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نید تخانش  ياهسرد  هلسلس  زومآ ...  یلع  زا 

: هدنسیون

هغالبلا جهن  یتابتاکم  هسردم 

: یپاچ رشان 

هغالبلا جهن  داینب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

نید تخانش  ياهسرد  هلسلس  زومآ  (ع ) یلع 13زا 

باتک 13تاصخشم 

13یتسه

یتسه همشچرس  رد  14یشواک 

14تاغل

هشیدنا یئافوکش  رد  یترورض  17یسانشادخ 

17هراشا

هغالبلا جهن  یتابتاکم  18هسردم ي 

راک هویش ي  19همانرب و 

هغالبلا جهن  اب  رصتخم  20یئانشآ 

قیقحت 22هزیرغ ي 

تکرح يانبریز  یسانش ، 24یتسه 

یگدنز هلئسم ي  نیرتمهم  یتسه ، 25تخانش 

فیرظ تاقولخم  رد  رکفت  30هشیدنا و 

32تاغل

ناسنا يرکف  دشر  هناشن  یتسه  زا  حیحص  33تخانش 

یناسنا دشر  اب  یسانشادخ  34هطبار 

ناسنا يرکف  دشر  هناشن  یتسه ، زا  حیحص  35تخانش 

ناسنا دشر  37هاگتساخ 

یهلا 38تناعا 

تیاده 38هفوکش 

لد 39تینارون 

شواک 39یسررب و 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 283زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


قح 39شریذپ 

تخانش 39يرگایمیک 

شنیزگ رد  40شنیب 

اه يزاسوج  اب  40هزرابم 

الاو 40تمه 

شخب یهاگآ  41تاناکما 

صیخشت 41تردق 

ییاشگهار 41يرگنشور و 

اههاگدید میسرت  رد  يرکف  دشر  ياه  42هناشن 

اههاگدید 43ناسنا و 

شتسرپ 44قشع و 

شتسرپ 44قشع و 

لوحت همدقم ي  45تخانش 

هار 46زاغآ 

نافرع همدقم ي  48تفرعم 

زار هگاشامت  رد  قشع  50موهفم 

قشع 54موهفم 

نارگید ثیدح  57رد 

شتسرپ 60ریسفت 

قلاخ قلخ و  نیب  طابترا  61موزل 

ادخ اب  طابترا  61رثا 

یهلا 65هبذاج ي 

دوجو يافرژ  رد  یتکرح  لوحت و  69شتسرپ ،

شتسرپ قشع و  70هطبار ي 

73تاغل

نیرب هعماج  يانبریز  74یتسرپادخ ،
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74هراشا

نیرب هعماج  76ياهیگژیو 

77همدقم

عونمم اوزنا ، 79تینابهر و 

یناسنا یهدنامزاس  80تیریدم و 

ناسنا یحور  ياهزاین  اهشزرا و  82تخانش 

یناسنا 83هاگدید 

یناسنا 84تایحور 

يراکمه تکرح و  دلوم  84تیناسنا ،

یناسنا 85تیصخش 

یناسنا 85ناوت 

یناسنا 86فعض 

یناسنا 87قوقح 

یناسنا 87فطاوع 

اهرایعم 88تخانش 

قح 88روحم 

89تاساوم

ناگشیپاورپ 89اب 

نامیرک نادرمناوج و  91اب 

هشقانم 93هسرادم و 

اهیریگعضوم رد  طباوض  94صیخشت 

95يرادزار

یمالسا هقباس  اب  ياه  تیصخش  هب  95مارتحا 

هبناج همه  لماک و  نیناوق  ندوب  96اراد 

يرگن 98هدنیآ 

يرادم تقیقح  یئارگ و  101عقاو 
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ندوب یملع  103لدتسم و 

ضماغ دراوم  نییبت  نایب ، 105ییاسر 

نوناق ياهیگژیو  105یسررب 

يربمایپ 107تثعب و 

يربمایپ 107تثعب و 

تثعب ياه  112هنیمز 

ناطیش طخ  115تیمکاح 

يداوسیب لهج و  116یگدرتسگ 

ینید تارکفت  رد  یتح  116طاطحنا 

یگتفشآ فالتخا و  همشچرس  118تیلهاج ،

يربخیب یگناگیب و  120یئادج ،

یگتشگرس 121تریح و 

یگفطاع 122یب 

يزیرنوخ 122لتق و 

اه گنج  122عاونا 

تابث مدع  123لزلزت و 

یگدز 124نارحب 

اهانگنت اه و  تسب  124نب 

تشحو سرت و  126شرتسگ 

یهلا دودح  تیاعر  126مدع 

هانگ 128راگنز 

هانگ 128تیمسر 

يدیمون سای و  129یگریچ 

یگدنز هیرک  130هرهچ 

دنزیزع نالهاج  راوخ و  131نایاناد 

133یلدروک
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یشک 133ناسنا 

سرد 135هصالخ 

137تاغل

141تثعب

حلاص ماظن  141تثعب و 

يزودنا هبرجت  يزومآ و  144دنپ 

نیداینب لماع  قافتا  146داحتا و 

فالتخا 147ماجنارس 

تثعب 147ياهفده 

تجح 148مامتا 

تلاسر 149غالبا 

اهدرخ تیبرت  اه و  هشیدنا  151شرورپ 

يرکف 151يربهر 

یئارجا 153يربهر 

ترطف 155شابرادیب 

يرشب لوقع  157شرورپ 

سرد 159هصالخ 

160تاغل

162تلاسر

يراذگنوناق يرکف و  عبنم  هناگی  162یحو 

...اما دنارشب  164ایبنا 

یحو همشچرس ي  اب  لاصتا  بیغ و  اب  166طابترا 

دنا هدوب  یما  168ناربمایپ 

ایبنا 169تمصع 

دنراد هزجعم  171ناربمایپ 

یناسنا شزرا  175تیدوبع و 
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ءایبنا 177یگنهامه 

تلاسر 178موادت 

تثعب 179ياهدرواتسد 

اهنآ يزاسراکشآ  اهدادعتسا و  180شرورپ 

دئاقع 181حالصا و 

اه ناسنا  ياپ  زا  ریجنز  لغ و  181نتشادرب 

183یسانشایند

ایند 184يزاسدابآ 

سرد 185هصالخ ي 

186تاغل

188ءایبنا

ناربمایپ هریس ي  188قالخا و 

نیقی 189نامیا و 

ادخ صلاخ  192ناگدنب 

دنا هدوب  فعضتسم  رشق  زا  195ءایبنا 

دنا قشمرس  هوسا و  198ءایبنا ،

ءایبنا یتسیز  200هداس 

تمواقم 203یتخسرس و 

یهلا نالوسر  205رابت 

سرد 206هصالخ ي 

207تاغل

تماما 209يربهر و 

يربهر 209ترورض 

تماما تخانش  210ترورض 

داقتعا هشیدنا و  لکشت  رد  تماما  212شقن 

داقتعا نکر  213تماما 
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روشک هرادا  رد  طباوض  مظن و  داجیا  یعامتجا و  تالیکشت  میظنت  رد  تماما  214شقن 

نیناوق حالصا  عضو و  رظن  زا  تماما  215شقن 

يونعم تیاده  رد  تماما  218شقن 

نآرق رد  يونعم  221تیاده 

ینافرع يونعم و  تیاده  زا  یی  222هنومن 

يولع 223تماما 

هتسیاش ربهر  ربمایپ ، نیشناج  224یلع 

میقطنم وریپ  227ام 

[1] حلاص یحبص  رتکد  228تالمج 

بیغ 230ملع 

دنز یم  الاب  ار  اه  هدرپ  231یلع 

یلاعتم 233هاگدید 

هسامح تعاجش و  235حور 

تعاجش 237ثاریم 

یعامتجا 238تلادع 

ناگدنروآ نامیا  نیتسخن  240یلع 

لوا 241زیخاتسر 

( لوا  ) ناسنا 241زیخاتسر 

هتشذگ ياهسرد  هب  242یشرگن 

؟ تسیچ 244یگدنز 

( یگدنز دیما   ) زیخاتسر 247يامنرود 

تسیناحلا شوخ  نم  وچ  يازس  هن  سفق  249نینچ 

ایند 250ریسفت 

ترخآ ربارب  رد  ایند  251تیدودحم 

تفرگ هرهب  دودحمان  يارب  هدودحم  نیا  زا  252دیاب 

مصاع 254ءالع و 
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مود 254زیخاتسر 

( مود  ) ناسنا 254زیخاتسر 

داعم تشادرواب  یعامتجا  255راثآ 

يوقت قالخا و  255رولبت 

نوناق تیاعر  258تبقارم و 

یگدنز رد  داقتعا  نامیا و  260شقن 

یهلا لدع  هاگداد  زیخاتسر و  261دای 

؟ هچ ینعی  باسح  يارب  262لمع 

لامعا 262حیضوت 

داعم دای  زا  رگید  یی  265هولج 

تنایخ ملظ و  زا  زارتحا  داعم و  هب  266داقتعا 

داعم وترپ  رد  طاشن  269تیلاعف و 

یمالسا گنهرف  رد  272دیما 

داعم وترپ  رد  یعقاو  یناسر  273کمک 

داعم وترپ  رد  ملاس  277داصتقا 

زکرم 280هرابرد 
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نید تخانش  ياهسرد  هلسلس  زومآ  (ع ) یلع زا 

باتک تاصخشم 

هغالبلا جهن  یتابتاکم  هسردم  زومآ / یلع  زا  روآدیدپ : مان  ناونع و 

.1380 هغالبلا ،  جهن  داینب  نارهت :  رشن : تاصخشم 

ص 358 يرهاظ : تاصخشم 

 ( ناکرا شخب  تسخن ؛  هرود  نید ؛  تخانش  ياهسرد  هلسلس  : ) تسورف

لایر 12000 7-01-6348-964 لایر ؛  12000 7-01-6348-964 لایر ؛  12000 7-01-6348-964 کباش :

یلبق یسیونتسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو 

سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای :

حرش هغالبلا .  جهن  رگید : ناونع 

نید لوصا  هرابرد  هیرظن  هغالبلا --  جهن  40ق .  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ،  ماما  ع ،)   ) بلاط یبا  نب  یلع  عوضوم :

ریسفت دقن و  هغالبلا --  جهن  40ق -- .  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ،  ماما  ع ،)   ) بلاط یبا  نب  یلع  عوضوم :

نید لوصا  عوضوم :

حرش هغالبلا .  جهن  40ق .  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ،  ماما  ع ،)   ) بلاط یبا  نب  یلع  هدوزفا : هسانش 

هغالبلا جهن  یتابتاکم  هسردم  هغالبلا .  جهن  داینب  هدوزفا : هسانش 

هغالبلا جهن  داینب  هدوزفا : هسانش 

 4 فلا  6 فلا  / BP38/09 هرگنک : يدنب  هدر 

297/9515 ییوید : يدنب  هدر 

م 1762-72 یلم : یسانشباتک  هرامش 

یتسه
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یتسه همشچرس  رد  یشواک 

هشیدنا یئافوکش  رد  یترورض  یسانشادخ 

هغالبلا جهن  یتابتاکم  هسردم ي 

راک هویش ي  همانرب و 

هغالبلا جهن  اب  رصتخم  یئانشآ 

قیقحت هزیرغ ي 

تکرح يانبریز  یسانش ، یتسه 

یگدنز هلئسم ي  نیرتمهم  یتسه ، تخانش 

فیرظ تاقولخم  رد  رکفت  هشیدنا و 

تاغل

ناسنا يرکف  دشر  هناشن  یتسه  زا  حیحص  تخانش 

یناسنا دشر  اب  یسانشادخ  هطبار 

ناسنا يرکف  دشر  هناشن  یتسه ، زا  حیحص  تخانش 

ناسنا دشر  هاگتساخ 

یهلا تناعا 

تیاده هفوکش 

لد تینارون 

شواک یسررب و 

قح شریذپ 

تخانش يرگایمیک 
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شنیزگ رد  شنیب 

اه يزاسوج  اب  هزرابم 

الاو تمه 

شخب یهاگآ  تاناکما 

صیخشت تردق 

ییاشگهار يرگنشور و 

اههاگدید میسرت  رد  يرکف  دشر  ياه  هناشن 

اههاگدید ناسنا و 

تاغل

شتسرپ قشع و 

لوحت همدقم ي  تخانش 

هار زاغآ 

نافرع همدقم ي  تفرعم 

زار هگاشامت  رد  قشع  موهفم 

قشع موهفم 

نارگید ثیدح  رد 

شتسرپ ریسفت 

قلاخ قلخ و  نیب  طابترا  موزل 

ادخ اب  طابترا  رثا 

یهلا هبذاج ي 
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دوجو يافرژ  رد  یتکرح  لوحت و  شتسرپ ،

شتسرپ قشع و  هطبار ي 

تاغل

نیرب هعماج  يانبریز  یتسرپادخ ،

نیرب هعماج  ياهیگژیو 

همدقم

عونمم اوزنا ، تینابهر و 

یناسنا یهدنامزاس  تیریدم و 

ناسنا یحور  ياهزاین  اهشزرا و  تخانش 

یناسنا هاگدید 

یناسنا تایحور 

يراکمه تکرح و  دلوم  تیناسنا ،

یناسنا تیصخش 

یناسنا ناوت 

یناسنا فعض 

یناسنا قوقح 

یناسنا فطاوع 

اهرایعم تخانش 

قح روحم 

تاساوم
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ناگشیپاورپ اب 

نامیرک نادرمناوج و  اب 

هشقانم هسرادم و 

اهیریگعضوم رد  طباوض  صیخشت 

يرادزار

یمالسا هقباس  اب  ياه  تیصخش  هب  مارتحا 

هبناج همه  لماک و  نیناوق  ندوب  اراد 

يرگن هدنیآ 

يرادم تقیقح  یئارگ و  عقاو 

ندوب یملع  لدتسم و 

ضماغ دراوم  نییبت  نایب ، ییاسر 

نوناق ياهیگژیو  یسررب 

--------------------------------------------------------------------------------

هشیدنا یئافوکش  رد  یترورض  یسانشادخ 

هراشا

هحفص 9) )

هحفص 9.

