنتـسه . ياهدیدنـسپ  وکین و  ياهتیلاعف  ياراد  هک  یـصاخشا  زا  دیجمت  فیرعت و  فلا :
هک یلاح  رد  تسا ، ربخ  یب  نآ  زا  نارنخـس  غلبم و  هک  دـشاب ، هتـشاد  مه  يرگید  دنـسپان  ياهراتفر  هدیدنـسپ ، رهاظهب  ياهراک  راـنک  رد 

نیا رد  دیاب  دوشیم . راضح  دنخـشیر  ای  رخـسمت و  بجوم  اهدیجمت  نیا  دننادیم و  ار  اهبیع  نآ  دنتـسه  وا  نخـس  هدنونـش  هک  یمدرم 
لمع زا  دیاب  ندرک ، تحیـصن  نداد و  رکذت  رد  هک  هنوگنامه  ار ، صخـش  هن  درک ، دیجمت  ار  هدیدنـسپ  لمع  بوخ و  راتفر  عقاوم ، هنوگ 

. صخش زا  هن  درک  راجزنا  یتیاضران و  زاربا  درف  تشز 
نارادازع روضح  يراوگوس و  سلجم  زا  حیحـص  هدافتـسا  راضح و  هیکزت  ار  دوخ  تمه  فدـه و  مامت  غلبم  يراوگوس ، لـفاحم  رد  ب :

رکذ تیم و  زا  دیجمت  دـنک ، راضح  هجوتم  ار  دوخ  تارکذـت  تسا  ترخآ  ملاع  هجوتم  اهلد  همه  هک  نامز  ناکم و  نیا  رد  دـهد و  رارق 
تـصرف تحیـصن و  نامز  نداد  تسد  زا  زج  تسا ، ناگدـید  تبیـصم  یـشوخلد  هیام  هک  ناکم و ....  ّتنج  نایـشآ ، دـلخ  هیبش  یتاملک 

. دنکیمن غلبم  دیاع  يرگید  زیچ  راذنا ،
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دزـشوگ ار  دـنوادخ  زا  تعاطا  رد  نینمؤم  شزرا  راـگدرورپ و  تمکح  یهلا و  فراـعم  هک  تسا  نیا  هفیظو  سلاـجم ، هنوگ  نیا  رد  ج :

هجوت دروم  تسا ، نمؤم  مهم  ياهیگژیو  زا  هک  نتسناد ، تمکح  زا  هتـساوخ  رب  ار  وا  تاردقم  همه  ندوب و  ادخ  تاردقم  میلـست  مینک ،
ترخآ ملاع  هب  رباص ؛ دنرکاش و  بئاصم  رد  یعقاو  نانمؤم  هکنیا  دوش و  هراشا  اهنآ  ناوارف  رجا  بئاصم و  رد  نیرباص  شاداپ  هب  دـشاب و 

. دننادیم تقوم  لزنم  رذگ و  لحم  ار  ایند  یگدنز  دنراد و  هجوت 

تایاور

: دومرف ع )  ) اضر ماما  - 1
(1) ِۀَبیِصُْملا . ٍلِجاَِعب  ِۀَیِْزعَّتلا  َنِم  َیلْوَأ  ِباَوَّثلا  ِلِجِآب  ُۀَِئنْهَّتلا 

. ییایند تبیصم  رب  تیلست  هیزعت و  زا  تسا  رتراوازسو  یلوا  یترخآ  ناوارف  باوث  رطاخ  هب  نتفگ  تینهت 
: دومرف ع )  ) رقاب ماما  - 2

(2) مالَْکلا . َنِم  اَذَه  ُوَْحن  َو  ُهَدَْعب  اَم  َو  ِتْوَْمِلل  ٌةَرِکْذَت  َو  ُهَْدنِع  ٌعاَجِْرتْسا  ِهیِّزَُعی  يِذَّلا  ِِملْسُْمِلل  ِِملْسُْملا  ُۀَیِْزعَت 
هب يروآداـی  ار  وا  و  َنوـُعِجار ) ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ   ) دـناوخب وا  دزن  ار  عاـجرتسا  هملک  هک ، تسا  نیا  هب  شردارب  هب  ناملـسم  تیلـست  هیزعت و 

. دنک تمایق  لاوحا  زا  نآ  دننام  گرم و  زا  دعب  گرم و 

310 / 7 همکحلا ، نازیم  - 1

ص)  ) 30 نامه ، - 2
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راقو شمارآ و  ظفح  . 13

هراشا

(1) ُبُولُْقلا ) ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِِذب  الَأ  ِهَّللا  ِرْکِِذب  ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَت  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  )
. دباییم شمارآ  اهلد  ادخ  دای  اب  هک  شاب  هاگآ  دریگیم . مارآ  ادخ  دای  هب  ناشیاهلد  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  نامه 

دروم بلطم  لفحم و  هب  صاخ  هجوت  زکرمت و  دنمزاین  وا  تسا . لئاسم  نیرت  يرورـض  زا  نارنخـس  يارب  یحور  نانیمطا  شمارآ و  ظفح 
بابـسا و یحور ، لزلزت  بارطـضا و  ناـمز  رد  هن  تسا  نکمم  سفن  هب  داـمتعا  شمارآ و  ناـمز  رد  بلطم ، رب  رکف  زکرمت  تسا و  ثحب 

: تسا زیچ  دنچ  دوشیم  یحور  لزلزت  ثعاب  هک  یللع 

یحور لزلزت  للع 

سلجم رد  یملع  ياهتیصخش  ای  ناگرزب  زا  یضعب  روضح  - 1
. درک دهاوخ  روطخ  نانخس  زا  وا  تیاضر  مدع  هدنیوگ ، ملکتم و  نهذ  رد  هک  هسلج ، زا  نیعمتسم  زا  یضعب  جورخ  - 2

28 دعر ، - 1
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. دهدیم تسد  زا  ار  مالک  هتشر  مرتحم  غّلبم  هکیلاح  رد  نخس ، نیب  رد  نیعمتسم  زا  یضعب  تالاؤس  - 3

نیعمتسم بناج  زا  وا  هب  هدنیوگ  ياطخ  ندرک  دزشوگ  - 4
یگدامآ هرابرد  هک  لبق  ياهتمـسق  هب  هجوت  اب  اذل  دنکیم . داجیا  هدنیوگ  رد  ار  بارطـضا  رطاخ و  شیوشت  یعون  هب  اهنیا  زا  مادک  ره 

ای راگدرورپ و  دای  رکذ و  اب  دـشاب و  هتـشاد  تسد  رد  ناـنچمه  ار  هسلج  لرتنک  دـیاب  غلبم  دـش ، ناـیب  لـکوت  سفن و  هب  داـمتعا  لـماک و 
. تسا نید  فراعم  غیلبت  همزال  ندشن  باتیب  لمحت و  ربص و  دنک . نایب  ار  دوخ  نانخس  همادا  یعمج ، تاولص  نداتسرف 

تایاور

: دندومرف نوعمش  هب  یحیاصن  نمض  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  - 1
حَفَص (1) َو  اَفَع  َو  ٌۀَِّیلِهاَج  َو ال  ٌۀَّفِخ  َُهل  ْنُکَت  َْمل  ْنَِمل  َو  َرَّقََوت  ْنَِمل  َیبوُطَف 

زا هدیشخب و  ار  نارگید  ياطخ  دنشاب ، رود  فلج  کبس و  هنالهاج و  ياهراک  زا  دنشاب و  هتشاد  تناتم  راقو و  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ 
. دنرذگرد نانآ 

: دومرف نیقتم  تافص  رد  ع )  ) یلع ماما  - 2
(2) ٌرُوبَص . ِهِراَکَْملا  ِیف  َو  ٌرُوقَو  ِلِزالَّزلا  ِیف 

. تسا رابدرب  اهيراوگان  رد  مارآ و  اهیتخس  رد 

20 لوقعلا ، تحت  - 1

3 ص )  ) هبطخ 1 هغالبلا ، جهن  - 2
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يرورض ریغ  هفاضا و  تاکرح  راتفر و  راتفگ ، زا  زیهرپ  . 14

هراشا

میهفت اهنآ  هب  ار  دوخ  رظن  دروم  میهاـفم  دـناسرب و  ناگدنونـش  هب  یبوخ  هب  ار  شدوخ  بلطم  هک ، تسا  نیا  نید  غلبم  هدـنیوگ و  فدـه 
زا ار  وا  ساوح  رگید ، ترابع  هب  هدرک و  رود  نخـس  لصا  زا  ار  وا  هدرک و  بطاخم  هجوت  بلج  هک  یتکرح  ای  یمـالک و  رگا  یلو  دـنک ،
هک يدراوم  دـنکیم . رمثیب  ار  وا  تامحز  تسا و  داـضت  رد  وا  فدـه  اـب  عقاو  رد  دوش ، رداـص  غلبم  زا  دـنکیم  هدـنکارپ  ثحب  تقیقح 

: دنرایسب دنک  رود  بلطم  لصا  زا  ار  بطاخم  هجوت  دناوتیم 

: دروم دنچ  رکذ 

رد نخـس  ای  یخیرات و  ای  تسا  یـسامح  ثحب  رگا  عوضوم ، ادص و  نیب  بسانت  تیاعر  مدع  ای  و  زاین ، دح  زا  رتشیب  ادص  ندرک  دنلب  - 1
. دریگ رارق  تقد  دروم  نآ  یهاتوک  دنلب و  ادص و  دیاب  مادک  ره  رد  تسا ، یقالخا  تارکذت  هظعوم و 

يرورض ریغ  هفاضا و  تاکرح  راتفر و  راتفگ ، زا  زیهرپ  . 14www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 219زکرم  هحفص 135 

http://www.ghaemiyeh.com


124 ص :
نایب نحل  ادص و  رییغت  مدع  اهتنا و  ات  ادتبا  زا  یتخاونکی  - 2

دارفا هب  هاگن  هجوت و  مدـع  نیعم و  یتمَـس  هب  ای  صاخ و  يدرف  هب  ندـش  هریخ  نیعمتـسم و  هب  ندرک  هاـگن  رد  تلادـع  تیاـعر  مدـع  - 3
. رگید

. دیوگب کی »  » ار کی »  » هکنیا لثم  بطاخم ، نهذ  زا  رود  ای  طلغ و  تروص  هب  تاملک  رارکت  - 4
یـضعب هک  نیا  ای  و  لثملا » یف  اًلثم ، هکنیا ، هب  دوش  ضرع  دـناسریم ، ضرع  هب  : » لثم تداـع  تروص  هب  هژیو  تاـملک  یـضعب  رارکت  - 5

هدننک و هتـسخ  بطاخم  يارب  نآ ، هیور  یب  رارکت  هک  دیدرک »؟ هجوت  دش ؟ یچ  : » هملک لثم  دننکیم  رارکت  ار  ياهملک  ياهلمج  زا  دـعب 
. تسا روآلالم 

ندرک هفرـس  ادص و  ندرک  فاص  نآ ، رارکت  اهبل و  رود  هب  نابز  ندناخرچ  لثم  رـس ، تسد و  فراعتم  زا  جراخ  یفاضا و  تاکرح  - 6
يارب مه  هدومن و  جراـخ  تناـتم  راـقو و  زا  ار  غلبم  مه  هک  اـهنآ ، ندرب  نییاـپ  ـالاب و  هزادـنا  زا  شیب  اـه و  تسد  يداـیز  تکرح  داـیز ،

. دوشیم روآرجز  بطاخم 
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تایاور

: دومرف ع )  ) قداص ماما  - 1
ِلوُضُْفلِاب (1) ُمَّلَکَتَی  ُِملاَْعلا ال 

. دیوگیمن نخس  یفاضا  نانخس  هب  ملاع 
: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 2

ِِهلْوَق (2) ْنِم  َلْضَْفلا  َکَْسمَأ  َو  ِِهلاَم  ْنِم  َلْضَْفلا  َقَْفنَأ  ْنَِمل ...  َیبوُط 
. دراد هگن  ار  شنابز  زا  هفاضا  دنک و  قافنا  ار  شلام  زا  هفاضا  هک  یسک  لاحب  اشوخ 

: دیامرفیم ع )  ) یلع ماما  - 3
(3) َسیئَّرلا . ُنیُهی  َو  َسیلَْجلا  ُّلُِمی  ِرْذَْهلا  ُةَْرثَک 

. دوب دهاوخ  سیئر  يراوخ  یتسپ و  بجوم  هدرک و  لولم  ار  نیشنمه  نانخس ، رد  لطاب  اطخ و  يدایز 

437 / 8 همکحلا ، نازیم  - 1

تمکح 123 هغالبلا ، جهن  - 2

3 ص )  ) 4 / 8 همکحلا ، نازیم  - 3
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ینارنخس زا  دعب  نانخس  نتشون  . 15

هراشا

تمحر و زا  رپ  ینید  تاسلج  يونعم  ياضف  تسا . ینارنخـس  ماجنا  زا  دـعب  نآ  نتـشون  تسا ، مزال  نارنخـس  يارب  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی 
زا هدمآ و  هدنیوگ  نهذ  رد  هک  تسا  یتاکن  تایانع ، نیا  هلمج  زا  هک  دوشیم  ناگدـننک  تکرـش  لماش  هظحل  ره  هک  تسا  یهلا  فاطلا 

ثحب دروم  عوضوم  اب  طبترم  ًاتقیقح  هک  ثیدح  ای  یخیرات و  هعقاو  ای  ناتـساد  ای  هتکن  نآ  حرط  ترورـض  هدش و  جراخ  وا  نهذ  یناگیاب 
: تفگ ناوتیم  اذـل  تسا ؛ هدرکن  روطخ  وا  نهذ  هب  بلاطم  نیا  هدرک  رکف  هچ  ره  ربنم  زا  لـبق  هکنآ  لاـح  دوشیم و  ساـسحا  تسه  مه 
تایانع و زا  ینارنخس  نیب  رد  هدش  حرطم  ياهلثملابرض  ای  ثحب و  هب  دورو  کبـس  یتح  ای  یخیرات و  يایاضق  ای  ثیداحا و  زا  یـضعب 

درمـش تمینغ  دیاب  ار  صاخ  فطل  نیا  سپ  تسا ، هدش  هدنونـش  هدنیوگ و  لاح  لماش  تیبلها : سلجم  تکرب  هب  هک  تسا  هیهلا  فاطلا 
. دومن يریگولج  نآ  ددجم  یشومارف  زا  نتشون  اب  و 

تاکن هعفد  ره  حرطم ، توافتم  نامز  هس  رد  لـفحم و  هس  رد  ار  عوضوم  کـی  دنتـشاد  ناـیب  هتکن ، نیا  دـیکأت  نمـض  دـیتاسا ، زا  یـضعب 
هب دنوادخ  هیده  بلاطم  نیا  دیدرگ  ساسحا  عقاو  رد  دش و  نایب  یقیقد  دیدج و 
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دیاب ار  ینید  لفحم  رد  زیزع  ناگدـننک  تکرـش  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها سلجم  ردـق  سپ  درک ، يراج  ام  نابز  رب  هک  دوب  ناـبطاخم 

. دنوشیم نارنخس  هب  راگدرورپ  صاخ  تایانع  یملع و  دشر  ثعاب  نانیا  هک  تسناد 

: نانخس ندرک  تشاددای  نتشون و  دیاوف 

. ددرگیمن شومارف  هدش  هتفگ  بلاطم  - 1
. دریگیم رارق  رتشیب  تقد  هجوت و  دروم  هدوب ، نآ  نایب  بلاطم و  رد  یصقن  ای  لاکشا و  رگا  - 2

. ییوگهدنکارپ رادقم  نییعت  - 3
. لمع یبایزرا  سفن و  هبساحم  - 4

تایاور

: دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  - 1
(1) راَّنلا . َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  اَمِیف  ًاْرتِس  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ُۀَقَرَْولا  َْکِلت  ُنوُکَت  ٌْملِع  اَْهیَلَع  ًةَدِحاَو  ًۀَقَرَو  َكََرت  َو  َتاَم  اَذِإ  ُنِمْؤُْملا 

دهاوخ شـشوپ  رتس و  شتآ  وا و  نیب  ذغاک  نآ  دراذـگیم ، اج  هب  هدـش  هتـشون  یملع  نآ  رب  هک  يذـغاک  دوخ  زا  دریمیم و  نمؤم  یتقو 
. دوب

: دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  - 2
باَتِْکلِاب (2) َْملِْعلا  اوُدِّیَق 

. دینک دنب  رد  نتشون  هلیسو  هب  ار  ملع 

8 ص )  ) 1 / 1 راونالا ، راحب  - 1

332 ص ) ، ) لامعلا زنک  - 2
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128 ص :
: دومرف ع )  ) مظاک ماما  - 3

(1) ِْهَیلِإ . َباَت  َو  ُْهنِم  َهَّللا  َرَفْغَتْسا  ًائِّیَس  َلِمَع  ْنِإ  َو  َهَّللا  َداَزَتْسا  ًانَسَح  َلِمَع  ْنِإَف  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  ُهَسْفَن  ْبِساَُحی  َْمل  ْنَم  اَّنِم  َْسَیل 
رگا دیامن و  رتشیب  قیفوت  بلط  رکشت و  ادخ  زا  هدرک  یبوخ  راک  رگا  سپ  دنکن ، یگدیسر  دوخ  باسح  هب  زور  ره  هک  یسک  تسین  ام  زا 

. دنک هبوت  رافغتسا و  هداد  ماجنا  یتشز  لمع 
: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 4

َیَِقب (2) ام  َتْظِفََحل  َكِرْمُع  یِضام  ْنِم  َتعَنَص  اِمب  َتْرَبَتعا  َِول 
. درک یهاوخ  رتشیب  تبقارم  ار  رمع  یقب  ام  يریگب  تربع  ياهدرک  هتشذگ  رد  هچنآ  هب  رگا 