هغالبلا جهن  یتابتاکم  هسردم ي 

راک هویش ي  همانرب و 

هغالبلا جهن  اب  رصتخم  یئانشآ 
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قیقحت هزیرغ ي 

تکرح يانبریز  یسانش ، یتسه 

یگدنز هلئسم ي  نیرتمهم  یتسه ، تخانش 

فیرظ تاقولخم  رد  رکفت  هشیدنا و 

هغالبلا جهن  یتابتاکم  هسردم ي 

هدرک و بجاو  همه  رب  ار  یشهوژپ  شناد  زابرید ، زا  مالـسا  .تسین  رادرب  لیطعت  هدوب و  ناسنا  یگدنز  ءزج  مولع  شناد و  يریگارف 
.تسا هداد  همادا  روگ »  » ات هراوهگ »  » زا ار  نآ  نامز 

هب شناد  بسک  رد  یهورگ  هقبط و  ره  زا  مدرم  هدـش و  هدوشگ  همه  يور  هب  شناد  ياه  هزاورد  یمالـسا  بالقنا  تکرب  هب  هزورما 
.دنا هتخادرپ  هقباسم  تباقر و 

هدننکافوکـش ي یگدـنز و  ياشگهار  اه و  هشیدـنا  رگایحا  خـیرات  لوط  رد  هراومه  یمالـسا  گنهرف  رهوگرپ  نایاپ و  یب  ياـیرد 
.تسا هدوب  اهدادعتسا 

باریس ار  دوخ  هشیدنا ي  حور و  تسج و  هرهب  اهتنا  یب  هنیجنگ ي  نیا  زا  دیاب  نآ  صاخ  تیعقوم  طیارش و  بسانت  هب  نامز  ره  رد 
.تخاس ینارون  هدنز و  ار  هعماج  و 

رکفت و رب  رتشیب  ءاکتا  اب  هوژپ  شناد  هک  تسا  یی ) هبتاکم   ) رود هار  زا  شزومآ  زورما ، ناهج  رد  یلیصحت  قفوم  ياه  هویش  زا  یکی 
قیقحت

هحفص 10) )

.دنک یم  یط  ار  یملع  فلتخم  لحارم  هدش و  دنم  هرهب  نوتم  عبانم و  زا  دوخ 

رگید هب  ار  یمالسا  رکفت  دنناوتب  مزال  یهاگآ  اب  ات  هدومن  زهجم  تفرعم  ملع و  حالس  هب  ار  دوخ  هک  تسا  یمالـسا  نهیم  ناناوج  رب 
.دنیامن غالبا  تقیقح  ناگنشت 

دربتـسد و زا  یمالـسا  دـهاجم  ياـملع  ناوارف  تاـمحز  اـب  اـهنرق  لوط  رد  هک  تسا  یهلا  تبهوم  نیرتـگرزب  میظع ، هنیجنگ ي  نیا 
دشر نآ  وترپ  رد  ات  درب  دوس  تیفرظ  مامت  اب  ینارون  یگنهرف  هیامرس ي  نیا  زا  دیاب  .تسافوکـش  نانچمه  هدنام و  ناما  رد  فیرحت 

.میشاب دهاش  ار  یناسنا  هعماج ي  ییافوکش  و 

رتشیب هچ  ره  ییانشآ  فده  اب  هغالبلا  جهن  داینب  اتسار ، نیا  رد 
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- قلاخ مالک  زا  رتورف  قولخم و  مالک  زا  رتارف  یمالک  هغالبلا - جـهن  میظع  باـتک  هژیو  هب  يولع  گـنهرف  اـب  ناوج  لـسن  رتقیمع  و 
هدیـسر هجیتن  نیا  هب  رود  هار  زا  سیردـت  شزومآ و  اهلاس  لوط  رد  تسا و  هدومن  هغالبلا » جـهن  هدکـشهوژپ ي   » سیـسات هب  مادـقا 

یملع یلاع  جرادـم  هب  ات  هدومن  انـشآ  يولع  یمالـسا و  گـنهرف  اـب  ار  یناوارف  ناـبطاخم  قفوم  هویـش ي  نیا  اـب  ناوت  یم  هک  تسا 
.دنزای تسد 

تموکح ققحت  للم و  دوعوم  روهظ  زاس  هنیمز  بتکم  تقیقح  هب  لوصو  شطع  ناوج و  لـسن  یهاوخ  مالـسا  جوم  هک  دـیما  نادـب 
.هللاءاشنا .میشاب  لدع  قح و  قلطم  تموکح  نالوارقشیپ  زا  ام  ددرگ و  مالسا  یناهج 

هحفص 11) )

.11 هحفص 10 ،

راک هویش ي  همانرب و 

هدافتسا دروم  داتـسا ، روضح  نودب  هک  تسا  یـسورد  نیودت  هیهت و  تسخن  هلحرم ي  رد  يروضح  ریغ  شزومآ  راک  هویـش ي  - 1
.دشاب مهف  لباق  ناهوژپ  شناد  يارب  بلاطم  زا  یئالاب  دصرد  لقاال  ای  هدوب و 

يزادرپ ترابع  روظنم  هب  نایب ، ددـعت  انایحا  تاحیـضوت و  نیاربانب ، دـننک ، یم  هیهت  ار  اهـسرد  یهجوت  نینچ  اـب  زکرم ، نیا  دـیتاسا 
.دننک یم  افیا  ار  داتسا  شقن  يدودح  ات  هکلب  تسین 

اب رابود  یکی  لقاال  دـیاب  ار  سرد  بلاطم  اهنآ  خـساپ  يارب  هوژپ  شناد  دوش و  یم  حرطم  سرد  ره  رخآ  رد  یمظنم  ياهـشسرپ  - 2
دارفا زا  ای  هدرک و  هعجارم  رگید  ياهباتک  هب  انایحا  دنیـشنب و  هعلاطم  رکفت و  هب  یتدم  دنک و  یـسررب  ار  نآ  نیوانع  دـناوخب و  تقد 

هب تسـشن  شناج  قیمع  رد  دش و  هیجوت  هتخپ و  وا  يارب  بلطم  هک  هاگنآ  دزادرپب و  وگتفگ  ثحب و  هب  دـسرپب و  تیحالـص  دـجاو 
.دنک مادقا  حیحص  ياهباوج  نتشون 

ياهباوج اهخساپ ، یسررب  زا  سپ  داتسا  دننک و  یم  تسپ  داینب  يارب  ار  اهشسرپ  خساپ  ناهوژپ ، شناد  - 3
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هب ددجم  هعلاطم ي  هعجارم و  اب  ات  دهد  یم  توعد  دعب  سرد  اب  ار  نآ  ددرگ و  یم  رکذتم  زین  ار  نآ  حیحص  حیحصت و  ار  تسردان 
.دنک حالصا  ار  دوخ  تاهابتشا  ای  هدش و  نئمطم  دوخ  ياهتشادرب  كرد و  تحص 

دهاوخ ناهوژپ  شناد  تسد  هب  سرد  یلیـصحت 12  لاسکی  لوط  رد  هللا  ءاشنا  ددرگ و  یم  لاسرا  رابکی  هام  ره  رد  اهـسرد  نیا  - 4
.دیسر

هحفص 12) )

ات دـیامن  رازگرب  دوخ  نیلـصحم  زا  يرانیمـس  لاس  ره  رد  بساـنم  طیارـش  دوجو  ناـکما و  تروص  رد  دراد  میمـصت  زکرم  نیا  - 5
، درادرب يرترثوم  رتدنلب و  ياهماگ  يرکف ، تالکشم  لح  يداشرا و  یملع و  هینب ي  تیوقت  رظن  زا  دناوتب  يروضح  یئانشآ  نمض 

.هللا ءاشنا 

هغالبلا جهن  داینب 

هحفص 13) )

.13 هحفص 12 ،

--------------------------------------------------------------------------------

هغالبلا جهن  اب  رصتخم  یئانشآ 

ناوضر یضر  دیس  طسوت  هک  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  نانخس  زا  تسا  يا  هدیزگ  هغالبلا  جهن  دنمشزرا  باتک 
اه و همانـشخب  اه و  همان  اهینارنخـس ، اه و  هبطخ  شخب : هس  رب  هدش و  يروآ  عمج  يرجه  مراهچ  نرق  گرتس  دنمـشناد  نآ  هیلع  هللا 
هب یئاه  یسررب  هدش  هتفگ  اه  نخـس  نآ ، هدنروآدرگ ي  هغالبلا و  جهن  هرابرد ي  تسا ، هدیدرگ  میظنت  هاتوک  راب  تمکح  نانخس 

عوـضوم و تسا ، مزـال  نآ  رب  هراـشا  همدـقم  نیا  رد  هک  هچنآ  اـما  ( 1) تسین نآ  نایب  لاـجم  ار  رـصتخم  نیا  هک  تسا  هدـمآ  لـمع 
.تسا هدیدرگ  میظنت  هیهت و  نآ  ساسا  رب  سورد  نیا  هک  دشاب  یم  هغالبلا  جهن  یملع  ياوتحم 

یم زاغآ  ادخ  تفرعم  زا  نخس  هدش ، حرطم  ...و  وا  تافص  دنوادخ و  تخانـش  یهلا ، ینیب  ناهج  زا  میظع  یفراعم  هغالبلا ، جهن  رد 
هب دنک  یم  اه  تراشا  ترتف  یناملظ  هاگنابـش  رد  اه  هعماج  عضو  یلک و  روط  هب  ایبنا  تثعب  تمکح  شنیرفآ و  هفـسلف ي  هب  دوش و 

هفیظو قح و  دزادرپ و  یم  يربهر  تموکح و  حیحص  هویش  يرادناهج و 
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یـسایس دـعب  رد  زین  دـهد و  یم  جرا  يراتفگ  يراتفر و  ياه  یگتـسارآ  یقالخا و  لئاضف  هب  درامـش ، یمرب  ار  تما  زین  رادـمامز و 
ناسنا نآ  ینعی  هغالبلا  جهن  بحاص  نانخـس  نیا  هدنیوگ ي  مالک ، کمک  هب  .دنک  یم  هئارا  هدنزرا  دیفم و  یئاهدومنهر  یعامتجا 

یم ریوصت  هب  ار  تایح  ياه  هنحـص  مامت  شیوخ  مـالک  نمـض  رد  تسد ، هریچ  یـشاقن  رهاـم و  يدـنمرنه  نوچمه  هنومن  لـماک و 
.دشک

هحفص 14) )

یـسایس و لئاسم  زا  يرود  يریگ و  هشوگ  اوزنا و  درامـش ، یم  دودرم  ار  یئایر  دـهز  باتک ، نیا  رد  دوخ  تاـنایب  رد  نینموملاریما 
رد دراد و  یمن  هدیـشوپ  يرادا  یعامتجا و  یـسایس و  داـسف  زا  ار  دوخ  رطاـخ  ملاـت  لاـح  نیع  رد  دـنک و  یم  موکحم  ار  یعاـمتجا 

ار هچنآ  هیلک  گنهآ ، ماظن  کی  رد  دبوک و  یم  رصنع  تسس  نکش و  نامیپ  نادهعت  یب  رکیپ  رب  ار  تمالم  هنایزات  يرامشیب  دراوم 
.دهد یم  رارق  هجوت  دروم  تسا  حرطم  یناسنا ، رایع  مامت  یگدنز  نیمات  تیرشب و  لامک  يارب  هک 

نیدـب دریگ  یم  ماهلا  ینامـسآ  یحو  باتک  نآ  دـیجم ، نآرق  زا  يرـشب  دنمـشزرا  باتک  نیا  دریگ  یم  ماهلا  نآرق  زا  هغالبلا  جـهن 
هاتوک و طوطخ  نییعت  حطس  رد  هغالبلا  جهن  دزاس و  یم  حرطم  ار  بلاطم  یساسا ، نوناق  لکـش  هب  یلک  حطـس  رد  نآرق  هک  بیترت 

.دزادرپ یم  اهنآ  لیمکت  هب  لمعلاروتسد  همانشخب و  هنوگ  هب  صخشم  ياه  يزیر  همانرب 

ص)  ) ربمایپ نماد  رد  تلاسر و  هناخ  رد  هک  هناگی  تسا  يدرمدار  نانخس  هتفرگ و  همـشچرس  یحو  عبنم  زا  هغالبلا  جهن  هک  یتسار 
.تسا هدرک  لصاح  فرشت  ملعلا » هنیدم  باب   » بقل تفایرد  هب  تسا و  هتفای  شرورپ 

يوس هب  یمالسا  هعماج ي  تکرح  رد  تسا  گرزب  نآ  زاس  هشیدنا  يوتحم و  رپ  نانخـس  زا  یئوترپ  هک  اه  سرد  نیا  هکنآ  دیما  هب 
یماگ مالسا  زاس  ناسنا  الاو و  بتکم  لآ  هدیا 
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.دشاب دنلب 

هحفص 15) )

.15 هحفص 14 ،

--------------------------------------------------------------------------------

.دینک هعجارم  هغالبلا  جهن  داینب  تاراشتنا  زا  نآ  هدنروآدرگ  هغالبلا و  جهن  باتک  هب 

قیقحت هزیرغ ي 

ار هچنآ  تسا و  ءایـشا  كرد  مهف و  يوجتـسج  رد  یگدـنز  زاغآ  زا  كدوک  تسا ، یمدآ  مهم  لیـصا و  زئارغ  زا  نییبت ،» قیقحت و  »
.دسرپب نآ  دروم  رد  دنادب و  دهاوخ  یم  دنیب ، یم 

قیقحت هزیرغ ي  داد ، بسانم  تبثم و  خساپ  نادب  دیاب  دـنک و  یم  ییامندوخ  زاین ، کی  تروص  لکـش و  هب  هزیرغ  ره  هک  روطنامه 
یم زورب  ییاهلمعلا  سکع  اعطق  ددرگ ، بوکرس  ای  دوش و  ییانتعا  یب  نادب  تبسن  هچنانچ  دراد و  ار  یخساپ  نینچ  تساوخرد  مه 

رب طـیحم  ناـهج  ناـسنا و  دوخ  نییبت ، قیقحت و  رما  رد  هلئـسم  نیتـسخن  هک  اـجنآ  زا  دـهد و  یم  رارق  هرطاـخم  رد  ار  ناـسنا  دـنک و 
.تسا یتسه  اقب و  زار  ندیمهف  ناهج و  رد  شواک  ناسنا ، لیصا  ياهزاین »  » زا یکی  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب  تسوا ،

تادوجوم نیا  یـسک  هچ  : » دسرپ یم  دوخ  زا  درگن  یم  هام  دیـشروخ و  بورغ  عولط و  ابیز و  نامـسآ  هب  هک  راب  نیلوا  يارب  ناسنا 
ابیز و

هحفص 16) )

؟» تسا هداد  رارق  تکرح  ریس و  نیا  رد  هدروآ و  دیدپ  زیمآرارسا 

ریاس دنلب و  ياه  هرخـص  اههوک و  اهلگنج ، دـنک ، یم  ییامندوخ  اهـشسرپ  نامه  زاب  اهـسونایقا ، اهایرد و  رکیپ  هوک  جاوما  ربارب  رد 
.دنک یمن  اهر  ار  وا  اهلاوس  دنیب و  یم  ار  گرزب  کچوک و  تادوجوم 

.تسوا ياهشالت  اهتکرح و  همه  ادبم  دنز و  یم  مقر  ار  ناسنا  یگدنز  راکفا ، نیا 

.تسا راکفا  نیمه  زا  هتفرگ  تاشن  همه  دنک ، یم  باختنا  وا  هک  یتکرح  هار و 

یلـصا تکرح  نیا  زا  یماـظن  یـسایس و  یعاـمتجا ، ياـهتکرح  ادـبم  ینعی  تسوا ، يرکف  تکرح  یمدآ ، تـکرح  نـیلوا  عـقاو  رد 
.دریگ یم  همشچرس 

و  ) دنور یم  تمیقنارگ  هنیجنگ ي  نیا ، غارس  هب  ماگ  نیتسخن  رد  یهلا  ءایبنا 
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(. 1 (؛) لوقعلا نئافد  مهل  اوریثی 

هار نیمه  زا  مه  نامیا  هشیدنا و  نانزهار  نیطایش و  .دنزاس  یم  افوکش  ار  يرـشب  هشیدنا ي  هتفهن ي  ياهدادعتـسا  ناربمایپ  همجرت :
.دننک یم  ذوفن 

یم خساپ  اهشسرپ  نیا  هب  دریگ و  یم  عضوم  نآ  ربارب  رد  یلکـش  هب  سک  ره  ارهق  تسین ، یلاخ  راکفا  نیا  زا  سک  چیه  هک  اجنآ  زا 
.دهد

هرهب تیوقت و  زین  یفارحنا و  ياـه  هزیگنا  لـماوع و  داـجیا  اـب  دـننک و  یم  بوکرـس  ار  دنمـشزرا  از و  شنیب  هزیرغ ي  نیا  یهورگ 
كرد يوجتسج  رد  دنهد ) یم  لیکشت  ار  تیرثکا  هک   ) مود هورگ  دنراپس و  یم  یـشومارف  هب  ار  نآ  زیارغ ، ریاس  زا  یطارفا  يرادرب 

لئاسم نیا  نیقی  و 

هحفص 17) )

لئاسم ریاس  راگدیرفآ و  یتسه و  لصا  نوماریپ  هراومه  دراد و  یمنزاب  رکف  نیا  زا  ار  نانآ  يدام ، یگدنز  دنیآ و  یمرب  اهـشسرپ  و 
.دننک یم  هعلاطم  شواک و  نآ 

دهاوخن دیاع  يا  هجیتن  نآ  زا  جراخ  هک  دراد  یطیارـش  قیقحت ، هار  شیوپ  اریز  دنبای  یمن  تسد  میقتـسم  قح و  هار  هب  ناگمه  هتبلا 
ترابع هب  .دنریگ و  یم  ار  هار  رـس  ناحلـصم  ناهاوخریخ و  شـشوپ  رد  ینادزد  شیم و  سابل  ار  ییاهگرگ  ریـسم  نیا  رد  زین  دش و 

.ددرگ یم  هضرع  مه  ورادشون »  » بلاق رد  هدنشک » رهز   » هاگهگ راکفا  دئاقع و  رازاب  هشیدنا و  رتسب  رد  رگید 

رد یگدزباتـش  زا  دـنریذپب و  هاگنآ  هدرک و  یبایزرا  ار  بلاـطم  لـماک ، تقد  طاـیتحا و  اـب  دـیاب  يرکف ، لـیاسم  نارگوجتـسج  اذـل 
دننکشب ار  يرکف  ياه  هئطوت  بذاک  وج  دنزیهرپب و  تخـس  يداقتعا  لیاسو  هنوگنیا  رد  ندوب  تهج  ره  هب  يراب  بلاطم و  شریذپ 

.دناشکن طوقس  فارحنا و  ماد  رد  ار  نانآ  یسایس ، یفطاع و  ياهیزاس  هنیمز  ات 

هب میرک  نآرق  رد  دنوادخ  .تفای  دنهاوخ  ار  قح  هار  ماجنارس  قیقحت ، شواک و  لها  رگوجتسج و  ياهناسنا  هتبلا 

نید تخانش  ياهسرد  هلسلس  زومآ  (ع ) یلع www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 283زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


(. 2 «) انلبس مهنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلا  و  : » دراد هراشا  نینچ  هژیو  تیانع  نیا 

.میهن یم  ناشرایتخا  رد  ار  دوخ  تیاده  ياههار  دننک و  یم  ششوک  داهج و  ام  رطاخ  هب  ام و  هار  رد  هک  اهنآ  همجرت :

ناهج دوخ و  دنک و  زاب  مشچ  هکنیا  درجم  هب  دشاب ، هدرکن  راک  وا  يور  مه  یتامیلعت  تاغیلبت و  هک  لقاع  وجقح و  ناسنا  ره  يراب ،
ار

هحفص 18) )

؟ تسا هدیرفآ  ار  ناهج  نیا  یسک  هچ  ما و  هدمآ  اجک  زا  هک  تسنیا  وا  لاوس  نیلوا  دنک ، هدهاشم 

نیا رد  ار  دوخ  یقیقح  موهفم  تسا و  راگدیرفآ  یتسه و  شیادـیپ  رد  ندیـشیدنا  ناسنا ، تکرح  راک و  نیرت  یلـصا  نیلوا و  ینعی 
: یمور يالم  لوق  هب  هک  ارچ  دنیب  یم  يرکف  تکرح 

يا هشیدنا  نامه  وت  ردارب  يا 

يا هشیر  ناوختسا و  دوخ  یقبام 

ینشلگ لگ ، تا  هشیدنا  دوب  درگ 

ینخلگ همیه ي  وت  يراخ ، دوب  رو 

.18 ، 17 هحفص 16 ،

--------------------------------------------------------------------------------

.لوا هبطخ ي  هغالبلا  جهن 

هیآ 69. توبکنع  هروس ي  میرک  نآرق 

تکرح يانبریز  یسانش ، یتسه 

رکف و يانبمرب  وا  طباور  اهشالت و  مامت  اریز  دراد ، یتسه  ادبمزا  وا  تخانش  هب  یگتـسب  ناسنا ، ياهیریگ  تهج  تاطابترا و  همه ي 
یف .دریگ  یم  ماهلا  یلک  هشقن ي  يرکف و  نامزاس  کی  زا  زین  صخشم  یئزج و  ياهحرط  راکفا و  دریذپ و  یم  ماجنا  یصاخ  حرط 

رد ار  ینآ  یصخش و  دوس  طقف  دساره و  یمن  یـشورفنارگ  راکتحا و  زا  دراد و  یـشورف  مک  تراجت  بسک و  رد  هک  یـسک  لثملا 
لام هبعک ي  تورث و  تب  هب  داـقتعا  ناـمه  هک  دـنک  یم  يوریپ  هدـش  هتفریذـپ  شیپ  زا  یلک و  رکف  کـی  زا  عقاو  رد  دریگ ، یم  رظن 
رکف کی  البق  دریگ ، یم  شیپ  رد  ار  فاصنا  تلادـع و  هار  اهدتـس ، داد و  تـالماعم و  رد  هک  سک  نآ  سکع  هب  تسا و  يزودـنا 

هتفریذپ و ار  یهلا  یلاع 
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.دراد یم  تفایرد  نآ  زا  ار  هرمزور  ياهروتسد  تسا و  هدرپسرس  نادب 

هحفص 19) )

: رگید ینایب  هب  و 

طوبرم لئاسم  یتسه و  لصا  تخانش  رد  شواک  زا  دناوت  یمن  ملاع  يالقع  نادنمـشیدنا و  دییات  هب  ترطف و  لقع و  مکح  هب  ناسنا 
.مراد وا  اب  طابترا  شنیرفآ و  ادبم  هرابرد  قیقحت  هب  يزاین  هچ  دیوگب  هک  تسین  هتفریذپ  وا  زا  زگره  دشاب و  رانکرب  نآ  هب 

مکحم و لیلد  ساسا  رب  ار  نآ  نوچ  دنچ و  دنک و  لح  ار  هلئـسم  نیا  دـیاب  نادـجو ، شمارآ  ءاضرا و  يارب  مک  تسد  لقاع ، ناسنا 
.دنادب دوخ  یگدنز  لیاسم  نیرتهب  زا  ار  نآ  درذگن و  نآ  زا  یتوافت  یب  تلفغ و  اب  دزاس و  نشور  راوتسا 

هحفص 19.

--------------------------------------------------------------------------------

یگدنز هلئسم ي  نیرتمهم  یتسه ، تخانش 

.تسا یمدآ  یگدنز  رد  داقتعا  هشیدنا و  شقن  هدنهد ي  ناشن  ییارگچوپ ، و  مسیلهین »  » بتکم ناوریپ  بلغا  تشونرس  هب  یهاگن 

ییایرد رد  نابداب  یب  یقیاق  ار  دوخ  تسا و  هتفرگن  شمارآ  حیحـص ، داقتعا  نما  لحاس  رد  ناـشناشیرپ  برطـضم و  حور  هک  اـهنآ 
مینک هیبشت  ررض  یب  تیصاخ و  یب  یتادوجوم  هب  ار  نانآ  میتسناوت  یم  شاک  يا  دننارذگ :؟ یم  راگزور  هنوگچ  دننیب ، یم  ینافوط 

.دننک یم  یط  ار  یلوزن  سوق  رتشیب  مه  نیا  زا  هنافساتم  یلو 

هحفص 20) )

یم ییامندوخ  یگدنز  رد  نآ  ءوس  راثآ  هتفرگ و  ياج  نانآ  زغم  رد  هک  تسا  یی  هدـیقع  رکف و  نآ  لولعم  راب ، فسا  یگدـنز  نیا 
یلاع و یگدـنز  میهاوخب  رگا  زین  میا و  هتفگ  قحب  اجب و  ینخـس  تسا ، راکفا  هشیدـنا و  هنیئآ ي  یگدـنز ، میئوگب  رگا  سپ  .دـنک 

.میهد رارق  یسررب  دروم  تسخن  ار  نآ  میسرب و  دوخ  دیاقع  راکفا و  هنیجنگ ي  هب  البق  دیاب  میشاب  هتشاد  یلاع  هدیا 

هب دننک  یم  يراددوخ  یسررب ، قیقحت و  زا  هتشاگنا و  چوپ  ار  یگدنز  هک  يدارفا  هرابرد ي 
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: مینک هجوت  ع )  ) ماما نخس  نیا 

(. 1) وغلیف يدس  كرت  وهلیف و ال  اثبع  ءرما  قلخ  امف 

هب ات  تسا  هدشن  اهر  رـسدوخ ، تیلوئـسم و  یب  زین  دـنارذگب و  راگزور  یچوپ ، هب  ات  تسا  هدـشن  هدـیرفآ  هدوهیب  سکچیه  همجرت :
.دزادرپب شزرا  یب  وغل و  ياهراک 

نیا زا  دیاب  لیـصا ، ياهـشزرا  نما » يداو   » هب ندیـسر  يارب  تسا و  یمدآ  داقتعا  هشیدنا و  يرادـفده ، یگدوهیب و  تخانـش  نازیم 
.درب هرهب  نازیم ،

، دنـشک رپ  رکفت  هشیدـنا و  دـنلب  ياهقفا  يوس  هب  دنتـسین  رـضاح  هدرک و  يرپس  تایدام ، نفع  کیرات و  نادـنز  رد  يرمع  هک  اهنآ 
: دنرگنب نیقتملا  ماما  رابرهگ  مالک  هنیئآ ي  رد  ار  دوخ  هرهچ ي  دیاب 

.اهب داری  امع  وهلت  اهفالعا و  نم  شرتکت  اهمقت  اهلغش  هلـسرملا  وا  اهفلع  اهمه  هطوبرملا  همیهبلاک  تابیطلا  لکا  ینلغـشیل  تقلخ  امف 
(. 2)

وا هک  ییاپراهچ  دننامه  دزاس ، لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  نیریـش  برچ و  ندروخ  دروخب و  بوخ  ات  تسا  هدشن  هدیرفآ  ناسنا  همجرت :
لغآ هب  ار 

هحفص 21) )

ار دوخ  تقو  مامت  هک  یی  هتخیسگ  راسفا  ناویح  ای  تسنامه و  شفده  شالت و  مامت  هک  دنشاب  هتخیر  شیولج  فلع  هاک و  هتـسب و 
هچ يارب  دـناد  یمن  ینعی  .تسا  ربخ  یب  شیوخ  تشونرـس  زا  یلو  دـنک ، یم  شمکـش  ندرک  رپ  يارب  اه  هلاـبز  ندز  مه  هب  فرص 
راب تکالف  عضو  نآ  اب  مه  نآ  مکش  ندرک  ریس  يارب  وا  شـشوک  شالت و  اهنت  درادن و  یی  هشیدنا  هکنآ  رتاسر  و  دوش ؟ یم  راورپ 

.تسا

يداقتعا يرکف و  لیاسم  زا  ار  وا  يدام ، یگدـنز  هرادا ي  مکـش و  ندرک  ریـس  دـشیدنین و  دوخ  تشونرـس  هب  هک  یناـسنا  عقاو ، رد 
.تسا اپراهچ  نامه  مکح  رد  درادزاب ،

وا اب  ناسنا  طابترا  راگدیرفآ و  تقلخ و  نوماریپ  هشیدنا  شالت  تکرح و  یسانش و  یتسه  هکنآ ، نخس  هاتوک 
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.تفرگ دهاوخ  رارق  لاوس  ریز  وا  تیناسنا  دوشن ، دراو  يداو  نیا  رد  رگا  یمدآ  تسا و  یگدنز  لیاسم  نیرت  یلصا  نیرتمهم و  زا 