: دومرف ع )  ) یلع ماما  - 5
ُهْلقَع (3) َبَرَغ  ْدَقَف  ُُهلوَق  هَبَجْعا  ْنَم 

. تسا هدش  رود  وا  زا  شلقع  دیآ  ششوخ  شدوخ  راتفگ  زا  هک  یسک 
: دومرف ع )  ) قداص ماما  - 6

َِۀباَتِْکلا (4) یَلَع  ُلِکَّتَی  ُْبلَْقلا 
. دنکیم ادیپ  شمارآ  نانیمطا و  هتشون  هب  لد 

: دومرف ع )  ) قداص ماما  - 7
اَْهَیلِإ (5) َنوُجاَتَْحت  َفْوَس  ْمُکَّنِإَف  ْمُِکُبتُِکب  اوُظِفَتْحا 

. دینکیم ادیپ  زاین  نآ  هب  هدنیآ  رد  هک  دیراد  ظوفحم  ار  دوخ  تاج  هتشون 

72 / 70 راونالا ، راحب  - 1

604 / 2 مکحلا ، ررغ  - 2

452 / 8 همکحلا ، نازیم  - 3

66 / 1 یفاک ، لوصا  - 4
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129 ص :

یبزح ثحابم  هب  دورو  زا  زیهرپ  . 16

هراشا

: دندومرف هک  مینکیم  هراشا  ياهنماخ  هللاهیآ  ترضح  بالقنا ، هنازرف  ربهر  تانایب  هب  هراب  نیا  رد 
ناـمدوخ یغیلبت  تدـهاجم  شـالت و  تفگ و  فرح و  هطیح  زا  یلک  هب  ار  یـسایس  لـئاسم  دـیاب  اـم  هن  میروخب : همطل  دـیابن  فرط  ود  زا 

شتآ ار  يراذگهیامرس  نیا  دمآ و  یمالسا  تضهن  یلو  دندرک ، يراذگهیامرس  لاس  اههد  نآ  يور  نانمـشد  هک  نانچ  نآ  مینک ، جراخ 
، ربنم همه  مینک  روصت  هک  میتفیب  دیاب  فرط  نیا  زا  هن  و  درک ، ینید  ياهتیلاعف  نتم  دراو  ار  یـسایس  هشیدـنا  راتفگ و  درب و  نیب  زا  دز و 

کی ریخن ، مینک ، لیلحت  ار  یسایس  لئاسم  لیئارسا و  اکیرمآ و  لئاسم  مینیشنب  هک  نیا  ینعی  نینمؤم ، اب  مدرم و  اب  هبطاخم  همه  غیلبت ، همه 
باریس دابآ و  ریمعت و  یتسیاب  ار  وا  رکف  ناج و  لد و  تسامـش . بطاخم  لد  نآ  دراد و  دوجو  يرگید  بجاو  دشابن ، رگا  رتبجاو  راک 

(1) مینک .
هب درک و  تلاخد  رتمک  دیاب  یطخ ، دوجوم  یسایس  تافالتخا  رد  هک ، تسا  نیا  نم  داقتعا  دندرک : هیصوت  نویناحور  هب  رگید  ینایب  رد  و 

کی

84 / 11 ناغلبم 5 / عمج  رد  تانایب  - 1
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130 ص :
يردـپ و هبنج  نآ  ینعی  دـنراد . هگن  رود  اهيریگرد  زا  ار  دوخ  رتشیب  هچره  دـننک  شـشوک  نویناحور ) ( ؛ درک تلاخد  دـیابن  اًلـصا  اـنعم 

تیناحور ات  درک  تیاعر  یتسیاب  ار  اهنیا  نتسناد . دوخ  نادنزرف  ار  رگیدکی  اب  ضراعتم  رـشق  ود  ره  نتـشاد ؛ مدرم  همه  يارب  ار  یمومع 
(1) دنامب . تافالتخا  زا  رتالاب  هراومه 

ماظن و یسایس  تهج  نامه  باّلط  یسایس  تهج  دنکن . دشر  ذوفن و  هزوح  رد  یسایس  ياهيدنبحانج  اهيدنبهتسد و  هک ، دیـشاب  بقارم 
(2) دیریگب . یپ  اًلمع - ًالوق و  مدرم - اب  دروخرب  رد  تاغیلبت و  رد  هللاءاش  نا  دیاب  ار  بالقنا  تهج  نامه  تسا . بالقنا 

صاخ بزح  هن  میشاب  قح  غّلبم 

هب غلبم  دریگ و  رارق  دنتسه  صخشم  ياههقیلـس  راکفا و  ياراد  هک  صاخ  ياههورگ  دارفا و  زا  دیجمت  فیرعت و  ریثأت  تحت  اهربنم  یتقو 
یـسایس و رکف  ای  بزح و  نآ  دیاش  هچرگا  دشاب ، نید  يارب  یبوخ  غلبم  دناوتیمن  رگید  دشاب ، یـسایس  هقیلـس  ای  رکف و  کی  دییأت  لابند 

رادـم تسا و  هتفرگ  شیپ  رد  ار  اـیبنا  راـک  غلبم ، هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  دـشاب ، نید  دنـسپ  دروم  یتاـهج  زا  بوـخ و  رکف  یعاـمتجا 
. رادم بزح  هن  دشاب  رادم  قح  هشیمه  دیاب  غلبم  تسا . تقیقح  قح و  نایب  ایبنا  تکرح 

70 / 8 نامرک 20 / نویناحور  ءاملع و  رادید  رد  تانایب  - 1

70 / 12 مق 1 / نویناحور  ءاملع و  عمج  رد  تانایب  - 2
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131 ص :

عوضوم باختنا  رد  لالقتسا  . 17

هراشا

ْمِْهَیلِإ ُنَکَْرت  َتْدِـک  ْدََـقل  َكاْنتَّبَث  ْنَأ  َْول ال  َو  اًلِیلَخ * َكوُذَـخَّتَال  ًاذِإ  َو  ُهَْریَغ  اْنیَلَع  َيِرَتْفَِتل  َْکَیلِإ  اـْنیَحْوَأ  يِذَّلا  ِنَع  َکـَنُوِنتْفََیل  اوُداـک  ْنِإ  َو  )
(1) اًلِیلَق ) ًاْئیَش 

هب ار  وت  تروص  نآ  رد  يدـنبب و  اـم  رب  ار  نآ  زا  ریغ  اـت  دـننک  هارمگ  میاهدرک  یحو  وت  يوس  هب  هچنآ  زا  ار  وـت  هک  دوـب  هدـنامن  يزیچ  و 
. يوش لیامتم  نانآ  يوس  هب  یمک  دوب  کیدزن  ًاعطق  میتشادیمن ، راوتسا  ار  وت  رگا  و  دنریگب . دوخ  یتسود 

سلاجم رد  نانخـس  يارب  هدافتـسا  لباق  عوضوم  باـختنا  تسا  ناوارف  تقد  دـنمزاین  دـنراد و  دروخرب  نآ  اـب  نیغلبم  هک  يروما  هلمج  زا 
، نیعمتـسم یهاگآ  ملع و  نانخـس و  نیب  بسانت  تیاعر  دریگ . رارق  رظن  دـم  لـماک  روط  هب  فلتخم  لـماوع  یماـمت  دـیاب  هک  تسا  ینید 

کی باـختنا  يارب  هک  ینیواـنع  زا  رگید  یـضعب  هسلج و  رب  مکاـح  ياـضف  زا  یهاـگآ  تخانـش و  ناـبطاخم ، یعقاو  ياـهزاین  هـب  هجوـت 
زا يریگ  هرهب  زا  دعب  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  هتبلا  دش . هراشا  اهنآ  هب  هتشذگ  رد  تسا ، مزال  بوخ ، عوضوم 

74 - 73 ءارسا ، - 1
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132 ص :
. دوش ظفح  دیاب  هراب  نیا  رد  وا  لالقتسا  تسا و  غلبم  صخش  هدهع  هب  عوضوم  باختنا  لماوع ، همه 

نارگید رازبا  غّلبم ،

. دوشن دوخ  فادـها  هب  نارگید  ندیـسر  يارب  يرازبا  هلیـسو و  ات  دـشاب ، هتـشاد  يریگتهج  نارگید  زا  دـیابن  بلاـطم ، باـختنا  رد  غلبم 
یـصاخ فده  ضرغ و  نودـب  يدراوم  رد  هچ  رگ  هک  دـنهدیم  تهج  غلبم  هبو  دـننکیم  صخـشم  ار  ینارنخـس  عوضوم  يدارفا  یهاگ 

نینچ رد  تسا . غلبم  یناحور و  نابز  زا  نارگید  هب  دوخ  بلاطم  ندـناسر  ناـنآ  فدـه  یهاـگ  یلو  دراد ، ياهرواـشم  هبنج  طـقف  تسا و 
. دنکیم يریگولج  وا  ندش  رازبا  هلیسو و  زا  هدمآ و  وا  کمک  هب  هک  تسا  یناحور  يرایشوه  تواکذ و  يدراوم 

نارگید لیم  هن  هفیظو  قبط  نخس 

دنیاشوخ هک  یعوضوم  هکلب  تسا ، يرورـض  شرکذت  دنراد و  زاین  مدرم  هک  ار  هچنآ  هن  یلو  درادـن  يریگتهج  نارگید  زا  غلبم  یهاگ 
ار وا  بذج و  ار  عمتـسم  هک  دنکیم  باختنا  نانچ  نآ  ار  نحل  نایب و  زرط  یباختنا ، عوضوم  ثحب ، عون  دنکیم . باختنا  تسا ، بطاخم 
، نارنخـس تارظن  ندرک  نوگرگد  دصق  هب  اهیـضعب  دوشیم ، هدـیمهف  دـش  هراشا  نآ  هب  هک  ياهفیرـش  هیآ  زا  دراد . هگن  یـضار  دوخ  زا 

تشاد میهاوخ  تسود  ار  وا  ام  دیوگب  نانچ  نینچ و  رگا  هک  دننکیم  اقلا  وا  هب  زیگناهسوسو  ینانخس  اب  دننکیم و  کیدزن  وا  هب  ار  دوخ 
نآ صاخ  عمتسم  نیا  يارب  نامز  نآ  رد  هتبلا  دننکیم و  راداو  نانآ  دنسپ  دروم  تاعوضوم  باختنا  هب  ار  وا  و 
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133 ص :
. تسا نیرتملاع  نیرتهب و  غلبم 

ماظن زا  دیاب  نانآ  ظفح  بذـج و  يارب  دـنادیم  غّلبم  ای  دندنـسپیم و  ار  ع )  ) نامز ماما  زا  نخـس  طقف  نآ  نیعمتـسم  هک  یلفحم  رد  اًلثم :
ياهداقتنا دنراد  ار  دوخ  صاخ  يرکف  هیور  هک  نید  ياملع  یضعب  زا  ای  دنک و  داقتنا  ًاتحارص  نیلوئسم  یضعب  زا  ای  یمالـسا و  يروهمج 

هک تسین  رضاح  صخش  نیمه  نکیلو  تسا  مهارف  نانآ  دنیآشوخ  تابجوم  ناوارف و  وا  هب  نایوگ  تنـسحا  عقوم  نیا  رد  هتبلا  دنک و  دنت 
دهاوخ هدرزآ  ار  نانآ  يرکذت  نینچ  نیا  هک  ارچ  دیآرب ؛ نانآ  حالـصا  تهج  رد  دـهد و  رکذـت  ًاتحارـص  دارفا  نیمه  رد  ار  راکـشآ  قسف 

ظفح تسا  نینچ  رگا  هک  دراد  مه  یتاهیجوت  دوخ  یهاتوک  نیا  يارب  مرتحم  غلبم  نیا  هچ  رگا  دومن . دنهاوخن  دـیجمت  وا  زا  رگید  درک و 
ناوارف و لیالد  تسا  هدـش  يزیرهیاپ  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  هب  تدوم  تبحم و  يانبم  رب  هک  یمالـسا  ماـظن  لـصا  نید و  ياـملع  تمرح 

. دنیبب مه  ار  نشور  لیالد  نیا  دیاب  دنیبیم  ار  یتاهیجوت  يدرف  رگا  سپ  دراد . ار  یمهم 

: تایاور

: دندومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  - 1
الیِوَط (1) ًانْزُح  ُثِرُوت  ٍۀَعاَس  ِةَوْهَش  َّبُر  َو  ٌْولُح  ٌفیِفَخ  ُلِطاَْبلا  َو  ٌُّرم  ٌلیِقَث  ُّقَْحلا 

. دروآیم راب  هب  ار  ینالوط  ینزح  هک  دودحم  مک و  شهاوخ  اسب  هچ  و  نیریش ، کبس و  لطاب  تسا و  خلت  نیگنس و  قح 

82 / 77 راونالا ، راحب  - 1
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134 ص :
: دندومرف ع )  ) قداص ماما  - 2

کَمَِزل (1) اَذِإ  ِّقَْحِلل  َّلِذَت  ْنَأ  ُّزِْعلا 
. دش بجاو  مزال و  وت  رب  رگا  یشاب  میلست  لیلذ و  قح  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  يدنلبرس  تزع و 

: دندومرف ع )  ) قداص ماما  - 3
ْهیَلَع (2) َو  َُهل  اَمِیف  َّقَْحلا  َلاَق  ْنَم  ِساَّنلا  یَْقتَأ 

. دیوگب ار  قح  طقف  تسوا  ررض  هب  ای  وا  عفن  هب  هچنآ  رد  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  اوقتاب 
: دندومرف ع )  ) قداص ماما  - 4

ِهلْهَأ (3) َو  ِّقَْحلا  ِنَع  اُولوَُزت  اَلَف  َنِّوَلَتُْملا  ِهِْقلَخ  ْنِم  ُضِْغُبی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا 
قح و زا  هاگچیه  سپ  دیآیم ، شدـب  دـننکیم ) ضوع  گنر  اجره  اب  بسانتم   ) نّولتم ياهناسنا  زا  شقلخ  نیب  رد  دـنوادخ  هک  دـینادب 

. دیریگن هلصاف  قح  رادفرط 

ص)  ) 22 / 78 راونالاراحب ، - 1

288 / 70 نامه ، - 2
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135 ص :

ینارنخس شور  مود : شخب 

يروآدای
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136 ص :
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137 ص :
دـشاب هتـشاد  هجوـت  نآ  هب  اـت  تسا  نید  غـلبم  کـی  زاـین  هک  يرگید  تاـکن  هب  دـش  حرطم  لوا  شخب  رد  هک  یموـمع  تارکذـت  زا  دـعب 

. میزادرپیم
هب نتفگ  نخـس  ربنم و  اب  یـسایس  یـسامح ، ياههباطخ  ای  یتاقیقحت و  ياهسنارفنک  سرد و  سالک  يرازگرب  عون  فده و  هک  اجنآ  زا 

رانک ار  یـصصخت  ياـهثحب  اـهسنارفنک و  اـی  يرادسـالک و  ياـهشور  زیزع  نویناـحور  زاـین  بسحرب  تسا  تواـفتم  یتنـس  کـبس 
. میزادرپیم دوخ  عوضوم  هب  طقف  هتشاذگ و 

: تسا تمسق  هس  نیا  لامک  هب  نخس  لامک  تسا و  زاین  دروم  یساسا  تمسق  هس  ینارنخس  کی  رد 
هیهقف تاعورف  ماکحا و  نایب  لوا : تمسق 
ینید فراعم  قالخا و  نایب  مود : تمسق 

( دوش یم  هتخادرپ  نآ  هب  موس  شخب  رد  ( ) مالسلا مهیلع   ) تراهط تمصع و  تیب  لها  هب  لسوت  رکذ  موس : تمسق 
قالخا ای  دوش و  هتفگ  ماکحا  ًاصاصتخا  سلجم  کی  ناوتیم  هتبلا 
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یصاصتخا ياهربنم  اب  بسانتم  دوشیم  حرطم  اجنیا  رد  هچنآ  تسا . يرادسالک  طیارش  هب  هجوت  مزلتسم  دیاوف ، نتشاد  نمض  هک  دشاب ،

. میشاب هدرک  تیاعر  ار  نآ  لامک  ات  میهدیم ، رارق  تمسق  هس  رد  ار  ثحب  ام  اذل  دشابیم و  كرتشم  ای  و 
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هیهقف تاعورف  ماکحا و  نایب  ّلوا : لصف 

ماکحا نایب  تیمها  . 1
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یعرـش لئاسم  هب  ییوگخساپ  ماکحا و  نایب  ار  دوخ  ياهراک  زا  یکی  ص )  ) مرکا ربمایپ  تسا . یعرـش  ماکحا  نایب  نید ، شخب  نیرتمهم 
تـسه هک  نانچنآ  ار  نید  هک  تسا  نیا  وا  هفیظو  تشادـن . ییابا  یعرـش  لـئاسم  هب  نداد  خـساپ  اـی  نتفگ و  زا  داد و  رارق  مدرم  هرمزور 

یگدـنز زا  یمهم  شخب  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  تسا . مدرم  يالتبا  دروم  ماـکحا  نید ، زا  یمظعا  تمـسق  دـنک . وگزاـب  مدرم  يارب 
رایـسب هچ  تسا . یگرزب  راختفا  هکلب  هفیظو ، اهنت  هن  نتفگ  هلأسم  دـناهدرک . يرپس  یعرـش  لـئاسم  نید و  ماـکحا  ناـیب  تهج  رد  ار  دوخ 

ینید هلأسم  کی  يریگدای  اب  هک  یناسک  رایـسب  هچ  دـنراد و  لطاب  ياهتدابع  اـهزامن و  هلأـسم ، کـی  نتـسنادن  تلع  هب  هک  ییاـهناسنا 
شقادصم نیرتزراب  نیلوا و  تسا  هدمآ  نید  ملع  بلاط  ملع و  تلیـضف  رد  هک  یتایاور  عیمج  دننارذگیم . تراهط  یکاپ و  هب  ار  يرمع 

. دنشوکیم دوخ  یعرش  ماکحا  يریگدای  تهج  رد  هک  دنتسه  یناسک 
تاداـبع و رما  رد  مدرم  هفیظو  ندرک  صخـشمو  یعرـش  ماـکحا  ناـیب  قیقحت ، يرمع  زا  دـعب  دـیلقت ، عـجارم  نید و  ياـملع  گرزب  راـک 

! رتالاب نیا  زا  یمهم  هچ  تسا و  تالماعم 
ار نآ  هرکاذـم  یعرـش و  هلأسم  نایب  دـننادیم و  دوخ  نأش  رـسک  ار  هلأسم  نتفگ  هک  یناـسک  دنـشیدناهداس  ردـق  هچ  تفگ  دـیاب  ًاـتقیقح 

. دنرامشیم کچوک 
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یعرش هلأسم  نایب  رد  مهم  تاکن  . 2

مدرم هماع  دزن  رد  املع  هاگیاج  ظفح  فلا :
. دیآیم باسح  هب  نید  عیشت و  فیعضت  تقیقح  رد  مدرم  دزن  رد  هاگیاج  نیا  فیعضت  دنوریم . رامش  هب  نید  نصح  ایبنا و  ناثراو  املع 

ياربک تبیغ  نامز  رد  ثداوح ، مطالتم  سوناـیقا  شنت و  رپ  ياـیند  رد  تسا و  هداد  رارق  مکحم  یعـضوم  رد  ار  عیـشت  زورما  هب  اـت  هچنآ 
میظع هاگیاج  نآ  رگا  تسا و  ناـنآ  زا  مدرم  تعاـطا  نید و  ياـملع  يرادـیاپ  تماقتـسا و  تسا ، هدرک  ظـفح  ع )  ) ناـمز ماـما  ترـضح 

غلبم رب  سپ  دنتشادن ؛ ار  عیشت  مالسا و  نانمـشد  اب  هلباقم  ناوت  روما  زا  يرایـسب  رد  اهنآ  دیاش  دوبن  املع  هب  مدرم  صاخ  مارتحا  یمدرم و 
یمارتحایب دوشن . اهنآ  هب  تناها  بجوم  هدـش و  ظفح  ینید  ناملاع  نأش  هک  دـنک  هدافتـسا  یتاملک  زا  یهقف  لئاسم  نایب  رد  تسا  مزال 

هخاش و رب  نتسشن  دننام  هب  نیا  هک  ارچ  تسا  غّلبم  صخش  هعیـش و  هیملع  ياههزوح  هب  تناها  تقیقح  رد  دیلقت ، عجارم  املع و  هب  تبـسن 
. تسا نآ  ندیرب 

رد یـصاخ  ياههیانک  اب  ای  دننکیمن و  وگزاب  ارنآ  ای  دنفلاخم  نید  نادـهتجم  زا  یملاع  رظن  ییاوتف و  اب  نوچ  نویناحور  زا  یـضعب  هتکن :
یهاگ دنهدیم و  ناشن  نآ  زا  ار  دوخ  يدنسرخان  تاکرح ، هراشا و  ای  نابز  بلاق 
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تردـق دنتـسین و  داهتجا  دـح  رد  ًالومعم  دارفا  هنوگنیا  نوچ  دـنزادرپیم و  تفلاخم  هب  تدـش  اب  يدـهتجم  ياوتف  دـضرب  هدـش  هدـهاشم 

رب هوالع  درادـن . يرگید  رثا  ناـشیا  یملع  هاـگیاج  فیعـضت  مدرم و  دزن  رد  دوخ  ریقحت  زج  اـهنآ  تفلاـخم  دـنرادن ، ار  ماـکحا  طابنتـسا 
. دناهدش جراخ  تسا  مدرم  هب  اوتف  ندناسر  طقف  هک  غّلبم  هفیظو  دودح  زا  هکنیا 

هلأسم حرط  یگنوگچ  رد  رکفت  ب :
هتفای روضح  ینید  لفاحم  رد  رتمک  ای  دنـشاب و  هدرکن  تکرـش  زگره  نآ  زا  لبق  دیاش  هک  دننکیم  تکرـش  لفاحم  سلاجم و  رد  يدارفا 
ثحب هب  دورو  زا  لبق  نید  ماکحا  غلبم  تهج  نیمه  هب  دننک ، تکرش  رتمک  ای  هتـشادن و  تکرـش  تصرف  ای  دیاش  مه  نآ  زا  دعب  دنـشاب و 

رتهب و هلأسم  نیا  ات  دنک  هدافتـسا  یتامدقم  هچ  زا  دراد ؟ ییاهزاین  شیپ  هچ  هلأسم  نیا  و  دیوگب ؟ دـهاوخیم  ار  ياهلأسم  هچ  دـنادب  دـیاب 
؟ دریگ رارق  بطاخم  نهذ  رد  رتلماک 

دناوتیم ياهلأسم  ره  نوچ  تسا و  يریگهجیتن  رخآ  رد  همدقملايذ و  نآ  زا  دـعب  ثحب و  هب  دورو  يارب  ياهمدـقم  هب  زاین  هلأسم  ره  نایب 
هابتشا رگیدکی  اب  ار  نوگانوگ  عورف  نیبطاخم  ات  دوشب  ياهراشا  زین  دراوم  نآ  هب  تبـسن  دیاب  دشاب ، هتـشاد  یفلتخم  ياههخاش  تاعورف و 

. دننکن
نآ خـساپ  هرمزور و  لئاسم  زا  لاـثم  کـی  رکذ  اـب  هکنیا  اـی  دـشاب و  نآ  نییبت  یهقف و  لاؤس  کـی  حرط  اـب  دـناوتیم  هلأـسم  رکذ  عورش 

. دریذپ تروص 
تافالتخا نایب  زا  زیهرپ  هیلع و  قفتم  لئاسم  رب  هیکت  ج :

کی رد  تسا  نکمم  دنتسه . فلتخم  نیدهتجم  دلقم  هک  دنراد  دوجو  يدایز  دارفا  تسا  نتفگ  نخس  لوغشم  غلبم  هک  ياهسلج  ره  رد 
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رد رتشیب  ای  دهتجم و  ياوتف 5  دشاب  مزال  هلأسم  کی  نایب  يارب  دیاش  دننک و  دـیلقت  صاخ  يدـهتجم  زا  اهنآ  زا  یـضعب  هرفن ، هسلج 50 

. دشاب نهذ 
هک نیا  نمض  تسین و  نکمم  ای  تسا ، لکشم  نآ  تافالتخا  لئاسم و  همه  هب  تبـسن  نتـشاد  نهذ  روضح  يریگدای و  هکنیا  هب  هجوت  اب 

هیجوت مدـع  رطاـخ  هب  اـسب  هچ  هتـشگ و  نیعمتـسم  مدرم و  رطاـخ  شیوـشت  بجوـم  هسلج  کـی  رد  یهقف  تارظن  تاـفالتخا و  همه  ناـیب 
هداد رارق  رکذت  دروم  ار  هیلع  قفتم  لئاسم  ناکمالا  یتح  هک  تسا  غلبم  رب  اذل  دنوش ؛ نیبدب  اهنآ  یهقف  تارظن  املع و  هب  تبـسن  حـیحص ،
دراد قرف  نارگید  اب  هک  دهتجم  کی  ياوتف  هدرک و  حرطم  ار  رثکا  رظن  يراچان  لاح  رد  دـیامن و  زیهرپ  اهنآ  رکذ  یهقف و  تافالتخا  زا  و 

ماک هب  ار  ینید  ماکحا  تذل  هدومن و  تیوقت  یهقف  لئاسم  هب  ار  نیبطاخم  يدنمهقالع  يریگدای و  تردق  هلیـسو  نیا  هب  ات  دهد . رکذـت  ار 
. دناشنب اهنآ 

نآ هب  هدـنیآ  رد  هک  دوشیم  هرادا  سرد  سـالک  لکـش  هب  تسا و  ماـکحا  هب  صتخم  هک  تسا  یلفاـحم  صتخم  تاـفالتخا ، ناـیب  هتکن :
. تخادرپ میهاوخ 
تاعلاطم ندوب  زور  هب  د :

هزات تاقیقحت  ای  دـیدج و  تاعورف  یهقف  لئاسم  رد  هک  ًاصوصخم  دوشیم ، هدوزفا  مولع  هنماد  رب  زور  ره  تسا و  تفرـشیپ  لاح  رد  ملع 
، هتـشگن تباث  نآ  فالخ  هک  ینامز  ات  هیلمع  ياههلاسر  هچ  رگا  تسا . دایز  رایـسب  اوتف  رییغت  ناکما  دریگیم و  رارق  نیدهتجم  رایتخا  رد 

تاعورف هب  زور  ره  هدرک و  زور  هب  ار  شدوخ  تاعلاطم  هک  تسا  نید  غلبم  رب  یلو  تسا  ربتعم 
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. دنک ادیپ  یسرتسد  تسا  نکمم  هک  یقیرط  ره  زا  اهقف  دیدج  تارظن  هزات و 

: هیصوت دنچ 
. دنک هعجارم  هیلمع  ياههلاسر  هب  ًامتح  هدرکن و  دامتعا  لبق  تامولعم  دوخ و  هظفاح  هب  - 1

. دنک هدافتسا  اهقف  یبرع  ياههلاسر  زا  ناکمالا  یتح  هداد و  رارق  هعلاطم  دروم  ار  دیدج  هیلمع  ياههلاسر  - 2
. دنک هدافتسا  عجارم  املع و  صوصخم  ياهتیاس  زا  دراد  تنرتنیا  رتویپماک و  هب  یسرتسد  ناکما  رگا  - 3

. دیامن زیهرپ  ًادج  لامتحاو  سدح  يانبم  رب  ییوگخساپ  رگیدکی و  اب  ماکحا  هسیاقم  زا  - 4
. ددرگ لصاح  یمومع  نانیمطا  دامتعا و  ات  هدناوخ  باتک  يور  زا  ناکمالایتح  یهقف  لئاسم  رکذ  يارب  - 5

نیبطاخم اب  هلأسم  بسانت  تیاعر  ه :-
هلأسم اهنآ و  نیب  بسانت  دیاب  نابطاخم ، هظفاح  رد  رتشیب  يراگدنام  نینچمه  نآ و  زا  رتشیب  رتهب و  يدنمهرهب  تاسلج و  ندوب  دیفم  يارب 

راک رـس و  نآ  اـب  ناـبطاخم  زا  هورگ  نآ  هنازور  هک  دوشیم  حرطم  ياهلأـسم  بساـنت ، تیاـعر  وترپ  رد  هک  ارچ  دوش ؛ تیاـعر  رظن  دروم 
تایکش و زامن و  ماکحا  اًلثم  تساهنآ  هدافتسا  دروم  نیفلکم و  همه  هب  طوبرم  یعرش  لئاسم  یضعب  هتبلا  دنتـسه . نآ  هب  يالتبم  هتـشاد و 

زا ییاههشوگ  هب  ناوتیم  مه  دروم  نامه  رد  نکیلو  ناضمر ، كرابم  هام  رد  هزور  ماکحا  نینچمه 
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عمتـسم صاخ و  تاـسلج  رد  یناـگمه ، لـئاسم  نیا  زا  ریغ  سپ  درک . هراـشا  دراد  هسلج  رد  رـضاح  عمج  اـب  يرتشیب  طاـبترا  هک  ماـکحا 

. دریگ رارق  رکذت  دروم  اهنآ  لغش  تالیصحت و  نس و  تیسنج و  ظاحل  زا  دارفا ، نآ  اب  قبطنم  یعرش  لئاسم  دیاب  صاخ ،
: لاثم دنچ 

رد نتفرگ  رارق  نامرحماناب و  نتفگ  نخـس  نادـنزرف ، رهوش و  قوقح  زاـمن ، ریغ  زاـمن و  رد  شـشوپ  هب  طوبرم  لـئاسم  ناـنز  عمج  رد  : 1
. دوش حرطم  دناوتیم  اهنآ  سمخ  یلام و  باسح  دمآرد و  ياراد  لغاش  نانز  ای  رهوش و  نذا  نودب  نانز  رذن  اهنآ ، اب  تولخ  ناکم 

، یعامتجا ظاحل  زا  نینچمه  اهنآ و  بابـسا  لـسغ و  وضو و  تحـص  ثیح  زا  تراـهط  زاـمن ، ماـکحا  ناـناوجون : ناـناوج و  عمج  رد  : 2
قوقح یعرـش ، رظن  زا  نیدـلاو  زا  تعاطا  هداوناخ ، طـیحم  رد  نآ . مزاول  يراگتـساوخ و  طیارـش  نآ ، دودـح  مرحماـن و  اـب  نتفگ  نخس 

. ناشنارهاوخ ناردارب و  نانآ و  نیب  نیدلاو و  اهنآ و  نیب  لباقتم 
سمخ نینچمه  نآ و  دراوم  ابر و  ماکحا  نالاسدرخ ، اب  هلماـعم  ءارـش ، عیب و  نیدـقاعتم و  طیارـش  تـالماعم ، ماـکحا  راـجت : عمج  رد  : 3

. رازاب اب  طبترم  لئاسم  هیقب  لوپ و  ای  کچ و  شورف  دیرخ و  نآ ، هبساحم  قیرط  لاوما و 
قح تخادرپ  نآ ، هبساحم  یگتسشنزاب و  قوقح  اهراک ، ماجنا  رد  ریجا  فیاظو  یگنوگچ  لالح و  بسک  ماکحا  نادنمراک : عمج  رد  : 4

. تارادا رد  نآ  تیاعر  هار  مدرم و  لاملا و  تیب  قوقح  نایب  لاس ، رخآ  ياهيروهرهب  قیرط  زا  دمآرد  بسک  همیب و 
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یهقف لئاسم  نایب  ياهشور  . 3

ماکحا نایب  هژیو  سلاجم  رد  هلأسم  نایب  ياهشور  لوا :
: تسا نکمم  شور  هس  هب  زین  نیا  دریگیم و  رارق  رظن  لدابت  ثحب و  دروم  یعرش  لئاسم  اهتنا ، ات  ادتبا  زا 

یبیترت یعوضوم و  روط  هب  یعرش  لئاسم  نایب  فلا :
شخب دـنچ  رد  ار  دـیلقت  داهتجا و  ثحب  اًلثم  دـنک ، نایب  نیبطاخم  يارب  هدومن و  يدنبهتـسد  ار  ثحاـبم  هدرک و  عورـش  هلاـسر  يادـتبا  زا 

، دهتجم توف  نینچمه  دهتجم و  لئاسم  ندروآ  تسدب  هار  ملعا ، صیخـشت  دیلقت ، عجرم  صیخـشت  دیلقت ، ترورـض  لصا  دیامن : میـسقت 
. نآ طئارش  تیم و  زا  دیلقت 

. دیامن حرطم  تیفیک  نیمه  هب  ار  تارهطم  تاساجن و  ثحب  اًلثم  ای  و 
( ياهسیاقم  ) اهتوافت نایب  شور  هب  یعرش  هلأسم  نایب  ب :

اًلثم ای  و  تسا . هداد  شزومآ  زین  ار  بجاو  ود  نیا  هلیـسو  نیا  هب  هک  دـنک  ناـیب  ًاـمامت  ار  لـسغ  وضو و  نیب  تواـفت  هسلج  کـی  رد  اًـلثم :
يروآعمج تسا  هدـش  نایب  فلتخم  ياهاج  عقاوم و  رد  هدـنکارپ و  هیلمع  ياههلاسر  رد  هک  ار  بحتـسم  بجاو و  ياـهزامن  نیب  تواـفت 

دنچ ای  کی  رد  هدرک و 
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. دنک نایب  هسلج 

بجاو ياههزور  توافت  ای  رذـن و  لثم  رگید  بجاو  ياههزور  ناضمر و  ياضق  زا  معا  رگید ، ياههزور  اب  ناضمر  هام  هزور  توافت  ای  و 
. بحتسم اب 

صاخ نیوانع  باختنا  شور  هب  یعرش  لئاسم  نایب  ج :
ياهلأسم ره  نآ  ياـهشخب  ماـمت  رد  هلاـسر و  لـک  رد  ناونع  نآ  اـب  هطبار  رد  دریگب و  رظن  رد  ار  صاـخ  عوضوم  اـی  ناونع و  کـی  اًـلثم 

. دنک نایب  تسا  دوجوم 
: لاثم دنچ 

نفد نفک و  ای  لسغ و  اهنآ ، توف  یتح  رـسپ ، رتخد و  نیب  قرف  اـهنآ و  لوب  ریهطت  اـهنآ ، لـسغ  اـهنآ ، دـلوت  زیمم : ریغ  ياـههچب  - 1
 .... اهنآ و تروع  هب  هاگن  اهنآ ،

تراسخ زیمم ، تماما  هب  تعامج  هماقا  زیمم ، ياههچب  اب  تعامج  فوفص  لاصتا  زیمم ، هچب  طسوت  ایشا  ندیشک  بآ  زیمم : ياههچب  - 2
هب نادرم  هاگن  ای  اهنآ و  زا  مرحمان  شـشوپ  مرحمان و  هب  اـهنآ  هاـگن  نآ ، سمخ  اـهنآ و  دـمآرد  بسک  نارگید ، لاوما  هب  وا  ندـناسر 

 .... نآ و ماکحا  هرمع و  جح و  رد  اهنآ  ندرک  مِرُحم  نآ ، طیارش  زیمم و  ياههچب  طّسوت  ایشا  شورف  دیرخ و  زیمم ، ياههچب  رتخد 
، نارگید نیجوز و  نیب  نآ  دودح  ششوپ و  نانز . نادرم و  يارب  زامن  ریغ  رد  ششوپ  نانز ، نادرم و  يارب  زامن  رد  شـشوپ  شـشوپ : - 3