دـشر و هکلب  تسین ، ندرب  هرهب  زئارغ  زا  رتشیب  ندـنام و  رتشیب  ناسنا ، تکرح  هشیدـنا و  روحم  هتخاـسدوخ ، ياـهناسنا  هاگدـید  رد 
.تسا ساسا  وا  جارعم 

سدق ملاع  ياضف  رد  منک  فوط  هنوگچ 

منت دنب  هتخت  بیکرت ، هچارس ي  رد  هک 

ریفص دننز  یم  شرع  هرگنک ي  ارت ز 

.؟ تسداتفا هچ  هگماد  نیا  رد  هک  تمنادن 

( ظفاح )

هحفص 22) )

رگوجتـسج هدازآ و  ناسنا  میهد : هجوت  هک  تسا  نیا  ام  فدـه  هکلب  میتسین  یـصاخ  داقتعا  رکف و  تابثا  ددـصرد  سرد  نیا  رد  ام 
« یـسانش یتسه   » ییانبریز لئاسم  يوس  هب  ار  دوخ  رکفت  هشیدنا و  یلـصا  ياه  تهج  دناد ، یم  نایاپراهچ  زا  رتارف  ار  دوخ  ناش  هک 

.دنک هئارا  نیتم  حیحص و  ياه  خساپ  هنیمز  نیا  رد  دوخ  ترطف  ياهلاوس  هب  دیاب  هتشاد و  فوطعم 

و تسیچ ؟ ناهج  تیعقاو  هک  میریگ  یم  ماهلا  ناهج ، ناسنا و  تخانش  رد  ماگشیپ  سانش  هار  کی  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ام 
هنادنمتداعس تشونرس  میزاسب و  نآ  ساسا  رب  ار  ینامرآ  یگدنز  ات  درک  يریگ  عضوم  دیشیدنا و  دیاب  هنوگچ  هلئسم  نیا  هب  تبـسن 

؟ مینز مقر  ار  دوخ  ي 

ار دوخ  شوگ  مشچ و  میراذگب و  رانک  ار  یتایح  لیاسم  نیا  نوماریپ  رد  هشیدنا  رکفت و  هک  دـهد  یم  هزاجا  ام  هب  لقع  قطنم و  ایآ 
!؟ مینامب تخانش  یب  توافت و  یب  ناهج  تیعقاو  هب  تبسن  هتسب و 

رد وا  تمظع  تسا و  رکفت  هشیدنا و  هجنپرس ي  اب  تالوهجم  تالکـشم و  روک  هرگ ي  ندوشگ  وا ، ریگمـشچ  یگژیو  هک  یناسنا 
رد ار  هشیدنا  نیا  دشیدنین و  نآ  يرادـفده  یتسه و  لصا  هرابرد ي  تسا  نکمم  ایآ  تسا ، یتسه  ملاع  نطاب  رارـسا و  هب  ییانـشآ 

همه ي سار 
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!؟ دهدن رارق  روما 

هک ینیمز  نیا  دـنک و  یم  بلج  دوخ  هب  ار  ناسنا  دنـسپابیز  ناگدـید  ناهاگماش ، نام و  هدـیپس  هک  ماـف  هزوریف  نامـسآ  نیا  یتسار 
ياج دوخ  نماد  رد  زار ، هولج و  نارازه  اب  ار  هدنز  دوجوم  اهنویلیم 

هحفص 23) )

؟ تسیک وا  و  تسیک ؟ زا  هک  درواین  دیدپ  اه  هرطاخ  رد  ار  رکف  نیا  تسا  نکمم  دهد ، یم 

: دیامرف یم  هراشا  یتسه  گرزب  زار  نیا  هب  هنوگچ  وا - رب  ادخ  دورد  ماما - هک  مینکفیب  هغالبلا  جهن  هب  یهاگن 

نـسلالا تاغللا و  هذـه  قرفت  ...راهنلا و  لـیللا و  اذـه  فـالتخا  رجحلا و  ءاـملا و  رجـشلا و  تاـبنلا و  رمقلا و  سمـشلا و  یلا  رظناـف 
نم هیانج  وا  ناب  ریغ  نم  ءانب  نوکی  له  ...عراز و  مهل  ام  تابنلاک  مهنا  اومعز  ربدـم  دـحج  ردـقملا و  رکنا  نمل  لیولاف  تافلتخملا ،

(. 3 (.؟ ناج ریغ 

اه شیوگ  تاـغل و  یگنوگ  هنوـگ  زور و  بش و  دـمآ  تفر و  گنـس و  بآ و  تخرد ، اهیندـیئور و  هاـم و  دیـشروخ و  هب  همجرت :
هک تسا  یلطاب  نامگ  هچ  نیا  .دریذپن  ار  یتسه  ملاع  ربدم  ریدـم و  دوش و  رکنم  ار  راگدـیرفآ  هک  سک  نآ  رب  ياو  سپ  .شیدـنیب 

نودـب هک  تسا  روصت  لباق  هنوگچ  تسا !؟ هدیـسرن  نادـب  یتسه  نابغاب  تسد  هک  دـنا  هتـشادنپ  ییوردوخ  هاـیگ  ناـنوچ  ار  ناـهج 
!؟ دریگ لکش  ینیرفآ  هثداح  ای  رگتیانج  هب  باستنا  نودب  دوخبدوخ و  یی  هثداح  تیانج و  ای  دیآ و  دیدپ  ینامتخاس  هدنزاس ،

: دیامرف یم  رتشیب  تحارص  اب  رگید  ياج  رد 

(. 4 (.) رانلا نم  اورفک  نیذلل  لیوف  اورفک  نیذلا  نظ  کلذ   ) .لطاب امهنیب  ام  ضرالا و  تاومسلا و  قلخ  و ال 

هحفص 24) )

ار شیوخ  مشچ  هک  تسا  ینالدروک  رادنپ  نیا ، دشاب ، تمکح  یب  لطاب و  نیمز ، اهنامسآ و  شنیرفآ  هک  تسین  نینچ  نیا  همجرت :
تایعقاو ندید  زا 
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.شتآ زا  نارفاک  رب  ياو  سپ  دنا ، هتسب 

اب اهییابیز  قیاقح و  زا  دناوت  یم  هنوگچ  دنکن ، ریس  ار  نارکیب  قافآ  شنیرفآ و  ناهج  دنیشنب و  رکفت  هشیدنا و  بکرم  رب  ناسنا  رگا 
!؟ تسا هدرکن  لیطعت  ار  دوخ  زغم  زیمآارسا  میظع و  هاگتسد  ایآ  و  دوش ؟ ربخ 

میوگ باوخ  ثیدح  هک  متسرپ  بش  هن  مبش  هن 

میوگ باتفآ  همه ز  مباتفآ  مالغ  وچ 

!؟ دیسر دهاوخن  تسب  نب  یچوپ و  هب  دخرچب ، دوخ  رود  هب  تیدام  دودحم  نیمزرس  رد  طقف  هشیدنا ، نسوت  رگا  و 

.دناد یم  هشیدنا  رکفت و  ار  تداعس  یگدنز و  زمر  هک  ماما  نخس  تسابیز  هچ 

فیک قلخ  اـم  ریغـص  یلا  نورظنی  ـالا  ...قیرحلا  باذـع  اوفاـخ  قیرطلا و  یلا  اوعجرل  همعنلا  میـسج  هردـقلا و  میظع  یف  اورکف  وـل  و 
(. 5 (؟ ...رشبلا مظعلا و  هل  يوس  رصبلا و  عمسلا و  هل  قلف  هبیکرت و  نقتا  هقلخ و  مکحا 

نازوس باذـع  زا  تشگ و  دـنهاوخزاب  تداعـس  هار  هب  دنـشیدنیب  وا  هوبنا  تمعن  دـنوادخ و  ییاناوت  تمظع  رد  مدرم  رگا  و  همجرت :
.تشاد دنهاوخ  میب 

نیگنـس کبـس و  هشیدـنا ، يوزارت  رد  دـننیب و  یمن  ار  هچروم - شنیرفآ - فیرظ  کچوک و  تاقولخم  دنـشیدنا و  یمن  مدرم  ارچ 
نیتم مکحم و  ار  نآ  تقلخ  ادخ ، تردق  تسد  هنوگچ  هک  دننک :!؟ یمن 

هحفص 25) )

بیترت ناوختـسا  تسوپ و  هدوشگ و  مشچ  شوگ و  نآ ، يارب  هتخاـس و  قـیقد  هدـش و  باـسح  ار  نآ  شبنج  بیکرت و  هداد و  رارق 
؟ تسا هداد 

دـصقم فدـه و  زیچ  ره  زا  لبق  دـیاب  زاس  تشونرـس  هار  نیا  ناگدـنور  دراد و  لاوسرپ  کیرات و  ییامنرود  یگدـنز ، هار  عقاو  رد 
.دمآ دهاوخن  دیدپ  ییانبریز ، لیاسم  رد  هشیدنا  هار  زا  زج  فده  ندرک  صخشم  دننک و  صخشم  ار  دوخ 

.25 ، 24 ، 23 ، 22 ، 21 هحفص 20 ،

--------------------------------------------------------------------------------

راصق هملک  هغالبلا  جهن 
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همان 45. هغالبلا  جهن 

هبطخ ي 227. هغالبلا  جهن 

راصق 75. هملک ي  هغالبلا  جهن 

هبطخ ي 227. هغالبلا  جهن 

فیرظ تاقولخم  رد  رکفت  هشیدنا و 

ادخ دورد  ماما - .دریگ  ماهلا  نآ  زا  دوخ ، تشونرـس  نیعت  هار  رد  هشیدنا  زا  دورورف و  رکف  هب  یـسک  رتمک  هچروم  هرابرد ي  دـیاش 
: دراد يا  هشیدنا  نینچ  هب  رما  وا - رب 

هچروـم راگدـیرفآ  هک  یـسر  یم  اجنادـب  ماجنارـس  ییآ و  یم  تفگـش  هب  یـشیدنیب  بیجع ، کـچوک  ناوـیح  نیا  هراـبرد ي  رگا 
.تسروانت لخن  راگدیرفآ  نامه  ، کچوک

...اهتثج رغص  یف  هلمنلا  یلا  اورظنا 

...اهلکا يراجم  یف  ترکف  ول  و 

(. 1) .هلخنلا رطاف  وه  هلمنلا  رطاف  نا  یلع  الا  هلالدلا  کتلد  ام  هتایاع  غلبتل  كرکف  بهاذم  یف  تبرض  ول  و 

هب ینک  زکرمتم  ار  دوخ  راکفا  رگا  وا ، هیذـغت ي  یگدـنز و  نیمات  ياههار  هب  وا ، هثج ي  یکچوک  هب  نک ، هاـگن  هچروم  هب  همجرت :
.تسا لخن  راگدیرفآ  نامه  روم ، راگدیرفآ  هک  یسرن  نیا  زج  ییاج 

هحفص 26) )

نیرتـمهم زا  هشیدـنا ، ینعی  تسا  هدرک  هیکت  رکف »  » و تلـالد »  » و رظنا »  » هملک ي يور  اـهراب  ماـما  شناد ، رـسارس  هبطخ ي  نیا  رد 
.ددرگ یم  ناسنا  رگنشور  لیلد  تجح و  اه  هدیدپ  همه ي  نآ  وترپ  رد  هک  يروط  هب  تسا  یگدنز  زاس  تشونرس  لیاسم 

(. 2) .همئاق عدبملا  یلع  هتلالد  هقطان و  ریبدتلاب  هتجحف  اتماص ، اقلخ  ناک  نا  هیلع و  الیلد  هل و  هجح  قلخ  ام  لک  راصف  ... 

لیلد تجح و  رگدایرف  ایوگ و  هک  تسا  یتسه  ملاـع  ریبدـت  نیا  .دـننابز  یب  هچ  رگا  دنـشنیرفآ  ياـیوگ  ناـبز  ناگدـیرفآ ، همجرت :
.تساپرب هداتسیا و  نانچمه  یمدآ  رکفت  نادیم  رد  تسا و  راگدرورپ 

ییاـنبریز لـیاسم  رد  رکفت  هشیدـنا و  ناـمه  هک  ار - تخانـش  تفرعم و  هک  تسا  ع )  ) نینموـملاریما حیرـص  ناـیب  رتـمهم ، همه  زا  و 
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.درامش یمرب  نید  ینعی  یگدنز  لیاسم  نیرت  یلوا  زا  تسا - یتسه 

(. 3) .هتفرعم نیدلا  لوا 

نیا رد  رکفت  راگدیرفآ و  تخانش  الاب ، بلاطم  هب  هجوت  اب 
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: هک دسر  یم  ترورض  دح  هب  دروم 

(. 4) .هتفرعم یلع  هل  هجحلا  مایق  رارطضاب  انلد  ام  ...هتردق  توکلم  نم  انارا  و 

هار رد  و   ) میـسانشب ار  وا  ات  تشارفارب  ام  يارب  ار  اهتجح  نیا  مچرپ  داد و  ناـشن  اـم  هب  شیوخ  تردـق  توکلم  زا  دـنوادخ ، همجرت :
.درک شریذپ  هب  روبجم  ار  ام  هک  دوب  تبثم  نشور و  يا  هزادنا  هب  لئالد  راثآ و  نیا  و  میشیدنیب ) وا  تخانش 

هحفص 27) )

كاخ يور  زا  نتساخرب  نید !؟ تسیچ 

! كاپ ناج  دوخ ، زا  ددرگ  هگآ  هک  ات 

هحفص 29) )

.29 ، 27 هحفص 26 ،

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ ي 227. هغالبلا  جهن 

هبطخ 90. هغالبلا  جهن 

.لوا هبطخ ي  هغالبلا  جهن 

هبطخ ي 90. هغالبلا  جهن 

تاغل

.لاعفا باب  دیزم ، یثالث  رکذم  عمج  عراضم ، لعف  دننازیگنا ، یمرب  اوریثی : - 1

.درجم یثالث  رکذم ، عمج  عراضم ، لعف  دننک ، مرگرس  ار  دوخ  دنریگب و  يزاب  هب  ار  یگدنز  اوهلیف ، اوهلیف : - 2

.درجم یثالث  رکذم ، عمج  عراضم ، لعف  دنزادرپب  شزرا  یب  وغل و  ياهراک  هب  اوغلیف ، اوغلیف : - 3

.مسا لطاب ، يدس : - 4

.ردصم نتشگ ، اه  هلابز  رد  يزیچ  لابند  اهمقت : اهمقت : - 5

نید تخانش  ياهسرد  هلسلس  زومآ  (ع ) یلع www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 283زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


«. شرک  » نآ هشیر  لاعتفا ، باب  زا  دیزم  یثالث  ثنوم ، درفم  عراضم ، لعف  دنک ، یم  رپ  ار  دوخ  مکش  شرتکت : - 6

.مسا .یندییور  تابنلا : - 7

.درجم یثالث  رکذم ، درفم  یضام ، لعف  دنک ، راکنا  دحج : - 8

.ههبشم تفص  مجحرپ ، میسج : - 9

«. مکح  » نآ هشیر  لاعفا ، باب  دیزم  یثالث  رکذم ، درفم  یضام ، لعف  داد ، رارق  هنامیکح  مکحم و  مکحا : - 10

.درجم یثالث  رکذم ، درفم  یضام ، لعف  تخاس ، رهاظ  دروآرب و  تسوپ  زا  ار  هناد  تفاکش ، قلف : - 11

«. يوس  » نآ هشیر  لیعفت ، باب  دیزم  یثالث  رکذم ، درفم  یضام ، لعف  داد ، رارق  میقتسم  ملاس و  يوس : - 12

هحفص 30) )

«. عدب  » نآ هشیر  لاعفا  باب  دیزم ، یثالث  لعاف ، مسا  هدنروآ ، نوریبون  راگدیرفآ ، عدبم : - 13

.ینامسآ تمظع  یگرزب و  توکلم : - 14

هحفص 37) )

.37 هحفص 30 ،

--------------------------------------------------------------------------------

ناسنا يرکف  دشر  هناشن  یتسه  زا  حیحص  تخانش 

هحفص 39) )

هحفص 39.