ياهسابل نآ ، ندیشوپ  ترهش و  ياهسابل  كزان ، باروج  كزان و  سابل 
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الط ندیشوپ  نانز ، نادرم و  يارب  هرمع  جح و  رد  مارحا  لاح  رد  ششوپ  فلاخم ، سنج  يارب  نآ  ندیـشوپ  نانز و  نادرم و  یـصاصتخا 

نفک و زا  مزال  دادـعت  نآ و  رادـقم  تیم و  شـشوپ  زامن ، لاح  رد  تالآ  رویز  ندیـشوپ  نیتالپ ، اـب  نآ  قرف  نآ و  ماـکحا  نادرم و  يارب 
. تسا هدمآ  سابل  ششوپ و  اب  هطبار  رد  هیلمع  هلاسر  فلتخم  ياهلصف  رد  هک  یماکحا  رگید 

. دشاب هتشاد  ياهژیو  تیباذج  دناوتیم  بلاطم  یگدرتسگ  ثحب و  رد  عونت  تلع  هب  یناونع  شور  دش  نشور  هک  هنوگنامه  هتکن 1 :
ياهشور ای  خساپ و  شسرپ و  ای  ياهسیاقم و  ياهشور  زا  ناوتیم  اهسالک  نیا  رد  تیباذج  داجیا  يارب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتکن 2 :

. دومن هدافتسا  نآ  يور  رب  تامیسقت  نتشون  هتخت و  زا  هدافتسا  نینچمه  یلمع و 
فلتخم ياهلصف  رد  مادک  ره  هک  و ...  لسغ )  ) وشتسش رعـش ،)  ) وم مد ،)  ) نوخ ناونع  لثم  دشاب  ثحب  دروم  دناوتیم  هک  رگید  نیوانع 

. دنراد ار  یصاخ  ماکحا  هیلمع  ياههلاسر 
(1) دوش . هعجارم  تسا ، هدش  هتشون  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاهباتک  هب  رتشیب ، عالطا  تهج 

یقیفلت سلاجم  رد  هلأسم  نایب  ياهشور  مود :
. دشابیم تایقالخا  ماکحا و  زا  یقیفلت  هکلب  تسین  ماکحا  نایب  صتخم  هک  یسلاجم 

كرت یل  و  دزادرپب ، قیمع  هدرتسگ و  ثحب  هب  ماکحا  نایب  رد  دناوتیمن  دراد ، غلبم  هک  ینامز  تیدودحم  رطاخ  هب  تاسلج  هنوگنیا  رد 

شخب 3 يدیحو ، دمحم  ماکحا ، شزومآ  رب  يدمآرد  باتک  دننام  - 1
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هدرک و افتکا  هراب  نیا  رد  يرـصتخم  رکذت  هب  غلبم  اذل  دشاب ؛ رکذت  دروم  هشیمه  دـیاب  تیمها ، تهج  هب  دـشابیمن و  حیحـص  زین  ماکحا 

. دزادرپیم دوخ  یقالخا  ثحب  هب  نآ  زا  دعب 
لئاسم مامت  ندوب  هتخیمآ  دراد . تیحجرا  فرص ) تایقالخا  نایب  ای  صاخ و  نتفگ  ماکحا   ) نآ رگید  ياههویش  زا  ینارنخـس ، هویـش  نیا 

نآ هب  ار  شزرا  لاـمک و  زا  ياهبتر  هتـشاد و  هژیو  تیباذـج  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  هب  لـسوت  قـالخا و  اـب  هقف  ندـش  نـیجع  ینید و 
. تسا هدیشخب 

هتفرگ راک  هب  دناوتیم  یـصاخ  لحم  نامز و  رد  مادک  ره  هک  تسا  یفلتخم  ياهلکـش  ياراد  زین  یعرـش  ماکحا  نایب  زا  هویـش  نیمه  اما 
: دوش

یقالخا ثحابم  اب  طابترا  نودب  یهقف  هلأسم  نایب  - 1
: تسا نکمم  هویش  ود  هب  دوخ  نیا 

هتسویپ تروص  هب  یعرش  هلأسم  نایب  فلا :
رد ای  هدـش و  حرطم  لبق  تاسلج  رد  هک  یعرـش  لئاسم  یهقف و  ثحابم  اب  طـبترم  یلو  یقـالخا ، ثحاـبم  اـب  طاـبترا  نودـب  هلأـسم  ناـیب 

طابترا یلو  دنکیم  حرطم  هسلج  يادتبا  رد  یهقف  لئاسم  ناونع  هب  هسلج  دنچ  یط  ار  وضو  ماکحا  اًلثم  دش . دـهاوخ  حرطم  دـعب  تاسلج 
. دنک نییبت  اهلاثم  رکذ  اب  لصفم  هسلج  یط 10  رد  ار  زامن  تایکش  اًلثم  ای  و  درادن . یقالخا  ثحابم  اب 

یـسلاجم دـننام  دوشیم  رازگرب  صاخ  عمتـسم  ناکم و  کی  رد  هک  تسا  بسانم  یتاسلج  يارب  یهقف  لئاسم  حرط  زا  شور  نیا  رکذـت :
. دنتسه كرتشم  تاسلج  نیا  رد  نیعمتسم  رثکا  هک  لزنم  ای  تئیه و  کی  رد  ناضمر  هام  ای  مرحم و  هام  رد  ياههد  ناونع  هب  هک 
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( اّزجم  ) هتسویپ ریغ  تروص  هب  یعرش  هلأسم  نایب  ب :

هـسلج ره  رد  ینعی  لبق ، تاسلج  رد  هدـش  حرطم  یهقف  لئاسم  اب  طابترا  یب  نینچمه  یقالخا و  ثحابم  اب  طاـبترا  یب  یهقف  هلأـسم  ناـیب 
. دوش نایب  فلتخم  ياهباب  زا  هلأسم  کی 

نایب لماک  روط  هب  یهقف  ثحابم  زا  یثحبم  مه  اریز  تسا ؛ رتبسانم  هتـسویپ  ياههد و  تاسلج  رد  لوا  شور  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  هتبلا 
تروص هب  هک  دوشیم  هدرب  راک  هب  یلفاحم  رد  ًارثکا  مود  شور  دربیم و  الاب  دعب  تاسلج  رد  تکرش  يارب  ار  عمتـسم  هزیگنا  مه  هدش و 

. دوشیم رازگرب  نامز  کی  رد  ياهسلج و  کت 
مالک نیرتهب 

شیوشت هنیمز  دیابن  نوگانوگ  فلتخم و  لئاسم  نتفگ  اب  تسا و  یـساسا  طرـش  راصتخا » تیاعر   » نتفگ هلأسم  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
دنک نایب  بطاخم  تیفرظ  اب  بسانتم  ار  لئاسم  دیاب  غلبم  تسا و  فلتخم  نیبطاخم  ياهتیفرظ  هک  ارچ  دومن ؛ داجیا  ار  بطاخم  نهذ  رد 

هـسلج کی  رد  نوگانوگ  تاعورف  فلتخم و  لئاسم  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دوش  حرطم  نشور  لـماک و  روط  هب  هلأـسم  کـی  رگا  ًاملـسم  و 
. دشابن بترتم  نآ  رب  مه  یتبثم  هجیتن  ددرگ و  نایب 

یهاگ دوشن . بطاخم  يریگداـی  هب  رـضم  دـشابن و  هلأـسم  ناـیب  رد  صقن  ثعاـب  ییوگ  هصـالخ  دـیاب  هک  تسا  نیا  هجوت  لـباق  هتکن  اـما 
ای هدش و  حیحـص  يریگدای  مدع  ثعاب  نآ ، فارطا  رد  مهم  تاعورف  يروآدای  مدع  هلأسم و  کی  بناوج  هب  هجوت  مدع  ییوگهصالخ و 

هک نانآ  يارب  رارف  هار  ندش  زاب 
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دیاب ثرا و )...  هیده ،  ) سمخ ماکحا  رد  ًاصوصخم  ددرگیم . دـننک  یلاخ  هناش  یلکـش  ره  هب  ینید  تاروتـسد  ماکحا و  زا  دـنهاوخیم 
یلو درادـن ، سمخ  ینوکـسم  هناـخ  دـیوگیم : اًـلثم  تسا ، زاـس  لکـشم  هلأـسم  نییبـت  مدـع  ییوگ و  قلطم  درک . حرطم  قیقد  ار  ماـکحا 

؟ دنک هچ  هدرکن  ار  شلام  هبساحم  اًلصا  لاح  ات  هک  یسک  دیوگیمن :
دنامب و ای  دیایب  دایز  لاس  هنوؤم  زا  رگا  هیده  هک  تسا  نآ  املع  یخرب  ياوتف  دـیوگیمن : یلو  تسین ، سمخ  لومـشم  هیدـه  دـیوگیم :

. دراد سمخ  دوشن  هدافتسا 
؟ هن ای  تسا  سمخ  لومشم  نآ  دوس  داز و  ام  داد ، رارق  بسک  هیامرس  ار  نآ  رگا  دیوگیمن : یلو  درادن ، سمخ  ثرا ، دیوگیم :

یقالخا ثحابم  اب  طبترم  یهقف  هلأسم  نایب  - 2
دنمزاین دـننکیم و  هدافتـسا  نآ  زا  غیلبت ، نخـس و  لها  ناگرزب  نف و  لها  زا  يرایـسب  هک  تسا  فیرظ  بوخ و  ياهشور  زا  شخب ، نیا 

اب طاـبترا  تیفیک  نآ و  قـیقد  تاـعورف  یهقف و  ثحاـبم  زا  یهاـگآ  ملع و  تسا . ثحاـبم  نداد  طاـبترا  رنه  نینچمه  تفاـطل و  تـّقد و 
. تسا شور  نیا  زا  هدافتسا  مزاول  زا  نآ  نوگانوگ  يایاوز  فلتخم و  ياههاگن  زا  ثحابم  ندرک  حرطم  رنه  نینچمه  یقالخا و  ثحابم 
هب دـنهاوخیم  دناهتـشگ و  غیلبت  هصرع  دراو  یگزات  هب  هک  تسا  ینازیزع  ناوج و  بـالط  هب  یهدتهج  راتـشون ، نیا  زا  اـم  فدـه  نوچ 

: مینکیم هراشا  لاثم  ناونع  هب  دروم  دنچ  هب  اذل  دننک  لمع  نید  غیلبت  ینعی  دوخ ، هفیظو 
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: لاثم

دیوگیم نخـس  نآ  مکح  و  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم همئا  و  ص )  ) ربمایپ ادخ و  مسا  هب  وضو  نودب  ندز  تسد  ّسم و  هرابرد  غلبم  : 1
. دزادرپیم راگدرورپ  دزن  نآرق و  رد  وا  هاگیاج  و  ص )  ) مرکا لوسر  هب  مارتحا  ثحب  هب  دعب  و 

نارگید و قوقح  تیاـعر  ثحب  نآ  هب  لـصتم  دـنکیم و  حرطم  ار  رازگزاـمن  ناـکم  اـی  نآ ، ناـکم  وضو و  بآ  ندوبن  یبصغ  هلأـسم  : 2
. دوشیم دراو  ار  مالسا  رد  مدرم  لاوما  مارتحا 

یقیسوم ای  تبیغ و  سلاجم  لاثم ، ناونع  هب  دنکیم و  رکذ  یهقف  هلأسم  ناونع  هب  ار  هانگ  تیصعم و  سلاجم  رد  روضح  تمرح  هلأسم  : 3
. دنکیم حرطم  ار  نآ  ءوس  راثآ  تبیغ و  تمذم  هرابرد  دوخ  یقالخا  ثحب  هدرک و  نایب  ار 

تاسـسؤم و تارادا و  هب  هراشا  نمـض  هدرک و  حرطم  ار  درادـن  دورو  تردـق  يرگید  هک  یناـکم  رد  نز  درم و  ندرک  تولخ  هلأـسم  : 4
. دزادرپیم نز  درم و  نیب  دودح  میرح و  تیاعر  مدع  ءوس  راثآ  یقالخا  ثحب  هب  تسه ، نآ  رد  يدراوم  نینچ  یهاگ  هک  اهتکرش 
یقیقح تیـصخش  تیاعر  نز و  هب  مالـسا  یـشزرا  هاگن  هب  همادا  رد  دنکیم و  نایب  ار  زامن  ریغ  زامن و  رد  نآ  دودـح  باجح و  هلأسم  : 5

. دهدیم رکذت  ار  هدنبیرف  نانخس  بلاق  رد  نز  هب  تبسن  ینکش  تمرح  هتخادرپ و  مالسا  رد  نز 
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نیدـلاو و تمظع  نآ  هب  لصتم  هدـش و  روآدای  ار  یهقف  لئاسم  رد  ناـشیا  تیاـضر  مدـع  تیاـضر و  رداـم و  ردـپ و  یهن  رما و  ریثأـت  : 6

. دنکیم رکذ  ار  لباقتم  قوقح  تیاعر  اهنآ و  هب  مارتحا  بوجو 
یقالخا ثحابم  نیب  رد  یهقف  هلأسم  نایب  : 3

زا یـضعب  هب  یقالخا ، ثحب  هب  عورـش  زا  دـعب  غلبم  هک  نیا  داد ، رارق  هدافتـسا  دروم  ناوتیم  یعرـش  لئاسم  ناـیب  يارب  هک  يرگید  شور 
. دنک هراشا  تبسانم  هب  اهقف ، ياواتف  یعرش و  لئاسم 

: لاثم
. دزادرپب هراب  نیا  رد  دوجوم  یهقف  ماکحا  هب  نآ  نیب  رد  دنک و  زاغآ  نیدلاو  مارتحا  ای  هعماج و  رد  نز  شزرا  نوماریپ  یثحب  : 1

. دزادرپب نآ  اب  طبترم  یهقف  ثحابم  هب  نیب  رد  دنک و  نایب  ار  نید  دعاوق  زا  هدعاق  کی  حیضوت  : 2
یهقف ثحابم  ینید و  ماکحا  زا  یـضعب  تمکح  هب  ثحب  يالهبال  رد  دنک و  عورـش  ملاع  رد  راگدرورپ  تمکح  رد  ار  يداقتعا  یثحب  : 3

. دنک هراشا  ثحب  تبسانم  هب  اهقف  ياواتف  زا  یضعب  هب  هتخادرپ و 
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تایقالخا ینید و  فراعم  نایب  مود : لصف 

هراشا

تایقالخا ینید و  فراعم  نایب  مود : www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 219زکرم  هحفص 167 

http://www.ghaemiyeh.com


156 ص :

تایقالخا ینید و  فراعم  نایب  مود : www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 219زکرم  هحفص 168 

http://www.ghaemiyeh.com


157 ص :
لماـش تاداـقتعا ، تسا . یـصاخ  کبـس  شور و  يارجا  دـنمزاین  مادـک  ره  هک  تسا  یعونتم  فلتخم و  ياـهشخب  ياراد  نید  فراـعم 

یـسایس یعامتجا ، یگداوناخ ، يدرف ، قالخا  لماش  هک  تایقالخا  هتـشاد و  ار  شدوخ  نایب  کبـس  هریغ  داعم و  توبن ، دـیحوت ، ثحاـبم 
. دبلطیم ار  نایب  زا  صاخ  یعون  زین  مالسا  خیرات  ریسفت و  هک  هنوگنامه  دوش ، حرطم  هژیو  صاخ و  یتروص  هب  دیاب  دشابیم ،

رد هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  زین  صاخ  ياهتیعمج  نیب  رد  صاخ و  ياهتیعقوم  رد  یـسامح  ياههباطخ  اـی  یـسایس و  ياـهینارنخس 
نیا نایب  زا  تسا  ناوج  بالط  هب  نداد  ناشن  راکهار  فده ، هتـشون ، نیا  رد  نوچ  یلو  تخادرپ ، نآ  هب  دیاب  يرونخـس  نخـس و  تیفیک 

: میزادرپیم عوضوم  هب 4  طقف  هدش و  رظن  فرص  اهتمسق 
تاداقتعا - 1
تایقالخا - 2
ریسفت - 3

. مالسا خیرات  - 4
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( هدش دای  دروم  راهچ  رد   ) ینید فراعم  نایب  هویش  . 1

یقالخا و ثحابم  نایب  هب  عورـش  داد ، همتاخ  ار  نآ  تاولـص  رکذ  اـب  درک و  ناـیب  هقیقد  ات 10  دـح 5  رد  ار  ماکحا  غلبم ، هک  نیا  زا  دـعب 
نآرق هیآ  دناوتیم  هتبلا  دشاب . ثحبم  عوضوم و  نامه  هنیمز  رد  نآرق  تایآ  زا  ياهیآ  تئارق  اب  دیاب  عورـش  ًاعبط  دیامنیم . ینید  فراعم 

لوا تسا  نکمم  زین  دهد و  حیـضوت  ار  نآ  ماکحا ، نایب  زا  دعب  دنک و  تئارق  هیلوا  هبطخ  زا  دعب  نخـس ، يادتبا  رد  ار  فیرـش  ثیدـح  ای 
. دیامن زاغآ  ار  دوخ  یتفرعم  ای  یقالخا  ثحب  هدناوخ و  ار  فیرش  ثیدح  ای  هیآ و  نآ  زا  دعب  دوش و  رکذتم  ار  ماکحا 

، دراد دوجو  نآرق  زا  عماج  یلک و  وحن  هب  ولو  یتاروتـسد  اههنیمز  مامت  رد  هک  میتسه  دـقتعم  تسا و  ریگارف  عماـج و  باـتک  نآرق  هتکن :
میرک نآرق  زا  یتایآ  ای  هیآ  رکذ  اب  نخـس  هعیلط  تسا  رتهب  هکلب  تشاذـگ ، یلاخ  نآرق  تاـیآ  زا  ار  دوخ  ینارنخـس  دـیابن  هاـگچیه  سپ 