یناسنا دشر  اب  یسانشادخ  هطبار 

ناسنا يرکف  دشر  هناشن  یتسه ، زا  حیحص  تخانش 

ناسنا دشر  هاگتساخ 

یهلا تناعا 
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تیاده هفوکش 

لد تینارون 

شواک یسررب و 

قح شریذپ 

تخانش يرگایمیک 

شنیزگ رد  شنیب 

اه يزاس  وج  اب  هزرابم 

الاو تمه 

شخب یهاگآ  تاناکما 

صیخشت تردق 

ییاشگهار يرگنشور و 

اههاگدید میسرت  رد  يرکف  دشر  ياه  هناشن 

اههاگدید ناسنا و 

تاغل

--------------------------------------------------------------------------------

یناسنا دشر  اب  یسانشادخ  هطبار 

ناسنا يرکف  دشر  هناشن  یتسه ، زا  حیحص  تخانش 

ناسنا دشر  هاگتساخ 

یهلا تناعا 

تیاده هفوکش 
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لد تینارون 

شواک یسررب و 

قح شریذپ 

تخانش يرگایمیک 

شنیزگ رد  شنیب 

اه يزاس  وج  اب  هزرابم 

الاو تمه 

شخب یهاگآ  تاناکما 

صیخشت تردق 

ییاشگهار يرگنشور و 

--------------------------------------------------------------------------------

ناسنا يرکف  دشر  هناشن  یتسه ، زا  حیحص  تخانش 

تمـس مود ، ماگ  تسا ، حرطم  یگدـنز  ترورـض  کی  ناونع  هب  یتسه  لـصا  رد  رکفت  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هتـشذگ  زارف  رد 
.تسا تقیقح  قح و  يوس  هب  یمدآ  هشیدنا  يریگ 

.تسا ناسنا  رنه  نیرتمهم  قح ، صیخشت  كرد و  ضیقن ، دض و  توافتم و  ياهرکفت  نوگانوگ و  راکفا  نایم  زا 

اب دـنراد و  يرگنـشور  تیادـه و  ياعدا  هدیـشوپ و  بناج  هب  قح  سابل  دـنفرت ، نارازه  اب  تسرداـن  راـکفا  یفارحنا و  ياـه  بتکم 
هفخ و ار  وا  هشیدنا  لقع و  غارچ  ات  دندرگ  یم  ینابرق  همعط و  لابند  هبذاجرپ ، یلک  میهافم  ندیـشک  كدی  ابیرف و  ظافلا  مادختـسا 

.دنزادرپب وا  تداعس  تراغ  هب  یکیرات  رد  هدرک و  شوماخ 

.تسا یمدآ  لماکت  دشر و  هناشن  ههاریب  اهدص  نایم  زا  قح  هار  شنیزگ  اذل 

: دومرف يو  رب  ادخ  دورد  وا - تسا : ماما  مالک  قمع  رولبت  اجنیا 

هحفص 40) )
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ملعلا و رونب  اوئیـضتسی  مل  حـیر ، لک  عم  نولیمی  قعان ، لک  عابتا  عاعر ، جـمه  هاجن و  لیبس  یلع  ملعتم  ینابر و  ملاعف  هثالث : سانلا  »
(. 1 «.) قیثو نکر  یلا  اواجلی  مل 

: دنهورگ هس  مدرم ، : » همجرت

(، یهلا دنمشناد   ) ینابر ملاع  - 1

، تاجن هار  رد  يوجقح  هوژپ  شناد  - 2

زا دنهد ، یم  رییغت  ار  دوخ  تکرح  تهج  یمیسن  ره  اب  دنوریپ و  ار  یی  هدنناوخ  هدننک و  ادص  ره  هک  رادقمیب  تسپ و  ناگلفـس  - 3
«. دنرادن هیکت  یمکحم  هاگهانپ  هاگیاپ و  هب  دنا و  هرهب  یب  شناد  تینارون 

هب ریمـض  نشور  ناگدـنهوژپ  زا  قیقحت  صحفت و  یتسرد و  تقادـص و  اب  زارد  يراگزور  هکنآ  سانـش ، هار  ینعی  یناـبر ،» ملاـع  »
«، ملعتم  » .تسا و هدیسر  قح  لزنمرس 
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.تسا قح  هار  نتفای  كرد و  هدامآ  هتخاس  شیپ  یبلاق و  ياهیرواد  شیپ  راکفا و  نودب  هک  سکنآ  رگوجتسج : بای  هار  ینعی 

یب هانپ و  یب  يدرف  بای ، هار  هن  تسا و  سانـش  هار  هن  هک  تسا  یـسک  موس  مسق  اما  دـنا ، هتفای  دـشر  ناسنا  قادـصم  هورگ ، ود  نیا 
.دیآرد رایع » تب  ، » یلکش هب  هظحل ، ره  دوش و  یم  هدیشک  ییوس  هب  زور  ره  هک  هاگیاپ ،

هحفص 41) )

: دناد یم  ههاریب  زا  هار  یسانشزاب  ار  تیارد  لقع و  هناشن  رگید  ياج  رد  و 

(. 2 «) کیغ لیبس  کل  حضوا  ام  کلقع  نم  كافک  »

«. دناسانش زاب  وت  يارب  ار  ههاریب  هک  سب ، نیمه  وت  لقع  تمعن  رد  : » همجرت

.41 هحفص 40 ،

--------------------------------------------------------------------------------

راصق 139. هغالبلا  جهن 

راصق 413. هغالبلا  جهن 

ناسنا دشر  هاگتساخ 

راک هب  هاگنآ  تخانـش و  ار  نآ  ياه  هنیمز  اههاگیاپ و  تسیاـب  یم  نآ  راـبرپ  راـثآ  زا  يرادرب  هرهب  يرکف و  دـشر  هب  ندیـسر  يارب 
رد هشیدـنا  بحاص  دیـشر و  ياهناسنا  دـیآ ، لئان  عیفر  ماقم  نیا  هب  همدـقم  یب  هراب و  کی  يدرف  هک  تسین  يزیچ  نینچ  نیا  تسب ،
رد اذل  .دنک  یط  ار  هار  نیا  دیاب  دراد  یتبترم  نینچ  ياوه  رس  رد  هک  سک  ره  هتبلا  دنا و  هدیـسر  دنلب  هلق  نیدب  یلماوع  للع و  وترپ 

.دریگ یم  رارق  یسررب  دروم  للع  نیازا  یشخب  سرد  نیا 

اجنآ زا  تسا و  یمدآ  حور  یلوزن  يدوعـص و  سوق  اب  هطبار  رد  دراد و  یحور  يونعم و  ياه  هبنج  لـماوع  لـلع و  نیا  زا  یتمـسق 
.تسا حرطم  نآ  یقرت  دشر و  رد  وم » رتکیراب ز  هتکن ي  رازه  ، » تسا يزیمآارسا  هتخانشان و  ناهج  دوخ  یناسنا  حور  هک 

هحفص 42) )

لها هک  یـسک  عقاو  رد  .تسا  یلاعت  دـشر و  يارب  بسانم  ياه  هنیمز  داـجیا  يرکف و  یلقع و  ياـهتبقارم  اهـشالت و  رگید ، تمـسق 
ندیسر هار  رد  تسا و  یسررب  قیقحت و 
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شنیب و تعـسو  يرکف و  دـشر  داجیا  يارب  ار  هنیمز  دوخ  نیا  دتـسیا ، یمن  زاب  شالت  زا  هدرکن و  ساسحا  یگتـسخ  لدـع  قح و  هب 
يور هب  ار  اهرد  دزخب و  يا  هشوگ  رد  هک  سک  نآ  ات  دزاس ، یم  مهارف  هشیدـنا  ییافوکـش  یئاـیاز و  میظع  تبهوم  زا  يرادروخرب 

هب ار  رکف  لـقع و  رهوگ  دوخ ، تسد  اـب  يدرف  نینچ  هک  دزاـس  مورحم  ار  دوخ  قیقد  تسرد و  یباـیزرا  یـسررب و  زا  ددـنبب و  دوخ 
.دور یم  یگدیسوپ  لوفا و  هب  ور  زور  ازور  هکلب  درادن  ییافوکش  دشر و  اهنت  هن  هدناشک و  دومخ  دوکر و 

یسررب و الثم  دناشنب ، راب  هب  هداد و  لکـش  ار  اهتبقارم  اهیگدامآ و  دناوت  یم  هک  تسا  ییاهیزیر  همانرب  هژیو و  کینکت  رگید ، هس  و 
.تشاد دهاوخن  یلوصحم  جنر  یگتسخ و  زج  دشابن  یلوقعم  حیحص و  يانبمرب  رگا  تیلاعف  شالت و  زین  قیقحت و 

هحفص 43) )

.43 هحفص 42 ،

--------------------------------------------------------------------------------

یهلا تناعا 

(. 1 «) ...فوخلا ببلجت  نزحلا و  رعشتساف  هسفن  یلع  هللا  هناعا  ادبع  هللا  دابع  بحا  نم  نا  هللا  دابع  »

یمامت اب  ار  هودنا  سپ  دنک ، کمک  سفن  اب  هزرابم  رد  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  رتبوبحم  همه  زا  یی  هدنب  نآ  ادخ ! ناگدـنب  : » همجرت
«. دنادرگ مکاح  شدوجو  رس  ات  رس  رب  یششوپ  نانوچ  ار  سرت  هدومن و  ساسحا  دوجو 

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 86. هغالبلا  جهن 

تیاده هفوکش 

(. 1 «) .دیدشلا نوه  دیعبلا و  هسفن  یلع  برقف  ...هبلق  یف  يدهلا  حابصم  رهزف  »... 

زا نآ  لح  هک  ار  تامهبم  اه و  هتخانـش  اـن  یهلا ، رون  نیا  دـشخرد و  یم  وا  بلق  رد  تیادـه  غارچ  یهلا  تاـیانع  وترپ  رد  : » همجرت
«. دزاس یم  ناسآ  ار  اهیتخس  تالکشم و  دزاس و  یم  سرتسد  رد  کیدزن و  تسا ، رود  هب  یمدآ  رکفت  تردق 

هحفص 44) )

هحفص 44.

--------------------------------------------------------------------------------
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هبطخ 86. هغالبلا  جهن 

لد تینارون 

(. 1 «) ...سمشلا ءوض  لثم  یلع  نیقیلا  نم  وهف  »

«. تسا رگنشور  نشور و  دیشروخ  رون  نانوچ  هک  هدیزای  تسد  ینیقی  يادنلب  هب  وا  سپ  : » همجرت

هحفص 45) )

هحفص 45.

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 86. هغالبلا  جهن 

شواک یسررب و 

(. 1 «.) رثکتساف رکذ  رصباف و  رظن  »

رد دنک و  یم  دای  دسر و  یم  ینیب  نشور  شنیب و  هب  يرکف ، تکرح  نیا  لابند  هب  دنک و  یم  یـسررب  دشیدنا و  یم  نموم  : » همجرت
«. دسر یم  یتدایز  ینوزف و  هب  رکذت ، دای و  نیا  وترپ 

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ ي 86. هغالبلا  جهن 

قح شریذپ 

(. 1 «) ...هب تدرفنا  ادحاو  امه  الا  مومهلا  نم  یلخت  تاوهشلا و  لیبارس  علخ  دق  »

دوخ هب  ار  وا  فدـه  کـی  اـهنت  هدـیهراو و  اـهمغ ، مه و  همه  زا  هدرک و  نوریب  نت  زا  ار  یتسرپ  توهـش  ساـبل  یتـسار  هب  : » همجرت
(«. ادخ تیاضر   ) تسا هتشاد  لوغشم 

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 86. هغالبلا  جهن 

تخانش يرگایمیک 
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(. 1 «) ...يدرلا باوبا  قیلاغم  يدهلا و  باوبا  حیتافم  نم  راص  و  »... 

هحفص 46) )

«. تسا هتشگ  تئاند  یتسپ و  ياهرد  لفق »  » تیاده و ياهرد  دیلک »  » وا : » همجرت

هحفص 46.

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 86. هغالبلا  جهن 

شنیزگ رد  شنیب 

(. 1 «) ...هرانم فرع  هلیبس و  کلس  هقیرط و  رصبا  دق  »... 

«. تسا هتخانش  ار  دوخ  ياه  هناشن  هدومیپ و  ار  شهار  هتفای و  هدید و  ار  یلصا  طخ  وا  : » همجرت

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 86. هغالبلا  جهن 

اه يزاسوج  اب  هزرابم 

(. 1 «) ...هرامغ عطق  و  »... 

«. تسا هدرب  نیب  زا  ار  نآ  هدمآ و  قئاف  درب  یمورف  دوخ  رد  ار  وا  هچنآ  رب  : » همجرت

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 86. هغالبلا  جهن 

الاو تمه 

(. 1 «) ...اهنتماب لابحلا  نم  اهقثواب و  يرعلا  نم  کسمتسا  و  »... 

نیب زا  نیرت و  نئمطم  هب  تاجن  لئاسو  ناـیم  زا  هکلب - دـنیزگ  یمرب  يزیواتـسد  دوخ  تاـجن  تداعـس و  يارب  اـهنت  هن  وا - : » همجرت
«. دنز یم  گنچ  اه  نیرتمکحم  هب  اه  هتشر 

هحفص 47) )
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هحفص 47.

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 86. هغالبلا  جهن 

شخب یهاگآ  تاناکما 

(. 1 «) ...اددج کلس  الهن و  برشف  هدراوم  هل  تلهس  تارف  بذع  نم  يوترا  و  »... 

تسا و هدش  عفترم  وا  یگنشت  لوا  ندیشون  نامه  رد  هدیدرگ و  باریس  هدش  هدامآ  وا  يارب  هک  ییاراوگ  نیریش و  بآ  زا  : » همجرت
«. تسا هتفرگ  شیپ  رد  راومه  نشور و  یهار 

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 86. هغالبلا  جهن 

صیخشت تردق 

(. 1 «) ...هلصا یلا  عرف  لک  رییصت  هیلع و  دراو  لک  رادصا  نم  رومالا  عفرا  یف  هناحبس  هسفن هللا  بصن  دق  »

هب هداد و  رارق  ادـخ  تمدـخ  رد  ار  دوـخ  دوـش  یم  هـضرع  وا  رب  هـک  ییاهدادـیور  لـیاسم و  نیرتـمهم  نیرتیلاـع و  رد  وا  : » هـمجرت
دـنادرگ و یمرب  شلـصا  هب  ار  عرف  ره  هدرک و  لیلحت  هیزجت و  یبوخ  هب  دـیآ  دراو  وارب  هچنآ  وا  هار  رد  شالت  هزیگنا  وا و  ینابیتشپ 

«. دهد یم  صیخشت  ار  هشیر  ره  هخاش 

هحفص 48) )

هحفص 48.

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 86. هغالبلا  جهن 

ییاشگهار يرگنشور و 

(. 1 «) ...تامهبم حاتفم  تاوشع ، فاشک  تاملظ ، حابصم  »... 

«. تسا اه  هتسبورف  دیلک  اه و  لکشم  اه و  هدیشوپ  رگنشور  اهیکیرات ، غارچ  وا  : » همجرت
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هحفص 49) )

هحفص 49.

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 86. هغالبلا  جهن 

اههاگدید میسرت  رد  يرکف  دشر  ياه  هناشن 

لیاسم همه  هب  تبسن  وا  ياههاگدید  دراد  نیتسار  یتخانش  نآ ، راگدیرفآ  یتسه و  زا  هدیسر و  دشر  هب  يرکف  رظن  زا  هک  سک  نآ 
تسا و هداتسیا  ایند  دنلب  ماب  رب  ایوگ  نامیالا » نم  همهلا  اولع   » قادصم هب  دوب و  دهاوخ  یلاع  دنلب و  ییانبریز ، یلصا و  روما  هژیو  هب 

.دنک یم  لیلحت  هیزجت و  هدرتسگ  ییافرژ  رظن و  تعسو  اب  ار  نآ  ياه  هدیدپ  ناهج و 

كاپ یفاص و  دوش  نوچ  لد  هنیآ 

كاخ بآ و  زا  نورب  دنیب  اه  شقن 

دوخ هک  یعناوم  اههاگدید و  فعض  رطاخ  هب  دنا ، هدرک  ینادنز  حیحصان  يدام و  راکفا  یناملظ  هاچ  رد  ار  دوخ  هک  اهنآ  فالخرب 
راـکفا و ياـضف  ندوـب  تـسب  نـب  تیدودـحم و  دـنرادن و  عیاـقو  قیاـقح و  زا  یتـسرد  تـشادرب  يدـنب و  عـمج  دـنا ، هدرک  داـجیا 

.دنونش یمن  تسود  اجب و  دننیب و  یمن  بوخ  ینعی  دهد ، یم  رارق  طاطحنا  اوزنا و  رد  ار  اهنآ  اههاگدید ،

هحفص 50) )

هدـیقع شنیزگ  شیادـیپ و  تلع  هک  يرکف  دـشر  هک  تسا  رظن  رد  هتکن  نیا  طـقف  هکلب  تـسین ، ثـحب  نـیا  قـیقحت  لاـجم  نوـنکا 
ایند هب  تبـسن  ناسنا  هاگدید  اهنآ ، نیرتمهم  زا  هک  دنک  یم  داجیا  الاو  دـنلب و  ياههاگدـید  ناسنا  رد  تسا ، یتسه  هرابرد  حـیحص 

.تسا

ایند تسا ، حرطم  دزاس ، یم  المرب  ار  وا  تیوه  دـهد و  یم  ناـشن  ار  درف  تقیقح  هک  ییاـهرادومن  نیرتزراـب  زا  یکی  ناونع  هب  اـیند 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ع )  ) نینموملاریما اذل  دراذگ  یم  شیامن  هب  ار  ناسنا  دوجو  رهوگ  هک  تسا  یهاگشیامزآ 

اذا اهلجاب  اولغتشا  و  اهرهاظ ، یلا  سانلا  رظن  اذا  ایندلا  نطاب  یلا  اورظن  نیذلا  مه  هللا  ءایلوا  نا  »
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« ...اهلجاعب سانلا  لغتشا 

هدنیآ دنرگن و  یم  ار  ایند  تقیقح  هک  دنا  هدیسر  فرژ  هاگدید  نیا  هب  قح ، هب  برق  وترپ  رد  یهلا  ناگتفیـش  ادخ و  ءایلوا  : » همجرت
«. تسا نآ  قرب  قرز و  هتفیرف  ناتسرپایند ، نیبرهاظ  ياهمشچ  هک  یتروص  رد  دنهد ، یم  رارق  لمع  روحم  ار  نآ 

اما دنراد ، شوخ  میالم و  یـساسحا  اهنآ  رهاظ  زا  ناسنا ، یئانیب »  » و یئاشچ »  » يورین ینطاب ، دنراد و  يرهاظ  اه ، ینیریـش  اهیئابیز و 
.میلفاغ نآ  ساسحا  كرد و  زا  ام  ینعی  دیآ ، یمن  ساوح  هب  تس  از » يژرنا   » و شخبورین »  » تیصاخ هک  اهنآ  نطاب 

تسا و مزال  يژرنا  نیمات  ورین و  ندروآ  تسد  هب  نآ  زا  ار  ناشفده  نالقاع ، یلو  دنروخ ، یم  نآ  معط  رطاخ  هب  ار  اذغ  مدرم  رتشیب 
.دیآ یم  دیدپ  یتسه  زا  حیحص  تخانش  وترپ  رد  یلاع ، هاگدید  نیا  .دنناد  یمن  كالم  ار  يرهاظ  معط 

هحفص 51) )

.51 هحفص 50 ،

اههاگدید ناسنا و 

--------------------------------------------------------------------------------

اههاگدید ناسنا و 

یسررب ثحب و  دروم  تیعقاو ، تقیقح و  زا  هدیرب  وت  درجم  یئامنرود  شنیب و  اهنت  هک  دنکن  یعادت  ار  رادنپ  نیا  هاگدید ، زا  ثحب 
نآ هب  هدرک و  مضه  دوخ  رد  ار  راکفا  هک  دنتسه  اههاگدید  نیا  ینعی  تسا ، راکفا  روبع  بوچراهچ  لخدم و  هاگدید ، هکلب  تسا ،

اهیریگ میمصت  هک  ناس  نیدب  دننک ، یم  لیدبت  لمع  هب  ار  وا  هشیدنا  رکف و  ناسنا  ياههاگدید  عقاو  رد  دنهد ، یم  لیامـش  لکش و 
تسپ و ياههاگدید  نابحاص  لامعا  اب  هسیاقم  رد  دوب و  دهاوخ  یلاع  هنایارگدنلب و  زین  یلاع  دنلب و  هاگدـید  بحاص  ياهرادرک  و 

.تسا دوهشم  الماک  ریقح 

یلاح رد  تسا ، یگدنز  هدنیآ  ترخآ و  هب  فورـصم  نیتسار  نارگتخانـش  لیـصا  یمئاد و  راک  لاغتـشا و  دیامرف : یم  ع )  ) ماما اذل 
نآ فده  لصا و  زا  دنرگن و  یم  هرمزور  یگدنز  دوخ  هب  طقف  لفاغ  مدرم  هک 
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.دنتسه تلفغ  رد 

: میناوخ یم  ریز  تارابع  رد  ار ، یلاع  عیسو و  ياههاگدید  یئارگدنلب و  رگید  قیداصم 

(. 1 «.) اتوف اهل  مهکرد  الالقتسا و  اهنم  مهریغ  راثکتسا  اوار  و  »... 

« دننیب یم  هداد  تسد  زا  ار ، ناتسرپایند  یتفای  زاب  دنراگنا و  یم  زیچان  ایند  زا  ار  نارگید  یبلط  نوزفا  نانآ  : » همجرت

هحفص 52) )

هچ ره  الومعم  اریز  دنناد  یمن  تداعس  ار  تورث  لام و  ترثک  هک  دنا  هدرک  دوعـص  دنلب  هاگدید  نیا  هب  قح  لها  نخـس : رگید  هب  و 
ناسنا هچ  ره  دیآ و  دیدپ  یتساک  وا  نید  رد  دسرب  ایند  هب  رتشیب  هچ  ره  دوش و  یم  هتـساک  وا  ریخ  ددرگ  هدوزفا  یمدآ  تورث  لام و 

.ددرگ یم  رود  یناسنا  يونعم و  لیاسم  زا  دوش  هدولآ  هدرک و  فارسا  تایدام  رد 

: زین و 

«. نوفاخی ام  قوف  افوخم  نوجری و ال  ام  قوف  اوجرم  نوری  «ال 

«. درادن یی  هولج  ناشهاگدید  رد  دنکانسرت  هچنآ  زا  رتکانساره  یهاگسرت  دننیب و  یمن  دنراد ، دیما  هچنآ  زارتالاب  يدیما  : » همجرت

دوب یهلا  فطل  تمحر و  هب  طقف  ناسنا  دیما  رگا  .تسا  یمدآ  ياههاگدید  هب  طونم  تسا  یگدنز  مهم  لیاسم  زا  هک  دـیما  سرت و 
یم لمع  دنوادخ  تیاضر  يانبم  رب  هداد و  تهج  رییغت  وا  یگدـنز  هک  تسا  یهیدـب  وا ، مشخ  باذـع و  زا  اهنت  شـساره  سرت و  و 

.دیامن

هحفص 53) )

.53 هحفص 52 ،

--------------------------------------------------------------------------------

راصق 424. هغالبلا  جهن 

شتسرپ قشع و 

شتسرپ قشع و 

هحفص 61) )

هحفص 61.
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لوحت همدقم ي  تخانش 

هار زاغآ 

نافرع همدقم ي  تفرعم 

زار هگاشامت  رد  قشع  موهفم 

قشع موهفم 

نارگید ثیدح  رد 

شتسرپ ریسفت 

قلاخ قلخ و  نیب  طابترا  موزل 

ادخ اب  طابترا  رثا 

یهلا هبذاج ي 

دوجو يافرژ  رد  یتکرح  لوحت و  شتسرپ ،

شتسرپ قشع و  هطبار ي 

تاغل

--------------------------------------------------------------------------------

لوحت همدقم ي  تخانش 

زرم ات  نآ ، ندیـسر  رمث  هب  هشیدنا و  دـشر  ورگ  رد  یتسه  تایح و  موهفم  الوصا  تسا و  هدـنز  شنیب  رکفت و  هب  ناسنا  هک  میتسناد 
.تسا ینورد » یفیک و  لوحت  »

روخ و  » يرهاظ لکـش  زا  رتارف  هک  یناسنا  یگدـنز  دوش و  یم  دـلوتم  ناسنا  نآ ، دـلوت  اب  هک  تسا  هشیدـنا  نیا  رتنـشور : ناـیب  هب  و 
هب هدرک و  یط  ار  یئافوکـش  یگدـنلاب و  لـحارم  هراوـمه  هتـسرون  دازوـن  نیا  دـبای و  یم  قـقحت  تسا ، توهـش » مـشخو و  باوـخ 

.دسر یم  یهللا » هفیلخ   » ماقم ینعی  نیداینب  ياهینوگرگد 

دشر هب  ات  دیآ  شیپ  لزنم  هب  لزنم  دازون ، نیا  هنوگچ  ینعی  تسا ، يرهوج  تکرح  نیا  يونعم و  ریـس  نیا  لحارم  رد  نخـس  کنیا 
.دبایرد ار  لامک  عیفر  هلق ي  دسرب و  یئافوکش  و 
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قحب راک  نیا  رگا  هک  میتسناد  زین  تسا و  ییانبریز  یلـصا و  لیاسم  رد  یـسررب  قیقحت و  هار ، نیا  رد  تکرح  نیتسخن  هک  میدناوخ 
هیده یمدآ  هب  ار  ینافرع  یفسلف و  بان  راکفا  زا  یی  هعومجم  هدیدرگ و  نیتسار  ینیب  ناهج  شنیب و  دلوم  دریگ ، تروص  راجنهب  و 

.دزورفا یم  وا  هارارف  یغارچ  فلتخم ، راکفا  رازکیرات  رد  دنک و  یم 

هحفص 62) )

هحفص 62.