. دشاب
رگید قیقد  تاکن  هب  دـش  هراشا  راتـشون  نیا  زا  لوا  شخب  رد  هک  یمومع  تاکن  رب  هوالع  دـیاب  غلبم  لبق ، لصف  دـننامه  زین  لصف  نیا  رد 

: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  دشاب  هتشاد  هجوت  زین 
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تاداقتعا . 2

هراشا

رادروخرب ناوارف  یملع  ياههیام  زا  دیاب  نآ ) ناوارف  تیمها  هب  هجوت  اب   ) دوش دیاقع  ثحب  دراو  دهاوخیم  هک  یـسک  تشاد ، هجوت  دیاب 
رد يوق ، هنیمز  شیپ  نیا  اب  دشاب و  هدـنارذگ  گرزب  دـیتاسا  دزن  رد  ار  تاداقتعا  لماک  هرود  کی  دـشاب و  هدرب  هرهب  بوخ  دـیتاسا  زا  و 

. دریگ رارق  تاداقتعا  نایب  تیاده و  نادیم 

تسا هجوت  دروم  رظنم  ود  زا  تاداقتعا  نایب 

لالدتسا رب  هیکت  لوا :

دیاب وا و ...  رب  فطل  بوجو  ای  دنوادخ و  تیؤر  مدع  ای  راگدرورپ و  یگناگی  اًلثم  قح ، کی  تابثا  يارب  یلقع  یلقن و  تالالدتـسا  نایب 
تین هدارا و  اب  راـضح  همه  دـشاب و  هتـشاد  سیردـت  سـالک و  تلاـح  دریگ و  رارق  ثحب  دروم  یـصخشم  عمج  رد  ّصاـخ و  لـفاحم  رد 

لیکـشت یملع  ریغ  ياههزیگنا  نوگانوگ و  نینـس  فلتخم و  ملع  ییاناد و  اب  توافتم  ياهتیعمج  زا  هک  یلفاحم  دنـشاب . هدمآ  يریگدای 
. تسین یلالدتسا  یملع و  ياهثحب  نینچ  ياقلا  يارب  یبسانم  ياج  تسا  هدش 
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سفن بیذهت  هب  نداد  هجوت  مود :

اهاوه و كاخ  اهراورخ  ریز  رد  هتفخ  ياهنادجو  يرادیب  لقع و  رابغ  ندودز  تهج  لد ، يرادـیب  سفن و  هیکزت  رظنم  زا  تاداقتعا  نایب 
. دروآیم راب  هب  مه  ار  یبوخ  راثآ  تسا و  هجوت  دروم  رایسب  تایناسفن ،

دیحوت فلا :
: دینک هجوت  لاثم  دنچ  هب  يدیحوت  ثحابم  نمض  رد  يزاسدوخ ، سفن و  هیکزت  هب  نداد  هجوت  يارب 

اج همه  رد  وا  تسین و  عنام  ادخ  يارب  زیچ  چیه  هکنیا  نایب  زا  دعب  دهدیم و  رارق  هجوت  دروم  ار  راگدرورپ  ندوب  ریصب  عیمس و  ثحب  : 1
. دنکیم دنوادخ  هجوتم  ار  اهناسنا  هتخادرپ و  یتحیصن  ياهظعوم و  ياهثحب  هب  تسا ، رظان  رضاح و 

يراـب تاذ  ربارب  رد  یمدآ  یکچوک  فعـض و  هب  نشور ، اًـلماک  یتالالدتـسا  ناـیب  نمـض  هدرک و  ناـیب  ار  یهلا  لازیـال  تردـق  ثحب  : 2
. دهدیم زیهرپ  ادخ  اب  تفلاخم  یخاتسگ و  زا  هدش و  رکذتم  ار  وا  دزادرپیم و 

لام و عمج  زا  زیرگ  صرح و  زا  يرود  هب  هنیمز  نیا  رد  تیاور  هیآ و  دـنچ  نایب  زا  دـعب  دـنکیم و  هراشا  ار  راـگدرورپ  تیقزار  ثحب  : 3
. دنکیم هراشا  دوشیم ، ماجنا  هدنیآ  رد  رقف  سرت  ای  رتشیب و  لام  عمج  هزیگنا  هب  هک  دوجوم  ناهانگ  هب  هتخادرپ و  یبلط  ایند 

هب قیرط  نیا  زا  دهد و  رارق  هجوت  دروم  ار  تقلخ  زا  یبیاجع  رارـسا و  دـنک و  حرطم  ملاع  رد  ار  ایـشا  یگتـسباو  یگتـسویپ و  زا  ثحب  : 4
تمکح تیناقح و  زا  هتخادرپ و  وا  تیاهن  یب  ملع  راگدرورپ و  تمکح 
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هب ار  یهلا  ماکحا  تمکح ، كرد  مدع  تروص  رد  یتح  هناصلاخ ، يدـبعت  اب  هارمه  تعاطا  موزل  هداد و  حیـضوت  ار  تامرحم  تابجاو و 

. دیامن دزشوگ  نیبطاخم 
توبن ب :

: دوشیم هراشا  لاثم  هب 3  هنومن  ناونع  هب  تّوبن ، ثحابم  نمض  رد  يزاسدوخ ، سفن و  هیکزت  هب  نداد  هجوت  يارب 
تـسا تداعـس  يوس  هب  مدرم  تیادـه  هک  فدـه  نایب  زا  دـعب  هداد و  حیـضوت  ار  نآ  زا  فدـه  دـنک و  نایب  ار  لسر  لاسرا  ترورـض  : 1

یهلا ناربمایپ  تمعن  رکـش  ایبنا و  فدـه  نتـسشن  رمث  هب  نیا  هک  دـیامن ، توعد  یهلا  جـجح  لوسر و  زا  ضحم  تعاـطا  هب  ار  نیبطاـخم 
. تسا

َو ًارِّشَبُم  َو  ًادِهاش   ) هلمج نآرق  رد  راوگرزب  نآ  تافص  زا  یکی  ناونع  هب  دهد و  رارق  ثحب  دروم  ار  نآرق  رد  مالسا  مرکم  یبن  تمظع  : 2
(1) ًاریِذَن )

رارق دیکأت  دروم  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا و  ص )  ) ربمایپ خـیرات  زا  ییاهلاثم  اب  هارمه  تما  لامعا  رب  ار  راوگرزب  نآ  ندوب  دـهاش  هتخادرپ و 
. دنک قیوشت  هانگ  زا  يرود  یکاپ و  هب  ار  مدرم  هلیسو  نیا  هب  دهد و 

نآ زا  سپ  دنک و  هراشا  ییاههنومن  هب  ص )  ) ربمایپ خیرات  رد  دهد و  رارق  ثحب  دروم  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  ار  ًاریِذـَن ) َو  ًارِّشَبُم   ) تفـص : 3
دوش رکذتم  ار  اجر  فوخ و  نیب  نتفرگ  رارق  موزل  هتخادرپ و  دوخ  نادرگاش  نادـنزرف و  تیبرت  يارب  نایبرم  ناملعم و  نیدـلاو ، هفیظو  هب 

. دهد رارق  هجوت  دروم  یگدنز  رد  ار  هیحور  نیا  تبثم  تاریثأت  و 

8 حتف ، ، 45 بازحا ، - 1
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داعم ج :

: دریگ رارق  نیغلبم  هدافتسا  دروم  رایسب  دیاب  دراد  يزاسدوخ  هنیمز  رد  یفرگش  ریثأت  هک  داعم  نوماریپ  یثحابم 
نتفر بجوم  هک  نینمؤم  زا  یتافص  هب  دوش و  حرطم  باقع  شاداپ و  منهج ، تشهب و  ترورـض  دنک و  نایب  ار  داعم  دوجو  موزل  ثحب  : 1

. دنکیم هراشا  ددرگیم ، یمدآ  ندش  یمنهج  ثعاب  هک  ییاهتلصخ  نینچمه  دوش و  تشهب  هب 
راگدنام راثآ  تانسح و  یـضعب  شاداپ  يارب  نآ  ياهتمعن  ایند و  تیفرظ  مدع  هدرک و  حرطم  ار  ازج  شاداپ و  يارب  داعم  موزل  ثحب  : 2

هب هلیسو  نیا  هب  دیامن و  نایب  ار  هانگ  یب  ياهناسنا  یعمج  راتشک  لثم  ناهانگ  زا  یضعب  باقع  يارب  ایند  ياهالب  تیفرظ  مدع  ای  اهنآ و 
، تمایق رد  نیملاـظ  زا  نیمولظم  قوقح  هبلاـطم  رب  دـیما  نینچمه  اـهالب و  اهتبیـصم و  رب  اـهنآ  يرادـیاپ  تماقتـسا و  هراـبرد  نیبطاـخم 

. دشاب رتهدننک  راودیما  یگدنز  رتلمحت و  لباق  نامولظم  يارب  بئاصم  ات  دنکیم ، يراشفياپ 
شور نیا  تیزم 

تاحالطــصا و هـب  زاـین  تـسا ، سوـملم  رتـشیب  نآ  رد  هـک  ياهظعوـم  ياهـیکزت و  هـبنج  رطاـخ  هـب  يداـقتعا  ثحاـبم  ناـیب  زا  مـسق  نـیا 
. دش رظن  دروم  ثحب  دراو  ناوتیم  یبوخ  هب  نآ  هب  لالدتسا  نآرق و  هیآ  دنچ  اب  هکلب  درادن ، یلقع  قیمع و  ياهلالدتسا 
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غلبم نحل  تیفیک 

ات دبلطیم  ار  فیطل  مارآ و  مرن ، ینحل  ثحابم ، نیا  هکلب  دشاب ، توص  رظن  زا  يوق  دنلب و  یـسامح ، دـیابن  ثحابم  نیا  رد  هدـنیوگ  نحل 
. دهد رارق  ریثأت  تحت  ار  وا  مرن و  جیردت  هب  ار  یمدآ  تخس  بلق  دراذگیم ، رثا  گنس  رد  جیردت  هب  هک  بآ  تارطق  نوچمه 

زومآ تربع  ياهناتساد  زا  هدافتسا 
ای ینارهت و  همالع  زیگناتربع  ياهناتـساد  لثم  ییاهباتک  زا  هدافتـسا  تسا و  ترخآ  ملاع  هب  طوبرم  هک  ییاهناتـساد  ای  خیرات و  رکذ 

. دنک يرای  ار  غلبم  رتشیب ، رتهب و  يراذگریثأت  رد  دناوتیم  یّمق  ثدحم  هرخآلالزانم  بیغتسد و  دیهش  تفگش  ياهناتساد 

سفن بیذهت  هب  نداد  هجوت  www.Ghaemiyeh.comمود : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 219زکرم  هحفص 175 

http://www.ghaemiyeh.com


164 ص :

تایقالخا . 3

يرگید تاکن  هب  دیاب  ثیدح ، نآرق و  زا  رایسب  هدافتـسا  نمـض  دنک ، حرطم  ار  یعامتجا ) يدرف و   ) یقالخا ثحابم  دهاوخیم  غلبم  رگا 
. دیامن تقد  بلاطم  نایب  شور  عون  رد 

لامعا راثآ  نایب  فلا :
دـننکیم و ادـیپ  تبغر  نآ  هب  دـنمهفب  ار  يزیچ  بوخ  راثآ  یتقو  اهناسنا  دـهد . رارق  یـسررب  دروم  نآ  راثآ  رظنم  زا  ار  یقالخا  ثحابم 

تهج اهشور  نیرتهب  زا  یکی  یعامتجا ، ای  يدرف و  هنسح  لامعا  راثآ  اذل  دنوشیم ، رجزنم  نآ  زا  دننک  كرد  ار  يزیچ  ءوس  راثآ  یتقو 
. تسا یقالخا  ثحابم  نایب 

یعامتجا و طباور  دوبهب  رد  یعاـمتجا ، یگدـنز  رد  ص ،)  ) ربماـیپ دزن  رد  دـنوادخ ، دزن  رد  ترخآ ، رد  اـیند ، رد  بوخ  قـالخا  راـثآ  : 1
 ... دعب و ياهلسن  يارب 

. منهج رد  تمایق و  خزرب ، ربق ، عامتجا ، درف ، رد  تبیغ  راثآ  : 2
. دریگ رارق  غلبم  ثحب  دروم  دناوتیم  هک  تسا  یفیلکت  یعضو و  راثآ  ياراد  دب ، بوخ و  لامعا  یمامت  تیفیک ، نیمه  هب  و 
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فاصنا نادجو و  يرادیب  ب :

دبعت ساسحا  ثیدـح  ای  نآرق و  هب  تبـسن  نیبطاخم  زا  یـضعب  دـنک . نایب  بطاـخم  فاـصنا  ندرک  رادـیب  زا  يریگهرهب  اـب  ار  تاـیقالخا 
يارب یلو  دـناهدرک  نایب  ار  ترطف  لقع و  اـب  قبطنم  بلاـطم  مه  ثیدـح  نآرق و  هچرگ  تسین . دـنیآ  شوخ  ناـشیارب  دـننکیم و  ضحم 

فاصنا قیرط  زا  قالخا  تیوقت  بجوم  دـنکیم و  رادـیب  ار  درف  نادـجو  تسا و  هداد  خر  یگدـنز  رد  هک  یعیاقو  نایب  اـهلاثم و  ناـشیا 
. تسا رتاشگ  هار  رتدیفم و  دوشیم ، نتشاذگ ) يرگید  ياج  هب  ار  دوخ  ینعی   ) نداد

لامعا هسیاقم  ج :
رد رـسمه  اب  نتفگ  نخـس  عون  اًـلثم  نآ ، دـب  اـب  بوخ  عون  هسیاـقم  تاـیبرجت و  اـههنومن و  رکذ  هب  هجوت  اـب  یگداوناـخ  تاـیقالخا  ناـیب 

. دنک هسیاقم  دب  بوخ و  عون  نیب  هتفگ و  ار  نوگانوگ  ثداوح  فلتخم و  ياهنامز 
نادنمشناد رظن  زا  هدافتسا 

نادنمشناد رظن  هتبلا  تسا . دیفم  بطاخم  هشیدنا  رکف و  رد  تیبثت  تهج  نارعاش  رعش  ای  نادنمـشناد و  تارظن  زا  هدافتـسا  ثحابم  نیا  رد 
هدوب تاروتسد  نیرتلماک  لبق ، لاس  رد 1400  نآ  تاروتـسد  مالـسا و  نید  هک  ناونع  نیا  هب  هکلب  ترتع ، نآرق و  نانخـس  دییأت  يارب  هن 

. دننکیم نایب  هناسانش  هعماج  تارظن  نیرتهب  ناونع  هب  نادنمشناد  هزورما  هک 
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غّلبم نحل  تیفیک 

هک فیطل  مرن و  یتوص  هن  تسا و  یـسامح  ياهباطخ و  ياهثحب  بسانتم  نآ  هک  تسا  مزـال  دـنلب  يوق و  توص  هن  تاـیقالخا  ناـیب  رد 
یلومعم و تروـص  هب  نتفگ  نخـس  اـجنیا  رد  هکلب  تسا ، هتفخ  ياهنادـجو  ندرک  رادـیب  يارب  تحیـصن  ظـعو و  سلاـجم  بساـنم  نآ 

یگدـنز زا  سوملم  ییاهلاثم  هدرک و  نایب  هعماج  هناخ و  درف و  رد  ار  نآ  راثآ  دـنکیم ، وگزاب  ار  یقالخا  بلاطم  ینعی  تسا . ینامدوخ 
لثم یلومعم و  دیاب  هک  تسا  یگدـنز  زا  سوملم  ياهلاثم  رکذ  ياهسیاقم و  دـش  نایب  اًلبق  هک  هنوگنامه  نایب  نیا  دـنکیم و  حرطم  دارفا 

. دریگ تروص  هفرط  ود  نامتفگ 

تایقالخا . 3www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 219زکرم  هحفص 178 

http://www.ghaemiyeh.com


167 ص :

ریسفت . 4

: تسا هجوت  دروم  شور  دنچ  زین  هراب  نیا  رد  هک  دنهدیم ، رارق  روحم  ار  نآرق  ریسفت  ینید ، فراعم  نایب  رد  نیغلبم  یهاگ 
یعوضوم ریسفت  شور  فلا :

تـسد هب  ار  يرایـسب  بلاـطم  هدرک و  صحفت  نآرق  تاـیآ  رد  نآ ، فارطا  رد  دـنکیم و  باـختنا  ار  عوضوم  کـی  غـلبم  شور ، نیا  رد 
، ترخآ ایند و  رد  يوقت  راثآ  نیقتم ، تافص  يوقت ، يانعم  يوقت ، اهنآ ، تافص  نمحرلادابع و  نآرق ، رد  نآ  راثآ  زامن و  اًلثم  دروآیم ،
هب یعوضوم  ریـسفت  یعون  هب  تاعوضوم  نیا  زا  مادک  ره  هک  نآرق  هاگدـید  زا  نیقفانم  لثم  یثحابم  نینچمه  نآ و ...  ياهیگژیو  ایند و 

. دشابیم هجوت  دروم  یمومع  تاسلج  يارب  یقالخا  رظنم  زا  هدمآ و  باسح 
، تسین رظن  دـم  دوـشیم  قـالطا  نآ  رب  ریـسفت  هملک  هک  يروـما  زا  يرایـسب  رد  هملک ، یقیقح  ياـنعم  هب  ریـسفت  هک  تسا  نشور  هتبلا  : 1

. تایآ ریسفت  هن  تسا  تایآ  نییبت  حیضوت و  يریسفت ، ياهباتک  زا  یضعب  ناگرزب ، زا  یضعب  رظن  قبط  هک  هنوگنامه 
دنچ ای  بش  دنچ  یط  رد  هک  یتاسلج  يارب  نخس ، زا  شور  نیا  : 2
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. دنشابیم طبترم  هتسباو و  رگیدکی  هب  ریجنز  ياههقلح  نوچمه  اهثحب  هک  ارچ  تسا ، بسانم  دوشیم  رازگرب  هتسویپ  روط  هب  هتفه 

هیآ هب  هیآ  ریسفت  شور  ب :
هسلج اًـلثم 10  يارب  هدرک و  باــختنا  ار  هروـس  کــی  نآ ، تاــیآ  فارطا  رد  ثـحب  نآرق و  نداد  رارق  روـحم  يارب  غـلبم  تـسا  نـکمم 

اب یلو  تـسا  یگتــسویپ  یعوـن  مـه  تروـص  نـیا  هـک  دـهد . رارق  ثـحب  دروـم  ار  نآ  رد  هدــش  حرطم  ثحاـبم  هروـس و  نآ  ینارنخس ،
. فلتخم ثحابم  تاعوضوم و 

ره زا  هیآ  کی  ناونع  هب  نآرق  رد  هلمسب  هاگیاج  ادخ ، مان  اب  عورش  تیمها  نآ ، شزرا  ِمیِحَّرلا -) ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : ) رـصعلاو هروس  لاثم :
ای بنج و  يارب  بجاو ، هدجـس  ياراد  ياههروس  يارب  نآ  یهقف  مکح  صاخ ، ياهروس  تین  زا  يادـج  نآ  ندـناوخ  یهقف  مکح  هروس ،
هب نخس  يادتبا  رد  ار  یهقف  ثحابم  هک  هلمـسب  فارطا  رد  يریـسفت  یهقف و  ثحابم  زا  کلذ  ریغ  هنیمز و  نیا  رد  اوتف  فالتخا  ضئاح و 

. دنک نایب  نخس  مود  شخب  رد  نید  فراعم  ناونع  هب  ار  شرگید  ثحابم  هیعرش و  هلأسم  ناونع 
رـصع زا  دارم  اهتدابع ، باوث  شیازفا  دشر و  رد  ناکم  نامز و  ریثأت  اهنامز ، تاقولخم و  هب  دنوادخ  ندرک  دای  مسق  تلع  ِرْـصَْعلا -) َو  )

 .... هفیرش و هیآ  رد 
. دوش هداد  رارق  ثحب  دروم  فلتخم  تاسلج  رد  تیفیک  نیمه  هب  تایآ  هیقب  و  ٍرْسُخ ) یَِفل  َناسنِإلا  َّنِإ  )
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شور نیا  زایتما 

رد فلتخم  ثحابم  ندوب ، راد  هلابند  ثحابم و  نتـشاد  همادا  یگتـسویپ و  نیع  رد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  شور  نیا  ییاـبیز  اـی  تیمها و 
زاـب رتيرورـض  رتدـیدج و  ثحاـبم  حرط  نینچمه  نآ و  باـختنا  يارب  ار  غـلبم  تسد  هـک  دوـش  حرط  دـناوتیم  نوگاـنوگ  تاـعوضوم 

. دراذگیم
یخیرات يریسفت  شور  ج :

زا ياهصق  بش ، دـنچ  ای  بش و  کی  یط  رد  دـنهدیم و  رارق  ثحب  دروم  ار  نآرق  ياههصق  نآرق ، هب  یخیرات  هاگن  اـب  نیغلبم  زا  یـضعب 
ای و  ناربمایپ ، ناتـساد  اًلثم  دـنوشیم . رکذـتم  ار  نآ  یعامتجا  یقالخا و  تاـکن  نآ ، تاـیآ  رکذ  اـب  نآ و  نیب  رد  هدرک و  حرطم  ار  نآرق 

نایب یتارکذت  تبسانم ، هب  هداد و  رارق  روحم  ناونع  هب  ار  نینرقلاوذ و ...  ای  سر و  باحـصا  فهک و  باحـصا  لثم  مهم ، ياهتیـصخش 
. دنک
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خیرات . 5

: اًلثم دـننکیم . هدافتـسا  خـیرات  زا  دوخ  ياهثحب  رد  نیبطاخم ، رتشیب  هجوت  بلج  ثحاـبم و  رد  تیباذـج  داـجیا  يارب  نیغلبم  زا  یـضعب 
هاپس تسکش  ای  يزوریپ و  تلع  اهگنج ، ببـس  ص ،)  ) مرکا ربمایپ  ياهگنج  خیرات  اهتنا ، ات  ادتبا  زا  ص )  ) مرکا ربمایپ  مالـسا و  خیرات 
عیاقو رکذ  اب  باذج  یتروص  هب  مادـک  ره  ار  اهگنج  نیا  رد  نایدوهی  نیقفانم و  شقن  ص ،)  ) ربمایپ یگنج  ياهشور  تارظن و  مالـسا ،

. دنهد رارق  ثحب  دروم  نآ  یخیرات 
تکرـش هسلج و  زا  تخانـش  باـتک ، يادـتبا  رد  اذـل  دراد ؛ يرتشیب  تبـسانم  تاـسلج  یـضعب  رد  ینارنخـس  ياـهشور  زا  یـضعب  هتکن :

، نانآ تالیصحت  نس و  حطس  یناکم و  ینامز و  ياهتیعقوم  هدننک و  تکرـش  دارفا  هب  هجوت  اب  دناوتب  غلبم  ات  میدش  روآدای  ار  ناگدننک 
. دشاب هتشاد  یگدامآ  نآ  يارب  هدرک و  باختنا  ار  دوخ  نخس  عون 

رد یـشرورپ  نایبرم  يارب  ای  ییودرا و  ياهسالک  ای  ناناوجون و  ناناوج و  تاسلج  يارب  رتشیب  یخیرات  ریـسفت  اـی  یخیراـت و  شور  اًـلثم 
. تسا رتبسانم  سرد  ياهسالک 
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: اهشور هصالخ 

: زا دنترابع  اهشور 
تاداقتعا ياهسالک  يارب  یلالدتسا  شور  - 1

يزاسدوخ هیکزت و  رظنم  اب  تاداقتعا  يارب  ياهظعوم  شور  - 2
یعامتجا يدرف و  قالخا  ثحابم  يارب  ینامتفگ  یلومعم و  شور  - 3

. یبالقنا یسایس و  ياهثحب  ای  اهینارنخس و  يارب  ياهباطخ  یسامح و  شور  - 4
لسوت رکذ  تهج  يزاس  هدامآ 

نیا یهاگ  هک  تسا  یناوخ  تبیـصم  هب  دورو  تیفیک  نآ  دوشیم و  عورـش  غلبم  رگید  لکـشم  تسا  ماـمتا  هب  ور  یقـالخا  نانخـس  یتقو 
. تسا گرزب  یتبیصم  وا  يارب  تبیصم  رکذ 

: دراد دوجو  هار  دنچ  دوش  تمسق  نیا  دراو  هکنیا  يارب  دومن  یناوخهیثرم  لسوت و  رکذ  ناوتیمن  همدقم  نودب  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
یناوختبیصم زا  تایقالخا  تمسق  کیکفت  لوا :

يوس هب  مدرم  نداد  هجوت  و  ع )  ) نیسح ماما  رب  مالـس  ای  تیب و  لها  هب  نداد  مالـس  لثم  هاتوک ، همدقم  کی  اب  یقالخا  ثحب  مامتا  زا  دعب 
تیب لها  ناقـشاع  لاحنابز  نآ ، رد  هک  يراعـشا  زا  رعـش  تیب  دـنچ  اب  نآ  زا  دـعب  و  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا رگید  مرح  ای  اـّلعم و  يـالبرک 

متخ ار  سلجم  مالـسلا ،) مهیلع   ) تیب لها  بئاصم  رکذ  هب  هاتوک  ياهراشا  اب  دـعب  هدرک و  هدامآ  ار  عمج  ياـهلد  تسا  مالـسلا ) مهیلع  )
. دیامنیم
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تبیصم رکذ  هب  یقالخا  ثحابم  لصو  مود :

اهناتساد و نایب  زا  دعب  دشاب . هتشاد  نآ  رد  مالسلا ) مهیلع   ) همئا یگدنز  زا  ناتساد  نیدنچ  هک  دنک  باختنا  یتیفیک  هب  ار  یقالخا  ثحبم 
، دنک نایب  دراد  ار  ترضح  نآ  هب  تدارا  زاربا  دصق  هک  يراوگرزب  ماما  نآ  زا  ار  یتمارک  ای  هیـضق و  هنیمز ، نیا  رد  تایاور  تایآ و  نایب 

دنک هجوتم  ناشیا  يراوگرزب  تمارک و  هب  ار  مدرم  ياهلد  یتهج  زا  دشاب و  وا  یقالخا  ثحب  اب  طبترم  یتهج  زا  هیـضق  نآ  هک  يروط  هب 
. دنک زاغآ  ار  تبیصم  هدز و  هرگ  ترضح  نآ  تداهش  عیاقو  زا  ياهعقاو  هب  ار  تمارک  نیا  و 

( مالـسلا مهیلع   ) داوج ماما  اـی  یبتجم و  ماـما  ییاـقآ  يراوگرزب و  زا  ییاـیاضق  هب  حرطم و  ار  رهوش  نز و  لـباقتم  قوقح  مارتحا و  لاـثم :
رکذ دراو  دهد و  رارق  هجوت  دروم  تسا  هدـش  مه  ترـضح  لتاق  هک  ملاظ  يرـسمه  نتـشاد  رد  ار  ناشیا  تیمولظم  دـعب  دـنکیم و  هراشا 

. دوش تبیصم 
مارحلا مرحم  مایا  رد  ناشیا  ینارنخس  هسلج  رب 20  لمتشم  هک  بیغتسد » دیهش  فیلأت   » ادهشلادیس باتک  هب  رگید ، ياههنومن  نتفای  يارب 

. دییامرف هعجارم  تسا .
. دییامرف هعجارم  باتک  نیمه  موس  شخب  هب  تبیصم ، رکذ  یناوخهیثرم و  هرابرد  رتشیب  حیضوت  يارب 
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یناوخ هیثرم  موس : شخب 

هراشا
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یناوخ هیثرم  موس : شخب 

( مالسلا مهیلع   ) تراهط تمصع و  تیب  لها  بئاصم  زا  نخس  تسا . رادروخرب  ياهژیو  تیمها  زا  فلتخم ، للع  هب  ثحب ، زا  تمـسق  نیا 
يازع رد  شرمع  لوط  رد  يدامتم و  ياـهلاس  ار  وا  هدرک و  رادهحیرج  ار  ص )  ) دـمحم لآ  رادتـسود  ره  بلق  هک  ییاـهالب  اـهرجز و  و 
رایـسب راک  نانآ  يونعم  تمظع  هاگیاج و  ظفح  رانک  رد  بیـشن  زارف و  رپ  مهم و  خیرات  نآ  نایب  تسا . هدـناشن  نید  ناگرزب  نآ  زوسناج 

. تسا يراوشد 
، دنتیرـشب هب  دـنوادخ  ضیف  هطـساو  هک  نانآ  تساپرب ، ناشدوجو  رطاخ  هب  اهنآ و  تکرب  هب  ملاع  همه  هک  تسا  یناسک  هاـگیاج  زا  نخس 

تاـیآ رهظم  یهلا و  تافـص  روـلبت  هصـالخ ، هتـشگ و  هتفریذـپ  ناـشیا  تیـالو  هب  تاداـبع  دوـشیم و  میـسقت  اـهنآ  نـمی  هـب  یهلا  قازرا 
. دنشابیم راگدرورپ 

- تسا هتفهن  نآ  رد  یهلا  رارسا  رسارس  هک  نآ - قیمع  ياههشوگ  نییبت  مدرم و  يارب  نآ  حیحص  لیلحت  ناشیا و  بئاصم  تقیقح  كرد 
يوس هب  ار  ام  تیب  لها  بئاصم  رب  هیرگ  تلیضف  دشابیم . ناسنا  لامک  تاجرد  زا  كرد  تفرعم و  نیا  هب  ندیسر  تسین و  ياهداس  راک 

شوماخ نکلا و  ار  نابز  ناشیا ، قح  يادا  رد  یناوتان  تیبلها و  هرابرد  نتفگ  نخـس  یفرط  زا  دـناشکیم و  نانآ  رب  کـشا  يروآداـی و 
دوش و ظفح  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تمظع  هاگیاج و  مه  دوب . دهاوخ  راوشد  رایسب  تبیـصم  رکاذ  ینید و  غلبم  هفیظو  لاح  دزاسیم .

ضیف زا  هدش و  هداد  رکذت  نانآ  بئاصم  مه 
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. تسا يراوشد  راک  ًاتقیقح  نیا  دنکن ، قح  تجح  ماما و  نأش  زا  جراخدیاوز  اب  هتخیمآ  ار  نآ  مه  ددرگ و  دنمهرهب  نانآ  رب  هیرگ 

تقد دـشاب و  هتـشاد  ساوسو  هنیمز  نیا  رد  دـیاب  دـنکیم ، مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها تبیـصم  رکذ  یناوخ و  هیثرم  هک  نآ  ره  غلبم و  اذـل 
نیا رد  اپ  دهدیم  تأرج  دوخ  هب  سک  ره  هدش و  هدرمش  کبس  ریطخ  تیلوئسم  نیا  لفاحم ، زا  یضعب  رد  هزورما  دهد . جرخ  هب  يرتشیب 

رد نآ  ءوس  بقاوع  رد  لمأت  نودب  هدوشگ و  ییارـس  هیثرم  هب  نابز  مزال ، ياهیهاگآ  تاعالطا و  نیرتمک  نودب  یتح  هتـشاذگ و  نادیم 
، نآ جـیورت  هعماج و  رد  یتنـس  شور و  نینچ  داجیا  هکنآ  زا  لفاغ  دـشاب ، يرادازع  تدارا و  زاربا  ددـص  رد  طقف  ناناوج ، رکف  هعماـج و 

. دش دهاوخ  لکشم  شناربج  هک  دنکیم  داجیا  یفنم  ریثأت 
هچ هرابرد  دـنادب  دـشاب و  نابات  راونا  نآ  تمظع  هجوتم  تاظحل ، ماـمت  رد  دـیاب  تسا ، یناوخ  هیثرم  تبیـصم و  رکذ  لوغـشم  هک  یـسک 

. دهد رارق  نارگید  دوخ و  ياههتساوخ  هلیسو  ار  هسدقم  راونا  هدوب و  نانآ  هیرگ  مدرم و  هجوتم  هک  نیا  هن  دیوگیم ، نخس  یناسک 
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يرورض مزال و  تاکن  ّلوا : لصف 

ربتعم ياهباتک  هب  هعجارم  . 1
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یهلا و ياـیلوا  هراـبرد  هعقاو  نآ  رگا  ًاـصوصخم  تسا ، نآ  یفخم  ياـیاوز  رد  تـقد  نآ و  قـیقد  هعلاـطم  دـنمزاین  یخیراـت ، هـعقاو  ناـیب 

قح تّجح  ماما و  نهو  بجوم  نایب ، تیفیک  مه  دوش و  نایب  حیحص  هعقاو  دیاب  مه  هک  ارچ  دشاب ؛ اهنآ  يازع  یثارم و  رد  رگا  صخألاب 
ام هب  يوقت  ملع و  ناگرزب  زا  هک  یلتاقم  بتک  درک . هعجارم  هراب  نیا  رد  نانیمطا  دروم  قثوم و  یخیراـت  ياـهباتک  هب  دـیاب  اذـل  ددرگن .