--------------------------------------------------------------------------------

هار زاغآ 

هلحرم رد  وا  ریس  تکرح و  ینعی  دسر ؟ یم  نایاپ  هب  اجنیا  رد  رگوجتـسج  ناسنا  تلاسر  ایآ  هک  تسنیا  شـسرپ  تیعقوم ، نینچ  رد 
ملع و هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هراشا  خـساپ ، رد  دوش ؟ یم  یقلت  هتفای  همتاخ  یناـفرع  یفـسلف و  یناـبم  داـجیا  تخانـش و  ي 

اذـل تسا و  یهللا » هفیلخ   » يالاو ماقم  هب  وا  ندیـسر  ناـسنا و  ینوگرگد  هلیـسو ي  همدـقم و  تمظع ، تیمها و  همه ي  اـب  تفرعم 
هچنآ زج  ایادخ ! دنتفگ : دندرک و  لهج  زجع و  راهظا  مدآ ، ترضح  ملع  هظحالم ي  زا  سپ  یهلا  ناگتشرف 
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تسا اه » هداد  شزادرپ  طبض و   » ناگتشرف ام  رنه  تسین و  ام  ملع  رد  لوحت » شیاز و   » ینعی میناد ، یمن  يرگید  زیچ  یتخومآ  ام  هب 
میظع و حور  هب  رادـقم  یب  یی  هرذ  زا  شدوـجو  رهوـگ  هک  هنوگناـمه  تسا  رادروـخرب  شیاز  يرگاـیمیک  زا  ناـسنا  هک  یلاـح  رد 

(. 1 «.) یبر رما  نم  حورلا  لق  : » هک تسا  هدیدرگ  لیدبت  زیمآرارسا 

یم باطخ  تردق ، تیوه و  شیامن  زا  سپ  هدیدرگ و  ناگتشرف  دوجسم »  » هک تسا  يرگایمیک  تیـصاخ  نیا  وترپ  رد  ناسنا  يرآ 
(. 2 «) مدال اودجسا  هکئالملل  انق  ذا  و  : » دننک هدجس  ار  ادخ  مدآ  اب  هطبار  رد  ناگتشرف  هک  دسر 

هناخ رانک  رد  هک  تسا  یمیظع  هناخباتک ي  دـننامه  دزیماین ، رد  وا  حور  اب  دریگن و  لزنم  یمدآ  ناـج  قمع  رد  اـت  فراـعم ، مولع و 
هشیدنا ي هب  يزیچ  بلاطم  نآ  زا  یلو  دوش  لمح  وا  شود  رب  یتح  دریگ و  رارق  یسک 

هحفص 63) )

(. 3 «.) ارافسا لمحی  رامحلا  لثمک  اهولمحی  مل  مث  هاروتلا  اولمح  نیذلا  لثم  : » ددرگن لقتنم  وا 

شریذـپ و رد  رتویپماـک  نوچ  هک  سکنآ  تسا ، كرد  رادـنپ  رتتـسرد : ناـیب  هب  يرهاـظ و  يروـص و  تسا  یکرد  مه  یحطـس  رد 
.تسب دهاوخن  یفرط  مه  يرشب  فراعم  مولع و  همه ي  عمج  زا  دشاب ، هرهب  یب  بالقنا  شیاز و  زا  دنک و  لمع  اه  هداد  شزادرپ 

هدـشن داجیا  ناشدوجو  رد  یلوحت  تسا و  یلاخ  مولع  همه  نآ  زا  ناشناج  یلو  دـنمولع  تاعالطا و  هنازخ ي  هک  اهنآ  دنرایـسب  هچ 
.تسا

ضرع نتفگ  دوب  رهوج  لد  هکناز 

ضرغ رهوج  ضرع ، دمآ  لیفط  سپ 

زاجم رامضا و  ظافلا و  نیا  زا  دنچ 

زاس زوس ، نآ  اب  زوس ، مهاوخ  زوس 

زورفرب ناج  رد  قشع  زا  یشتآ 

زوسب ار  تدابع  رکف و  رسب  رس 

هحفص 63.

--------------------------------------------------------------------------------

.85 هیآ ، يرسا  هروس ي 
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.35 هیآ ، هرقب  هروس 

هیآ ي 5. هعمج ، هروس ي 

نافرع همدقم ي  تفرعم 

تخانش تفرعم و 
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دنک رظن  هک  اج  ره  هب  دنک ، یهلا  ياه  هبذاج  تسمرـس  ادیـش و  ار  وا  دـنکفیب و  یتسه  نمرخ  رد  ار  قشع  شتآ  دـیاب  قح  ترـضح 
: دونشب ار  وا  يادص  یئاوآ  ره  زا  دنیب و  رای  خر  هولج ي 

منیو هتایرد  مرگنب  ایرد  هب 

منیو هتارحص  مرگنب  ارحص  هب 

تشد رد و  هوک و  مرگنب  اج  ره  هب 

منیو هتانعر  تماق  زا  ناشن 

هدعب و هلبق و  هللا  تیار  الا و  ائیش  تیار  ام  و  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  نیفراعلا  ماما  هک  تسا  تبـسانم  نیمه  هب  و 
.مدید نآ  اب  نآ و  زا  سپ  نآ و  زا  شیپ  ار  ادخ  مدید  هچ  ره  ( 1 «) هعم

هحفص 64) )

ریـس نیتـسخن  هلحرم  هک  تفگ  ناوت  یم  یلو  تسا  یلاـع  بوـلطم و  دوـخ  دـح  رد  هچرگ  تخانـش  تفرعم و  لزنمرـس  هب  ندیـسر 
همدقم رد  هجیتن  هب  ندیـسر  زا  لبق  هک  دراد  ار  یـسک  مکح  دوب و  دهاوخ  فده  زا  يرود  هلحرم ، نیا  رد  یئاتـسیا  تسا و  یلماکت 

.دیسر دهاوخن  فده  هب  زگره  دنیزگرب  همدقملا » يذ   » ياجب ار  همدقم »  » هک کنآ  دنامب و 

رب دوعـص  ياجب  هک  دننام  ار  یناسک  دننک ، یم  هدنـسب  لالدتـسا  ثحب و  هب  اهنت  تسا و  لزنم  نیرخآ  تفرعم  دـنرادنپ  یم  هک  اهنآ 
هب ناسنا  ياه  هتـسناد  دوش و  یهتنم  شتـسرپ  قشع و  هب  دـیاب  تفرعم  ملع و  نیاربانب  .دـننیزگ  ینکـس  ار  نابدرن  ياه  هلپ  ماب ، يالاب 

سفق زا  وا  حور  غرم  دبای و  تعـسو  قنور و  قح  تبحم  راجفنا  اب  لد  هتـسب  کیرات و  هچارـس ي  دیاب  سپـس  دبای و  لوحت  اه  هتفای 
.دنک هدنز  زبس و  ار  وا  دوجو  هدیکشخ  تخرد  دزورفرب و  وا  ناج  رد  قشع  شتآ  دیاب  هلمج : کی  رد  ددرگ و  دازآ  نت 

مینآ زا  هدنز  ام  عقاو  رد 
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.تسا هتفهن  اه ، همدقم  اه و  هلیسو  همه ي  نآ ، رد  هک  تسا  هجیتن  فده و  دوخ  قحب ، قشع  مینامب ، قشع  اب  هک 

ار وا  بلق  ياهراگنز  قشع  رهطم  ناراب  دیادزن و  ار  شیاهتملظ  قشع ، ناطلـس  همیخ ي  ریز  رد  دـیاینرب و  قشع  دـنلب  ماب  رب  ات  یمدآ 
زا دسرب  هک  یتیعقوم  ره  اج و  ره  هب  دش و  دهاوخن  رداص  وا  زا  یناسنا  دنمشزرا  رادرک  تسا و  هدیـسرن  تیناسنا  تقیقح  هب  دیوشن ،

.تسا هدش  رود  دوخ  تلاصا 

: هغالبلا جهن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  قشع ، رهظم  نخس  تسابیز  هچ 

(. 2 «.) هتبحم یلع  همئاعد  ماقا  هقلخ و  هریخ  هافصا  هنیع و  یلع  هعنطصا  هسفنل و  هافطصا  يذلا  هللا  نید  مالسالا  اذها  نا  مث 

هحفص 65) )

رـشن و يارب  هدیرورپ و  دوخ  تیانع  رظن و  ریز  هدیزگرب و  دوخ  يارب  قح  ترـضح  هک  تسا  ییادخ  نیئآ  مالـسا  نیا  اعطق  همجرت :
.تسا هدومرف  راوتسا  شیوخ  تبحم  قشع و  رب  ار  نآ  ياه  هیاپ  هدرک و  رایتخا  ار  شناگدنب  نیرتهب  نآ  توعد 

صقان اعطق  دشاب  هتشاد  ققحت  وا  تبحم  قشع و  یب  مه  رگا  ادخ  هب  داقتعا  نامیا و  تسا ، مالسا  نامیا و  هیاپ ي  ادخ  هب  قشع  يرآ 
.تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  یتوکلم  دنلب و  راثآ  نآ  ارهق  تسا و 

.65 هحفص 64 ،

--------------------------------------------------------------------------------

.راصق تاملک  يراوزبس و  هموظنم  حرش 

(. دوش عوجر  مالسالا  ضیف  هغالبلا ي  جهن  هب  اه  یقرواپ  همه ي  رد   ) هبطخ 189 ص 638 هغالبلا ، جهن 

زار هگاشامت  رد  قشع  موهفم 

ندیزو تخس  يدابدنت  هار  نیب  رد  .دش  ادخ  هناخ ي  یهار  جاجح  هلفاق ي  هارمه  جح  کسانم  رد  تکرـش  يارب  یفوک » نب  دامح  »
هانپ یب  نادرگرـس و  ازتشحو  ناـفوط  نآ  رد  ناـیجاح ، رگید  نوچ  زین  داـمح  .تخاـس  هدـنکارپ  ار  ناـیناوراک  هک  يروط  هب  تفرگ 

همه بش  یکیرات  دناسر ، یی  هقطنم  هب  دایز  تمحز  اب  ار  دوخ  دنامرد ،
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.دناهرب رطخ  رظن  زا  ار  دوخ  ناج  دنک و  یفخم  ار  دوخ  یتخرد  يالاب  رب  ات  تشاداو  ار  وا  تشحو  سرت و  دوب ، هتفرگارف  ار  اج 

هصالخ شیاهمشچ  رد  وا  دوجو  همه ي  ایوگ  درک  یم  هراظن  ار  كانتشحو  کیرات و  نابایب  تخرد ، زارفرب  رازن  راز و  یتلاح  اب  وا 
دوخ دروخ ، وا  مشچ  هب  يدیفس  رون  دش ، ادیپ  یحبـش  رود  زا  ناهگان  دنام ، یمن  یفخم  وا  رظن  زا  مه  یگرب  شزیر  یتح  دوب ، هدش 

تقد دش  یم  رتکیدزن  هچ  ره  دش ، یم  رتکیدزن  کیدزن و  هظحل  ره  حبش  .درک  هلباقم  هدامآ ي  ار 

هحفص 66) )

دید اریز  دش ، دیما  شمارآ و  هب  لیدبت  وا  بارطـضا  تشحو و  هک  تشذگن  یی  هظحل  دنچ  تشگ ، یم  رتشیب  مه  دامح  یگدامآ  و 
یم وا  زا  گشم  شخبتایح  يوب  هدیشوپ و  دیفس  ياهسابل  هک  یلاح  رد  دراد  ار  ادخ  يایلوا  تینارون  ناحلاص و  يامیـس  هک  یناوج 

.دیآ یم  تخرد  نآ  يوسب  دوارت 

.دراد يزاب  گرزب  هدکتولخ ي  نیا  اب  بش  ره  تسوا و  هاگداعیم  ارحص  زا  تمسق  نیا  ایوگ 

یلو دـهاوخب ، وا  زا  ار  دوخ  راک  هراچ ي  دوش و  تبحـص  مه  یتشهب  ناوج  نآ  اب  دـیآ و  ریز  هب  تخرد  زارف  زا  تساوخ  یم  دامح 
رد هک  دید  نآ  رتهب  شدراذگب ، روآدرد  تبرغ  ییاهنت و  رد  دروآ و  يور  رگید  ياجب  دنکن و  گنرد  وا  دیآ  دورف  رگا  هک  دیسرت 

.دشاب وا  لاق » لاح و   » رگ هراظن  رود  زا  دنامب و  دوخ  ياج 

یم تکرح  ینامـسآ  یتلالج  راقو و  اب  هک  رطعم  شوپدـیپس  نیا  زار  زا  ات  دـنک  یم  اشامت  شدوجو  همه ي  اب  هرابود  داـمح  کـنیا 
.ددرگ هاگآ  دنک 

ششوپ ریز  ار  نابایب  ياه  هزیرگنس  ایوگ  هک  يزادگ  زوس و  اب  تفر و  زامن  لابقتسا  هب  درتسگ و  ار  شا  هداجس  وا 
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: دروآرب هناقشاع  يدایرف  تخادرپ و  زاین  زار و  هب  هتفرگ 

«. کل نیعیطملا  نادیمب  ینقحلا  کیلع و  لابقالا  حرف  یبلق  جلوا  اتوربج ، یش ء  لک  رهق  اتوکلم و  یش ء  لک  زاح  نم  ای  »

هحفص 67) )

زا لاـمالام  ار  مبلق  يدـنمناوت  هریچ و  زیچ  ره  رب  ییوت و  هدـنیامن  حبـص  بش  تملظ  رد  ییوـت ، هدـنیاپ  شیوـخ  کـلم  هب  هکنآ  يا 
.زاس دراو  تناشوگب  هقلح  ناعیطم و  هقلح ي  رد  نک و  تقشع  طاشن  يداش و 

.دش ششومارف  شیوخ  مغ  هک  يروط  هب  درک  دوخیب  دوخ  زا  ار  دامح  نابایب ، توکس  بش و  لد  رد  ناوج  نیا  روش  رپ  تاجانم 

دـشیدنا و یمن  قوـشعم  زج  زیچ  چـیه  هب  رگید  داتـسیا و  زاـمن  هب  وا  يرآ  تسا ، هتفرگارف  ار  وا  رورـس  قـشع و  زا  یی  هلاـه  نوـنکا 
«. رای تماق  فلا  زج  شلد  حول  رد  تسین  »

.دریگ هرهب  یتشهب  ياوه  لاح و  نیا  زا  دیآ و  ریز  هب  تخرد  زا  هک  تسا  یبسانم  تصرف  دید  دامح 

زا دوب  هچ  ره  هدـش ، رهاظ  ادـخ  یلو  رما  هب  هک  تستیالو  راس  همـشچ  ایوگ  دـشوج  یم  هک  دـید  یبآ  همـشچ ي  دـمآ ، ریز  هب  مارآ 
.تخادرپ زاین  زامن و  هب  ینامسآ  ياضف  نآ  رد  تخاس و  وضو  قشع  همشچ ي 