: زا دنترابع  تسا ، مزال  غلبم  رب  شاهعلاطم  هدیسر و 
« سوواط نب  دیس  ، » فوهللا »

« یمق ثدحم   » هیهبلا راونا  نازحالا - تیب  مومهملا - سفن  لامآلا - یهتنم 
. لیبق نیا  زا  یبتک  و  دیفم » خیش   » داشرا

رد زین  ار  نآ  دارفا  هسلج و  تیفرظ  دـیاب  نآ  بلاطم  نایب  يارب  هکلب  تسین ، یفاک  اـهباتک  نیا  هب  هعجارم  فرـص  هک  تسا  نشور  هتکن :
. تشاد رظن 
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یخیرات هعقاو  حیحص  لقن  . 2

هراشا

زا ندینش  ياکتا  هب  هک  تسا  نارگید  ای  مرتحم و  ظاعو  بناج  زا  یفاک  هعلاطم  مدع  ام ، هعماج  رد  یناوخ  هیثرم  تبیصم و  رکذ  تافآ  زا 
هیثرم زا  هتکن  نیا  هک  دوشیم  لاؤس  یتقو  ًارثکا  دنناوخیم . ار  نآ  دنراپـسیم و  رطاخ  هب  تافاضا - هارمه  مه  یهاگ  یملاع -، ای  يدرف و 
تیب لها  قح  تفگ ، دـیاب  هنافـسأتم  تسا . هدـناوخ  نینچ  حادـم  نالف  ای  ملاع و  نالف  دـنیوگیم : دـیتشاد ؟ نایب  اجک  زا  ار  تبیـصم  ای  و 

. تسا هدشن  ادا  ایاضق  نیا  رد  مالسلا ) مهیلع  )
مه ار  بلاطم  زا  یـضعب  هدرک و  نایب  صقان  هدنیوگ  مینیبیم  مینکیم ، هعجارم  نآ  كردـم  هب  یتقو  میاهدینـش  ار  یبلطم  هک  يدراوم  رد 

ددرگن و هیکت  نارگید  هب  زگره  تبیـصم  یثارم و  ندناوخ  رد  دوشیم ، دکؤم  شرافـس  اذل  تسا ، هدوزفا  هیـضق  نآ  هب  شدوخ  هقیلـس  هب 
نایب ار  هیـضق  نیا  يرگید  هب  ياکتا  اب  زین  ام  دننادب ، ناگدنونـش  ات  هدرب  مان  میاهدینـش  وا  زا  هک  ار  يدرف  ای  ذـخأم و  نآ ، لقن  تروص  رد 

. میدرک

: تربع کی  هرطاخ ، کی 

زاـمن وا  رب  دـنتفر ، وا  عییــشت  يارب  دـندید ، ار  يدوـهی  يدرم  هزاـنج  ص )  ) ربماـیپ : » تـفگیم نـینچ  يرادازع  سلجم  کـی  رد  یحادـم 
ربق رد  دندناوخ ،
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. دندرک اعد  شیارب  دندیباوخ و  وا 

؟ دیدرک نینچ  ارچ  هللا ! لوسر  ای  دیسرپ : ع )  ) یلع ترضح  یتقو 
!!« تشاد تسود  ار  وت  يدوهی  نیا  یلع  ای  دومرف :

؟ تساجک ثیدح  نیا  كردم  مدیسرپ : وا  زا  دمآ . نارگ  رایسب  نم  رب  يدوهی  ندب  رب  زامن  هماقا  هیضق و  نیا  ندینش 
، ماهدینش ياقآ ...  زا  تفگ :

متفگ ار  ثیدح  مدرک و  هعجارم  رهش  ملاع  نآ  هب 
دنچ هک  مدـیمهف  اـجنیا  رد  رگید . زیچ  هن  تسا  هدـمآ  نآ  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  ندرک  اـعد  طـقف  یلو  تسا  دوجوم  ثیدـح  نیا  دومرف :

. تسا هدش  لقتنم  هنیس  هب  هنیس  هدیدرگ و  هفاضا  ناحادم  بناج  زا  درادن  يراگزاس  نید  اب  هک  رگید  بلطم 
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تبیصم رکذ  زا  يریذپ  ریثأت  . 3

ار نارگید  دناوخیم و  ار  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  رب  تبیـصم  هیثرم و  دناسریم و  مدرم  هب  ار  ینید  فراعم  دوخ  نابز  اب  هک  ینید  غلبم 
زا یکی  زین  ار  دوخ  دیاب  ددرگیم ، سلجم  لفحم و  نآ  رب  تکرب  تمحر و  لوزن  ثعاب  دنکیم و  هلان  کشا و  هودـنا و  متام و  رد  قرغ 
بآ عمـش  نوچمه  دنازوسب ، دزوسب و  دنک ، هیرگ  دـناوخب و  شدوخ  يارب  دـناوخب  نارگید  يارب  هک  نیا  زا  لبق  دـنک و  ضرف  نیعمتـسم 

توص طبـض  کی  دـح  رد  طقف  یناحور ، ریغ  یناحور و  زا  اهناوخهیثرم  زا  یـضعب  هک  مییوگب  دـیاب  فسالا  عم  یلو  دـهد ، رون  دوش و 
هن دـننکیم . كرت  ار  سلجم  هـمه ، زا  رتمورحم  دوـخ  یلو  دـنوشیم  نارگید  ضیف  كرد  يدـنمهرهب و  ثعاـب  دــناهداد ، لزنت  ار  دوـخ 
هک تسا  تهج  نیمه  هب  تسا . هدـش  داـجیا  اـهنآ  رد  نتخوس  نیا  هب  زاـین  ساـسحا  هن  دـنزوسب و  هک  دناهتـشاد  تسود  هن  دـناهتخوس و 

دنرادن و ییاج  اهلد  رد  دننیـشنیمن و  لد  هب  یلو  دنروآیم  هیرگ  هب  بوخ  یتح  دـننازرلیم و  ار  ادـص  بوخ  دـنناوخیم ، ابیز  یـضعب 
. دنوشیم وحم  اههرطاخ  زا  دوز 

تیب لها  هب  تبسن  رتشیب  تفرعم  بسک  اب  شدوخ  نارگید ، يارب  دعب  دناوخب  شدوخ  يارب  لوا  هک  تسا  ناوخ  هیثرم  نید و  غلبم  رب  سپ 
( مالسلا مهیلع  )
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رثأتم دـننکیم و  هلاـن  دـنزوسیم و  وا  هارمه  نارگید  نآ  زا  دـعب  دزیرب و  کـشا  دزوسب و  كاـپ  نادـناخ  نآ  رب  ناـشیا ، تمظع  كرد  و 

. تسین ای ...  یفاضا و  تاملک  رازبا و  اب  يرابجا  ندنایرگ  هب  يزاین  رگید  دنیشن و  لد  رب  ات  دیوگب  لد  زا  نخس  دنوشیم ،
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( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  هاگیاج  نأش و  ظفح  . 4

هراشا

نخـس ره  زا  هدوب و  اشوک  نانآ  هاگیاج  نأش و  ظفح  رد  هشیمه  دنکیم  اضتقا  یهلا  نیرهاط  جَجُح  تمظع  تشذـگ  اًلبق  هک  هنوگ  نامه 
راتفگ رد  یبدایب  تازاجم  تارجح ، هروس  رد  نآرق ، رد  لاعتم  دنوادخ  هک  هنوگنامه  دوش . زیهرپ  دنک  فیعـضت  ار  نانآ  هک  يراتفر  ای 

ص)  ) ربمایپ دروم  رد  اههژاو  باختنا  تاملک و  شنیچ  نخس و  عون  سپ  دنادیم ، بوخ  لامعا  همه  طبح  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  تبسن 
هب نخس » قلاخ  مالک  رد  نخس  هویش   » رد هک  تسا  یلصفم  ثحب  هراب  نیا  رد  دشاب . يرتشیب  ساوسو  تقد و  اب  هارمه  دیاب  وا  تیب  لها  و 

. مینکیم هراشا  هتکن  دنچ  هب  راتشون  نیا  تبسانم  هب  اجنیا  رد  نکل  میا  هتخادرپ  نآ 

تیب لها  نأش  رد  تاملک  باختنا 

ای ماهراچیب  لثم  یتاملک  اًلثم  دـشاب ، مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  تبـسن  ریقحت  اـی  فعـض و  زا  یکاـح  هک  یتاـملک  ندرب  راـکب  زا  زیهرپ 
اهنآ میهافم  اههژاو و  نیا  هک  ارچ  تسین ؛ حیحص  دشاب - لاح  نابز  ای  رعش و  بلاق  رد  ولو  دش - هتسب  میور  هب  اهرد  همه  ای  ماهدنامرد و 

. درادن انعم  تسا  لقعت  تمکح و  زا  هتساوخرب  ناشروما  همه  هک  نانآ  دروم  رد 
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: دنیامرفیم یلاعلا ) هلظ  ّدم   ) ياهنماخ هللاهیآ  ترضح  يربهر ، مظعم  ماقم 

ریغ ثداوح  تسا ، غورد  ای  هک  تسا  ییاهزیچ  تسا . هدـننک  هارمگ  ًاـعقاو  تاراـهظا  زا  یـضعب  اهرعـش ، زا  یـضعب  اـهفرح ، زا  یـضعب  »
مه هیقب  هدروآرد ، ار  يزیچ  کی  هتساوخ  شلد  يرفن  کی  تسین ؛ يربتعم  باتک  ای  یباتک  چیه  رد  ياهتـشون ، چیه  رد  هک  طلغ  یعقاو و 

هدـننک هارمگ  هک  ییاهزیچ  دوشب ، هعجارم  اهنیا  هب  تسه  هک  يرگید  ياهباتک  سوواـط و  نبا  فوهل  دوشب . هدـناوخ  دـیابن  دـندناوخ ،
ارچ تسا . هدننک  هارمگ  ًاعقاو  دنشابن  انشآ  تسرد  ینید  فراعم  اب  هک  يدارفا  يارب  هک  تسه  مه  اهفرح  زا  یضعب  دوشن . هدناوخ  تسا 
دننک روصت  دورب . اهنهذ  زا  هدرک ، هنامولظم  مایق  کی  یلع  نب  نیـسح  هک  نیا  روصت  هک  اروشاع  هثداح  زا  دوشب  هدز  فرح  يروج  دیاب 

نز شباحصا و  شدوخ و  تلذ  راهظا  هبال و  زجع و  ریز  رد  دندیشک و  روز  هب  دندمآ  هک  دوب  یلصأتسم  رطضم  مدآ  کی  نیسح  ماما  هک 
(1) تسین »؟ یعقاو  نیا  هک  دوشب  هدز  یفرح  نینچ  ارچ  بخ ، دندیرب . افق  زا  ار  وا  رس  شا  هچب  و 

نیگنس بئاصم  رکذ  زا  زیهرپ 

نآ ندناوخ  دناهدز و  تبیصم  بئاصم  نآ  رب  هشیمه  نامسآ  ناگتشرف  دناهدش و  نایرگ  نآ  رد  نیمز  نامسآ و  هک  تخـس  بئاصم  رکذ 
اروشاع و مایا  زا  ریغ  ییاهنامز  رد  تسین و  بسانم  هک  یلفاحم  سلاجم و  رد 

ص 78 دشاب ، راد  زار  دیاب  کشا  - 1
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ي

يرادازع ای  ندینش و  یگدامآ  یحور  یمسج و  ظاحل  زا  زگره  هدننک  تکرش  دارفا  هک  یلفاحم  رد  ًاصوصخم  ناراوگرزب ، نآ  تداهش  ا 
. درادن يرگید  رمث  راهطا  همئا  ریقحت  نأش و  رسک  زج  دنرادن  ار 

، دننکیمن يرگید  راک  ناوخ  هیثرم  ياشامت  زج  نانامهیم  تسا و  ینامهیم  ناشفده  دـناهدمآ و  اذـغ  فرـص  يارب  مدرم  هک  یـسلجم  رد 
!!؟ دشاب هتشاد  دناوتیم  یهیجوت  هچ  اروشاع  رهظ  ًاصوصخم  اروشاع ، تخس  بئاصم  ندناوخ 

زا ای  هتفرگ و  همشچرس  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هب  تبسن  وا  یتفرعم  مک  زا  ای  تسا و  غلبم  نآ  یگهقیلـس  جک  زا  هتـساخرب  ای  هیـضق  نیا 
تـسا بسانم  دوریم . رامـش  هب  صقن  ینید  غلبم  يارب  دراوم  نیا  هس  ره  درادیمرب و  هدرپ  هنیمز  نیا  رد  شندوب  دلقم  وا و  ندوب  يدـتبم 

کی رکذ  ای  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  رب  دورد  مالـس و  کی  اب  تمـسق ، نیا  رد  مالک  هلاطا  نودـب  غلبم  یلفاحم ، سلاـجم و  نینچ  رد 
. دیامن متخ  ار  لفحم  ناشیا  زا  تمارک 

( مالسلا مهیلع   ) همئا تاملک  حیحص  لقن 

يارب حیحـص  نییبـت  حیـضوت و  تردـق  اـی  میمهفیمن و  ار  نآ  موهفم  اـنعم و  هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  زا  یتاـملک 
رد اًلثم  تسا ، زیگنارب  لاؤس  وا  يارب  دـمهفیم و  ار  ماما  یبدایب  نآ ، زا  بطاخم ، هک  دوشیم  لقن  یتیفیک  هب  یهاگ  میرادـن . ار  بطاخم 

: دومرف ترـضح  تفرگ : ار  ترـضح  ولج  رح  دنیوگیم : نینچ  ناحادم  نیرکاذ و  هک  دوشیم  هدینـش  رایـسب  یحایر  دـیزی  نب  رح  هیـضق 
اما مدربیم  ار  شردام  مسا  دربیم  ار  مردام  مسا  سک  ره  تفگ : باوج  رد  ّرح  دنیشنب ». تیازع  هب  تردام  کُّما ؛ َْکتلکث  »
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تفگ و نیا  زا  داد ، تاجن  ار  وا  ارهز  ترـضح  هب  رح  مارتحا  نیمه  دـهدیم  همادا  ناوخ  هیثرم  دـعب  و  تسا . همطاف  وت  رداـم  هک  منک  هچ 
تشز و ینخـس  ع )  ) ماـما نیرفن  نیا  هکنآ  لاـح  دـناهتفگ و  هناـبدایب  ینخـس  ماـما  دوب و  بدؤم  رح  هک  دوشیم  دومناو  نینچ  اـهدونش 

. تسا هداد  ناشن  نینچ  ناحادم  نتفگ  لکش  هکلب  تسین  یبدایب 
. تشاد ار  یفاک  تقد  عیاقو  نایب  نتفگ و  عون  رد  دیاب  سپ 
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راعشا زا  هدافتسا  . 5

خوسر اهناج  اهلد و  رد  رعـش ، بلاـق  رد  قیمع  بلاـطم  زا  يرایـسب  دراد . ینـشور  بوخ و  هاـگیاج  نیمز ، ناریا  مدرم  تاـیبدا  رد  رعش 
( مالـسلا مهیلع   ) تیب لها  بئاصم  رد  زوسناج  تایبدا  زا  هک  تسا  بساـنم  تبیـصم ، رکذ  نمـض  رد  غلبم  تسا . هدـش  راگدـنام  هدرک و 

: دشاب هتشاد  هجوت  يروما  هب  دیاب  نکیلو  دنک  هدافتسا 
دوش و داجیا  یلوحت  لفحم ، رد  مه  ات  دشاب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  قشاع  لاح  نابز  هدوب و  رعاش  نابز  زا  راعـشا  ناکمالا  یتح  فلا :

. دشاب هدش  هتشاذگ  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  میرح  هب  تبسن  یصاخ  مارتحا  مه 
تماما ماقم  اب  ریاغم  ای  فالخ و  نخس  ع )  ) ماما لوق  زا  هک  دوش  يدایز  تقد  هدش  هدورس  ع )  ) ماما نابز  زا  هک  يراعـشا  ندناوخ  رد  ب :

نأش روخ  رد  هک  مییوگب  يزیچ  ع )  ) ماما لوق  زا  لاح ، نابز  بلاق  رد  یتح  میرادن  قح  ام  هک  ارچ  دـشاب ؛ هدـشن  هتفگ  وا  میظع  هاگیاج  و 
فلاـخم اـی  ییوگ و  غورد  قّوـشم  ار  وا  دوـشیم ، هداد  قحاـن  تبـسن  قـح  تجح  هب  راعـشا  نیا  زا  یـضعب  رد  یهاـگ  تسین . وا  ماـقم  و 

. دنکیم یفرعم  وا  تاردقم  یهلا و  ياهتمکح 
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مدرم و ندرک  هیرگ  دزیهرپب . طیرفت  طارفا و  زا  دـیامن و  تیاعر  ار  لادـتعا  ّدـح  تبیـصم ، رکذ  یناوخ و  هیثرم  راعـشا و  ندـناوخ  رد  ج :

تبیـصم رکذ  هلاطا  رب  هدننک  عناق  یلیلد  دـناوتیمن  رفن ، دـنچ  هیرگ  زا  وا  دـنیآ  شوخ  غلبم و  صخـش  ندوب  راکیب  ای  اهنآ و  نتـشاد  لاح 
. دوش
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زیزع ناحادم  اب  ینخس  مود : لصف 

! دراد توافت  یناوخ  هیثرم  اب  یحاّدم  . 1
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ماقم هب  تبسن  لماک  یفاک و  تفرعم  تسا . یمزاول  ار  يراک  ره  دش . نشور  ناگمه  رب  بئاصم  رکذ  تیمها  هتـشذگ ، بلاطم  هب  هجوت  اب 

لتاقم و بابرا  لتاقم و  بتک  تخانـش  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها خـیرات  رب  صاخ  هژیو و  طلـست  مالـسلا ،) مهیلع   ) یهلا جـجح  خـماش 
کی کفنیال  مزاول  زا  نآ ، فرژ  قیمع و  قیاقح  زا  شخب  نیا  ياـهیگدولآ  يزاسادـج  ریهطت و  میقـس و  زا  حیحـص  صیخـشت  تردـق 

. دشابیم ناوخهیثرم  تبیصم و  رکاذ 
ادا قح  هب  ار  بلطم  قح  زین  نانآ  دوب و  گرزب  عجارم  نید و  ياملع  هدـهع  رب  طـقف  ریطخ  تیلوئـسم  نیا  رود ، نادـنچ  هن  ياهتـشذگ  رد 
اهنت هن  تفریم . رامش  هب  نید  ياملع  رگید  يرتشوش و  رفعج  خیش  یتبرت و  سابع  خیش  یمق و  سابع  خیـش  راک  یناوخلتقم  دندرکیم .
مدرم نانآ  نانخـس  ياپ  رد  یلو  دـندناوخیم  شیالآ  یب  هداس و  هچ  رگا  دـندوب ، تفرعم  لد و  لها  هکلب  دـندوب  مزاول  نآ  ياراد  ناـشیا 

. دندرکیم مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  بئاصم  دای  حیحـص  تسرد و  دندناوخیم و  اجب  دنتفگیم ، هزادنا  هب  دنتـسیرگیم . يراهب  ربا  لثم 
یگتخاس و ياههیرگ  اههلان و  هن  ندرک  شغ  ندـش و  بآ  دوب و  نتخوس  اجنآ  داـیرف . همهمه و  هن  هلاـن ، دوب و  کـشا  ناـنآ  لـفاحم  رد 

یقیقح قوشعم  دوب و  قشاع  دوب و  قشع  اجنآ  ینادرگسلجم .
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دوب مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ادخ و  عیطم  كاپ و  ياهنطاب  اجنآ  ییاذک . ياهگنهآ  يرورپ و  دیرم  دیرم و  هن  دنتـسیرگیم  نآ  رب  هک 

. اوتحم یب  یلو  مجح  رپ  یلاخوت ، یکنکداب و  ینامیا  هن  دوب  هدش  رواب  قیمع  ینید  اجنآ  تکیتا . اب  هدیشک و  وطا  ابیز و  ياهرهاظ  هن 
ملع یناوختبیـصم  هیثرم و  تسا . توافتم  یناوخ  هیثرم  اب  یحادم  دـینادب  دیاهتـشاذگ ، مدـق  یحادـم  يداو  رد  هک  یناردارب  ناتـسود و 

زا یکی  هـک  مالـسلا ) مـهیلع   ) تـیب لـها  یحادـم  دـیراذگاو و  شلها  هـب  ار  نآ  تـسا . روآتیلوئـسم  دراد و  مزـال  قـیقحت  دـهاوخیم ،
. دیهد شرورپ  رتشیب  دوخ  رد  ار  تسا  لامعا  نیرتفیرش 
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راعشا بلاق  رد  حدم  . 2

دیاب هک  حادم  تسا . هتـشگ  فرحنم  دوخ  تقیقح  زا  اریز  هدـش ؛ عقاو  مولظم  زورما  یحادـم ، دـیناوخب . دـینک و  ظفح  ار  اوتحم  رپ  راعـشا 
نیرتگرزب یلاع ، نیماضم  اب  اوتحم و  رپ  راعشا  اب  دشاب ، مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها فیصوت  حدم و  رد  گنسنارگ  راعشا  هنیجنگ  وا  هظفاح 

، دنک وگزاب  نیـشنلد  توص  اب  دنمـشزرا ، تایدنپ  نمـض  رد  ار  ترتع  نآرق و  ینارون  مایپ  دهد ، ياج  نیبطاخم  لد  رد  ار  ینید  فراعم 
. تسا هدز  تسد  درادن  هتشادن و  ار  نآ  صصخت  زگره  هک  يراک  هب  تسا و  هدرک  شومارف  ار  دوخ  هفیظو 

یتح هک  دناهداد  رارق  کلس  نیا  رد  ار  دوخ  یناسک  تسیرگ ، دوریم  رامش  هب  میظع  یتلیضف  هک  تیب  لها  یحادم  رب  رـشق و  نیا  رب  دیاب 
زیچ دنکیم  مهارف  ار  تبیـصم  رکذ  هنیمز  هک  راعـشا  تیب  دنچ  زج  دنـسانشیمن و  ار  يرعاش  رعـش و  عاونا  دننادیمن و  ار  حدم  تیب   100

. دننکیم یناوخ  هیثرمو  هتفرگ  حادم  بقل  نانیا  دنتسین . ظفح  يرگید 
اهيدنبهلمج و رد  هدناوخ و  هابتشا  ار  راعشا  دناهدزن ، وناز  گرزب  يارعش  نف و  دیتاسا  یحادم  تاسلج  رد  دناهدیدن و  داتـسا  هک  یناسک 

مهف رد  مه  ار  بطاخم  دنفیعض و  یباجعا و ...  یماهفتسا و  تالمج  شیوگ 
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ار نابات  راونا  نآ  بئاصم  رکذ  ناشیا و  یگدـنز  خـیرات  هتخانـش و  ار  تیب  لها  فراعم  دـنهاوخیم  هنوگچ  دـنزادنایم ، اطخ  هب  بلاـطم 

! دناوخیم مْتفَر » تمیرح  درِگ  هژم  اب   » ار مَْتفُر » تمیرح  درَگ  هژم  اب   » هک ار  یحادم  مدینش  دننک !؟ وگزاب  مدرم  يارب  تسرد  حیحص و 
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تایدنپ . 3

ناشوج ياههمشچ  نیا  هب  ار  نینمؤم  هنشت  ياهبلق  دینک و  هدافتـسا  رتشیب  دراذگیم  اهلد  رد  قیمع  فرژ و  ریثأت  هک  تایدنپ  راعـشا  زا 
فیـصوت حدم و  ای  تایدنپ و  هنیمز  رد  گرزب  يارعـش  ياههدیـصق  لیوط و  راعـشا  زا  ناحادـم  هدافتـسا  مدـع  دـییامن . باریـس  تمکح 

. تسا هدش  ردقنارگ  ياههنیجنگ  نیا  یشومارف  اوزنا و  ثعاب  یهلا ، يایلوا 
: دندومرف ياهنماخ  هللاهیآ  ترضح  يربهر ، مظعم  ماقم 

هب هملک  هملک  ار  نیا  تسناوت  دوخ  یحادم  رنه  اب  حادم  یتقو  دـشاب ، مه  هدـیچیپ  رعـش  هچ  ره  دـینزب ، فرح  مدرم  اب  رعـش  نابز  اب  یتقو  »
تیب دنچ  تقو  کی  نم  دینک . هاگن  بئاص  ناوید  هب  امش  میراد . يدایز  تایلزغ  ام  دراذگیم . رثا  مدرم  لد  رد  دنک ، هبطاخم  اقلا و  مدرم 
بوخ رایسب  ياهلزغ  بئاص  ناوید  دینک . راک  اهنیا  يور  متفگ  حادم  ياهردارب  زا  یضعب  هب  مدرک و  باختنا  یفداصت  ار  راعـشا  نیا  زا 
اهرعـش رد  هللادمح  هب  مه  زورما  هک  ارعـش - زا  یـضعب  دنراد . راعـشا  هنوگنیا  زا  مه  نارگید  دراذـگیم . رثا  اهلد  رد  هک  دراد  يدـیفم  و 

ار رعش  دنتشاد . ییابیز  بوخ و  یلیخ  تانایب  مالسلا ) مهیلع   ) همئا داهج  قافنا و  عرـضت و  داهج و  عوضخ و  تدابع و  هرابرد  دوب - هدمآ 
(1) تسا ». راذگ  رثا  نوچ  دینک ؛ باختنا  بوخ  حطس  يرنه ، ظاحل  زا 

ص 82 دشاب ، راد  زار  دیاب  کشا  - 1
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تامولعم دح  رد  نخس  . 4

روجأم راگدرورپ  دزن  رد  دنک ، تمدخ  هزادنا  ره  هب  ص )  ) ربمایپ نادناخ  تیب و  لها  هب  سک  ره  تسا . حیحـص  تمدـخ  ورگ  رد  شاداپ 
نیا تسین  مولعم  درادرب و  مدق  شدوخ  یهاگآ  ملع و  هدودحم  رد  سک  ره  هک  تسا  ینامز  رد  رتهب  تمدخ  هک  تسناد  دـیاب  یلو  تسا 

. دشاب تامدخ  زا  رتشیب  نآ  یفنم  تاریثأت  هک  اسب  هچ  دریگب و  دوخ  هب  مه  تمدخ  مان  یتح  ییاهیحادم  اهتکرح و  نینچ 
: دندومرف ناحادم  هب  يربهر  مظعم  ماقم 

هیزعت یهاگ  دیدرکن ، لمع  ار  طیارـش  نآ  رگا  دیدرک ؛ يرادهیزعت  دـیدرک ، لمع  ار  طیارـش  نآ  رگا  دراد . یطیارـش  يرادهیزعت  نیا  اما  »
(1) دریگب ». ماجنا  تسرد  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هک  دشاب  عمج  ناتساوح  دیدرک . مه  اطخ  یهاگ  دیدرکن ، باوث  دیدرکن و  يراد 

ص 77 دشاب ، راد  زار  دیاب  کشا  - 1
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199 ص :

تسین مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نامداخ  شاداپ  ایند  . 5

هراشا

مهیلع  ) تیب لها  بئاصم  رکذ  یناوخ و  هیثرم  دنرادن و  يرگید  لغش  چیه  نوچ  دارفا  نیا  زا  یـضعب  دیراذگن ، تمیق  دوخ  یحادم  يارب 
ياهشزرا نانآ  يارب  دـننکیم . نییعت  تمیق  دوخ  ندـناوخ  يارب  دـننکیم  شاـعم  رارما  قیرط  نیا  زا  هداد و  رارق  دوخ  لغـش  ار  مالـسلا )

نازرا رایـسب  ار  دوـخ  يداـبع  لـمع  دوـخ و  دارفا ، هنوـگنیا  دـنباین . تسد  یتـیونعم  چـیه  هب  ناـشدوخ  هـچرگ  دراد  هوـلج  رتـشیب  يداـم 
. دشاب مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نامداخ  نأش  شاداپ  دناوتیمن  ایند  هک  ارچ  دنشورفیم ؛

ع)  ) یسوم ترضح  زا  یناتساد 

، دوب یبآ  هاچ  رهش ، ياهیکیدزن  رد  دناسر ، ع )  ) بیعش رهش  نیدم  هب  ار  دوخ  تخیرگ ، ناینوعرف  زا  توبن ، زا  لبق  ع )  ) یسوم ترـضح 
هب زاین  دوخ  نادنفـسوگ  هب  نداد  بآ  يارب  نانآ  هک  دـیمهف  دـنوشیمن ، کـیدزن  هاـچ  هب  هک  درک  هدـهاشم  ار  رتخد  ود  نانابـش  راـنک  رد 
هب تشگرب و  نارتخد  زا  یکی  دنتشگزاب . نادنفسوگ  هارمه  هب  نارتخد  دندش و  باریس  نادنفـسوگ  درک و  کمک  اهنآ  هب  دنراد ، کمک 

. دهد تشاداپ  ات  دبلطیم  ار  وت  مردپ  تفگ : یسوم 
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200 ص :
يا تفگ : دراو  هزات  ناوج  هب  بیعـش  دوب . ماش  تقو  دش  دراو  بیعـش  هناخ  هب  یـسوم  یتقو  تفر ، اهنآ  هناخ  هب  وا  هارمه  هب  ع )  ) یـسوم

. روخب ماش  نیشنب و  ناوج 
. هللااب ذوعا  تفگ : باوج  رد  یسوم 

؟ یتسین هنسرگ  رگم  تفگ : ع )  ) بیعش
يارب ار  یلمع  چـیه  هک  میتسه  ینادـناخ  ام  دـشاب و  نادنفـسوگ  نداد  بآ  لباقم  رد  ماـش  نیا  هک  مسرتیم  یلو  ماهنـسرگ ، يرآ  تفگ :

. میشورفیمن الط  زا  هتشابنا  نیمز  هرک  اب  ترخآ 
نیا رد  مینکیم ، ماـعطا  میزاوـنیم و  ار  ناـمهیم  هک  نیا  نآ  مناردـپ و  نم و  مارم  رگم  تسین  نیا  مسق  ادـخ  هب  ناوـج  يا  تفگ : بیعش 

(1) دش . ندروخ  لوغشم  ع )  ) یسوم ترضح  ماگنه 
نیب دـیاب  یلو  دنرایـسب  صلخم  كاپ و  ياهناسنا  نازیزع  نیا  نیب  رد  تسین و  رجا  یب  یتمدـخ  ره  هچ  رگا  هک  میوشیم  رکذـتم  مه  زاب 

دننک و مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  حدم  باذج ، ابیز و  راعشا  بلاق  رد  ناحادم  دش . لیاق  کیکفت  یحادم  یسانش و  لتقم  یناوخ و  هیثرم 
. دنیامن تبیصم  رکذ  یناوخ و  لتقم  ززعم ، تیناحور  ملع و  لهاو  ینید  نیققحم  املع و 

هدش تلع  رب  دیزم  ناحادم ، هب  تاسلج  رخآ  رد  تبیصم  رکذ  يراذگ  او  ملع و  لها  زا  یضعب  یهاتوک  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  هتکن :
راب تبیصم  خیرات  زورما  هک  ییاج  ات  تسا ، هتـشاذگ  زاب  حیحـصان - وحن  هب  ولو  يزاس - گنهرف  یناوخ و  لتقم  يارب  ار  ياهدع  تسد  و 

. تسا هتشگ  هدوزفا  شتبیصم  رب  عالطا  مک  ياهدع  تسد  هب  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها

60 همکحلا 3 / نازیم  - 1
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201 ص :

توسکشیپ هتخیهرف و  نارکاذ  نارعاش و  مادقا  موزل  . 6

نیا رد  زین  زورما  ات  دناهدرک و  یط  ار  لامک  ياههلپ  یهلا  نیرهاط  ججح  خماش  ماقم  هب  تبـسن  تفرعم  رد  هک  گرزب  ناحادم  نارعاش و 
تیثیح زا  هدیـشخب و  ناماس  ار  ناماس  هب  ان  عضو  نیا  هتفرگ و  تسد  هب  ار  روشک  یحادـم  يرادولج  دـننک و  مادـقا  دـیاب  دـناهدوب ، اتـسار 

. دننک عافد  نآ  تفارش  و  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  یحادم 
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202 ص :

یبهذم تاسلج  تائیه و  نابحاص  هجوت  لباق  . 7

تقو و لام و  یگدـنز و  زا  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  بتکم  هار  رد  هک  نانآ  یبهذـم ، تاسلج  تائیه و  نابحاص  اـب  ینخـس  رخآ ، رد  و 
رما يایحا  يارب  ار  هنیمز  هتـشارفارب و  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  مَلَع  هدرک و  اپ  رب  سلجم  ناوارف ، قشع  اب  دنراذگیم و  هیام  دوخ  رمع 

رتشیب بذـج  يادـف  ناوج ، لسن  يزاس  گنهرف  ینورد و  تفرعم  روش ، يادـف  ینید ، روعـش  هک  دنـشاب  بقارم  دـیاب  دـننکیم ، ایهم  نانآ 
ار سلجم  دنهاوخیم  یتمیق  ره  هب  هک  یناسک  هب  دینک و  هدافتـسا  لماک  كاپ و  ناحادم  زا  دوشن . تاسلج  یغولـش  عمتـسم و  بطاخم و 

میرح نیا  ات  هداد  رکذـت  دـننزب ،، يدـیدج  فرح  دـنهاوخیم  فازگ  نانخـس  نتخاس  ییوگغورد و  اب  یتح  دـنروآرد و  لاـح  روش و  هب 
. دبای موادت  كاپ  هتشگن و  هدولآ 
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203 ص :
ذخآم عبانم و 
ذخآم عبانم و 

میرک نآرق  - 1
مئاق تاراشتنا  يوفطصم ، داوج  دیس  همجرت  قاحسا ، نب  بوقعی  نب  دمحم  رفعجوبا  يزار ، ینیلک  یفاک ، لوصا  - 2

. ررکم پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  رقاب ، دمحم  یسلجم ، مالسلا ،) مهیلع   ) راهطألا همئالا  رابخا  رردل  هعماجلا  راونالا ، راحب  - 3
1382 ثیدحلاراد ، یگنهرف  یملع  هسسؤم  ینیـسح ، دیمحدیـس  يراکمه  دمحم ، يرهـشير ، يدمحم  ثیدح ، نارق و  هیاپ  رب  غیلبت  - 4

ش ه .-
ش مود 1363 ه .- یمالسا ، رشن  هسسوم  یلع ، نب  نسح  دمحم  وبا  یناّرح ، ص ،)  ) لوسرلا لآ  نع  لوقعلا  فحت  - 5

(، ع  ) اضر ترـضح  یناهج  هرگنک  ییاطع ، اضر  دـمحم  همجرت  رقاب ، یـشرقلافیرش ، ع ،)  ) يرکـسع نسح  ماـما  یگدـنز  زا  یلیلحت  - 6
1371

ق 1419 ه .- لوا ، پاچ  دمحم ، يدیوه ، نیظعتملا ، نیظعاولل و  نیعملاریسفتلا  - 7
ق 1421 ه .- مجنپ ، پاچ  هرجهحلاراد ، هسسؤم  هللادبع ، دیس  ربش ، میرکلا ، نآرقلا  ریسفت  - 8
. لوا پاچ  مق ، هیقف ، هبتکم  سارف ، یبا  نب  ماّرو  نادمحلا ، رظاونلا ، ههزن  رطاوخلا و  هیبنت  - 9

ش 1361 ه .- یمالسا ، رشن  هسسوم  اضر ، یلع  يدزی  يرباص  هرهاطلا ، هترتع  یبنلا و  نع  هرهازلا  مکحلا  - 10
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204 ص :
لوا 1302 یمالسا ، رشن  هسسوم  قودص ، خیش  لاصخ ، - 11

. مق یمالسا ، رشن  هسسوم  ناخ ، یلعدیس  يزاریش ، یندم  نیدجاسلا ، دیس  هفیحص  حرش  یف  نیکلاسلا  ضایر  - 12
1379 مود ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  یقت ، دمحم  یفسلف  يرونخس ، نخس و  - 12

.1375 مود ، پاچ  يدازآ ، مایپ  نایراصنا ، نیسح  مجرتم  ع ،)  ) نیدباعلا نیز  ماما  هیداجس ، هفیحص  - 13
.1366 لوا ، پاچ  مق ، یمالسا  تاغیلبت  رتفد  يدمآ ، یمیمت  نیدحاولادبع ، مکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - 14

ق 1406 ه .- لوا ، پاچ  نسحلا ، نب  لضف  یسربط ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  - 15
ش 1370 ه .- موس ، پاچ  یمالسالا ، مالعألا  بتکم  دمحم ، يرهشير ، يدمحم  همکحلا ، نازیم  - 16

1381 مود ، پاچ  رشن ، هب  يوضر ، سدق  ناتسآ  تاراشتنا  یتشد ، دمحم  موحرم  همجرت  یضر ، دیس  يروآدرگ ، هغالبلا ، جهن  - 17
ق 1394 ه .- يرفعج ، تاراشتنا  پاچ  نیسح ، يدورهاش ، یلالج  رابخالا ، هعومجم  - 18

ش 1378 ه .- لوا ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  يربهر ، مظعم  ماقم  ياهدومنهر  هعومجم  تیالو ، ثیدح  ص -)  ) 1
، یمالسا بالقنا  یگنهرف  یشهوژپ  هسسؤم  ینیسح ، ناغلبم  ناحادم و  هب  بالقنا  مظعم  ربهر  ياههیـصوت  دشاب ، راد  زار  دیاب  کشا  - 20

ش. 1385 ه .-
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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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