تایآ هب  شیاهبل  هک  راب  ره  تسا و  نآرق  ینارون  تایآ  يابیز  نینط  زا  نآ  ياـه  هراوید  هک  دـید  یم  یبارحم  تیونعم ، رون و  زا  وا 
.درک یم  مسجم  ار  جارعم  نافرع و  زا  یئامن  یصاخ  هبذاج ي  ینیریش و  اب  دش  یم  منرتم  یهلا 

دایرف نیرخآ  تساخرب و  ياج  زا  ناوج  دردرب ، ار  بش  هایس  لد  رحـس  ریـشمش  هک  تفر  یم  دش و  یم  کیدزن  نایاپ  هب  بش  رگید 
: داد رس  ار  قشع  نخس  نیرت  ناجیهرپ  لد و 

هودجوف نوفئاخلا  هما  ادشرم و  هوباصاف  نولاضلا  هدصق  نم  ای  »
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«. الئوم هودجوف  نودباعلا  هیلا  اجل  القعم و 

هحفص 68) )

هک فوخ  سرت و  ناراتفرگ  دصقم  يا  دنا ، هتفایزاب  ار  هار  هک  یلاح  رد  دنسر  یم  ودب  سپ  دنیوج  یم  ار  وا  ناگتـشگمگ  هکنآ  يا 
.دننیبب شمارآ  نما و  مرح  رد  ار  دوخ  سپ  دننکفا ، تماقا  لحر  وا  ناتسآ  هب  نارگشتسرپ  دنبای و  یم  نیتم  یهاگهانپ  ار  وا 

«. هتینب كاوس  دصق  نم  حرف  یتم  هندب و  كریغل  بصن  نم  هحار  یتم  »

، طاشن يداش و  يارب  ایآ  و  دراد !؟ یموهفم  دـنکفا ، جـنر  هب  وت  ریغ  هار  رد  ار  شیوخ  مسج  هک  سکنآ  يارب  شیاسآ  یتحار و  ایآ 
؟ تسا ییانعم  وت  ياوه  رد  وجتسج  وت و  هار  شیوپ  رد  زج 

(« ص  ) دمحم لآ  دمحم و  یلع  لص  اردص  کتاجانم  ضایح  نم  ارط و ال  کتمدخ و  نم  ضقا  مل  مالظلا و  عشقت  دق  یهلا  »

باریـس وت  تاجانم  يایرد  زا  دـشن و  فرطرب  ملد  زاین  وت  قشع  ناتـسآ  زا  نم  اما  دیـسر ، رحـس  هدـیپس ي  هب  بش  یکیراـت  ایادـخ !
.متشگن

اذـل دـسرن ، زگره  وا  ناماد  هب  شتـسد  رگید  دوش و  بیاغ  قح » یلو   » نآ تسا  نکمم  هک  دـید  داـمح  دوبن و  زیاـج  گـنرد  رگید 
تدابع و یگتـسخ  جـنر و  هتخیر و  شماک  رد  ار  زامن  تاجانم و  ینیریـش  هکنآ  هب  داد  دـنگوس  ار  وا  تفرگب و  شنماد  تسجرب و 

هتشگمگ اناج ! درک : ضرع  درم  ینامـسآ  نآ  هب  دیامن ، يریگتـسد  وا  زا  دنک و  ودب  یمـشچ  هشوگ ي  تسا ، هتـشادرب  وا  زا  ار  اعد 
.ایب نم  اب  یلو  دش ، یهاوخن  مگ  زگره  ینک ، لکوت  يادخ  رب  افص  قدص و  رد  زا  رگا  دومرف : وا  .ریگب  متسد  امرف و  میئامنهار  ما ،

هحفص 69) )

نیمز بکرم  هب  تفرگب و  شتسد  دروآ و  تخرد  نامه  رانکرب  ار  دامح  هاگنآ 
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حبـص هماگنه ي  هب  هاـگان  تشذـگن  یتاـظحل  تشذـگ ، یم  تعرـس  هب  دـیچیپ و  یم  مهرد  شیاـپ  ریز  زا  نیمز  اـیوگ  داد ، ناـمرف 
دنگوس ار  وت  درک  ضرع  دامح  تسا  هکم  اجنیا  هک  تراشب  دومرف : ینیمز  هتـشرف  نآ  دـید ، هللا  تیب  رانک  رد  ار  دوخ  دامح  قداص ،

(. 1 (.) ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  دومرف : یتسیک ، هک 

: میشوینب ناج  شوگ  اب  ار  اهوگتفگ  نیرت  هناقشاع  مینیشنب و  اشامت  هب  ار  هدنتسرپ  هرهچ ي  نیرتابیز  میدرگزاب و  هغالبلا  جهن  هب 

.كرکذ مهسنا  هبرغلا  مهتشحوا  نا  هفوهلم  کیلا  مهبولق  ...کئایلوال  نیسنالا  سنا  کنا  مهللا 

تبرغ رگا  دشک ، یم  رپ  وت  يوس  هب  نانآ  ياهلد  ینانآ ، ياتمه  یب  سینا  مرحم و  یتسه ، تنارادتـسود  لد  زار  وت  ایادـخ ! همجرت :
(. 2) .تساهنآ شمارآ  سنا و  يایور  وت  نیریش  دای  ددرگ  نانآ  تشحو  سوباک  ییاهنت ، و 

.69 ، 68 ، 67 هحفص 66 ،

قشع موهفم 

نارگید ثیدح  رد 

--------------------------------------------------------------------------------

ص 40. دلج 46 ، راونالاراحب ،

ص 720. هبطخ 281 ، هغالبلا ، جهن 

قشع موهفم 

نآ قشع  تفگ : دـیاب  هاتوک  ترابع  کی  رد  دوش و  یم  نشور  قشع  ریـسفت  موهفم و  الاب  هدرمـش ي  رب  قیاقح  رد  هجوت  تقد و  زا 
تینیع ساسحا و  هزوح  هب  هتـشذگ و  ناهرب  لالدتـسا و  زرم  زا  هک  تسا  یمدآ  دوجو  نتم  رد  دیحوت  يالاو  تقیقح  ینیع  تفایرد 
بحاص ره  رب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  یقرش  ماهلا  ینامحر و  تفلا  قشع ، یلوق : هب  دروآ و  دیدپ  ار  اهتذل  نیرتگرزب  دشاب و  هدیسر 

(. 1) .دسرب یگرزب  تذل  هب  هلیسو  نآ  هب  ات  تسا  هدرک  بجاو  ار  نآ  یحور 

هحفص 70) )

كرد و تسا و  یمدآ  ناـج  بلق و  نآ  هاـگیاج  هک  یهلا  تسا  یی  هبذاـج  قشع  هک  تسا : بلاـج  هتکن  نیا  رکذ  قشع  فـیرعت  رد 
یی هولج  یلاعتم ، بذهم و  حور  ناشفشتآ  زا  تسا  یی  هقرج  نت ، ياهزاین  يوسارف  یتفایرد 
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ناسنا و زاورپدـنلب  مارآاـن و  داـهن  يارب  تسا  یخـساپ  ناـفرع ، هشیدـنا و  ناـشورخ  ياـیرد  زا  تسا  یجوم  زار ، هگاـشامت  زا  تسا 
: تسا یتشهب  زادگ  زوس و  رپ  هطبار ي  نیا  هدننک ي  سکعنم  هک  ناضمر  هام  یتوکلم  ياهبش  رد  رحس  ياعد  حور  تسنیا 

« هلک کلامجب  کلاسا  ینا  مهللا  »

ات ار  لامج  ییابیز و  دشاب  یهلا  كاپ  قشع  زا  یلاخ  هک  یلد  نیتسار ، قشع  نآ  نامجرت  تسا و  لد  لامج ، ییابیز و  كرد  نوناک 
لد يرآ  .رگید  هژاو ي  چـیه  هـن  دراد و  یموـهفم  وا  يارب  ییاـبیز  هـن  نآ  يارواـم  رد  دـنیب و  یم  مکـش  توهـش و  عابـشا  دـح  رس 

: تسا یهلا  تایلجت  هنیئآ ي  هتسویپ  قحب  هتسراو و  ياهناسنا 

نم هک  يدمآ  نورب  هولج  رازه  دص  اب 

ارت منک  اشامت  هدید  رازه  دص  اب 

: تسا هدمآ  ع )  ) یسوم ترضح  هب  باطخ  یسدق  ثیدح  رد 

(. 2 «) نموملا يدبع  بلق  ینعسی  نکلو  یئامس  یضرا و ال  ینعسی  یسوم ال  ای  »

.تسا نم  ياریذپ  منموم  هدنب ي  بلق  هرتسگ ي  تعسو و  اما  درادن ، ارم  شیاجنگ  منامسآ  نیمز و  یسوم : يا 

زکرم نیا  هاگنآ  تسا و  یهلا  ياهتمظع  اهیئابیز و  باتزاب  راونا و  هنیئآ ي  هراومه  دـنز  یم  جوم  ادـخ  هب  قشع  زا  هک  ییاهلد  يرآ 
، تسا یگدنز  کیرات  ياهناتسبش  هب  نیتسار  ياهیئابیز  لاقتنا  نادیم  یتوکلم ،

هحفص 71) )

: تسا افص  یبوخ و  درذگ  یم  قشع  رهش  رد  هچنآ  هک  تسا ، نیرفآ  تایح  نوناک  نیا  هب  هجوت  وترپ  رد  یمدآ  طاشن  سنا و 

(. 3) .نیملاعلا بر  هللادمحلا  نا  مهاوعد  رخا  مالس و  اهیف  مهتیحت  مهللا و  کناحبس  اهیف  مهاوعد 

گنت و ياهمـشچ  هک  دـنیب  یم  ار  يرظانم  قیاقح و  دوصقم ، هبعک ي  ناگدـننک  فاوط  قیرط و  ناـکلاس  ذـفان  نیب و  قح  هدـید ي 
ار ناشناج  ماک  ییاهتذل  تسا و  زجاع  نآ  ندید  زا  ( 4 «) رادایند  » درف روک 
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مشچ شیامن  رد  نانموم  ياوشیپ  نایب و  ریما  لوق  هب  دنمورحم و  زجاع و  نآ  یئاشچ  زا  تعیبط  ملاع  نایوجماک  هک  دنک  یم  نیریش 
: ناتسرپایند شوگ  و 

(. 5 «.) هعیمس ریغ  نذاب  عمسی  هحیحص و  ریغ  نیعب  رظنی  وهف  »

.دنراد یم  تفایرد  ار  اهادص  اونشان  یشوگ  اب  دنرگن و  یم  تسردان  یی  هدید  اب  نانیا  همجرت :

اهجنر و هحوبحب ي  یتح  لاح  همه  رد  دنیز و  یم  رورس  رون و  زا  ییایند  رد  ملاع  حور  اب  طابترا  وترپ  رد  قح  ناگتفیش  ناقـشاع و 
.دوش یمن  تفای  ناشهاگدید  رد  مدرم ، دزن  لومعم  يانعم  هب  هودنا  مغ و  الوصا  دنز و  یم  جوم  طاشن  يداش و  زا  ناشبلق  اهتبیصم 

: ناقشاع نافراع و  یگدنز  رد  ار  طاشن  يداش و  نیا  دینیبب 

عفنا هناف  هتوالت  اونـسحا  رودصلا و  ءافـش  هناف  هرونب  اوفـشتسا  بولقلا و  عیبر  هناف  هیف  اوهقفت  ثیدحلا و  نسحا  هناف  نارقلا  اوملعت  «و 
(. 6) .صصقلا

افش نآرق  تینارون  زا  تساهلد و  راهب  هک  دینیشنب  رکفت  لمات و  هب  نآ  رد  تسا و  نخس  نیرتابیز  نآ  هک  دیریگارف  ار  نآرق  همجرت :
و

هحفص 72) )

.تساهتشذگرس نیرتدوسرپ  نآ  دینک و  توالت  ار  نآرق  وکین  يادص  اب  تساهلد و  شخبافش  نآرق  هک  دیهاوخب  تیفاع 

قـشع ياوآ  شنانخـس  تاملک و  لالخ  رد  نانچمه  هک  مینیب  یم  ار  یتوکلم  دنلب  حور  نآ  مینز و  یم  قرو  ار  هغالبلا  جـهن  هرابود 
: درب یم  نامیا  نافرع و  عیفر  نامسآ  یلعا » الم   » هب ار  یمدآ  شا  هنوگرعش  ابیز و  نایب  اب  دهد و  یم  رس 

(. 7) .باقعلا نم  افوخ  باوثلا و  یلا  اقوش  نیع  هفرط  مهداسجا  یف  مهحاورا  رقتست  مل  مهیلع  هللا  بتک  يذلا  لجالا  ول ال  و 

يرامـش هظحل  دنزادگ و  یم  دنزوس و  یم  یهلا  تبحم  رد  نانآ  هنوگچ  دنک و  یم  هچ  نیتسار  نایاسراپ  لد  اب  ادخ  هب  قشع  دینیبب 
قوشعم راوج  هب  ات  دننک  یم 
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: دندرگ لصاو 

.تفرگ یمن  رارق  ناشاهندب  رد  ناج  یی  هظحل  یهلا ، رادید  قوش  زا  موتحم ،» لجا   » دوبن رگا 

.72 ، 71 هحفص 70 ،

--------------------------------------------------------------------------------

یئاهب ص 222. خیش  لوکشک 

.ینیمخ ماما  رحس  ياعد  حرش 

هیآ 10. سنوی  هروس 

: دیوگ یم  هک  يدعس  رعش  رد  یی  هملک  زا  سابتقا 

ار رادایند  درم  گنت  مشچ 

روگ كاخ  ای  دنک  رپ  تعانق  ای 

.ناتسلگ

هبطخ ي 108 ص 330. هغالبلا ، جهن 

هبطخ 109 ص 339. هغالبلا ، جهن 

هبطخ ي 184 ص 612. هغالبلا ، جهن 

نارگید ثیدح  رد 

ینادنمـشیدنا هکلب  هدش  ریـسفت  نینچ  ام  هتـسراو  نافراع  هاگدید  رد  اهنت  هن  تسادخ  اب  هطبار ي  رد  نآ  حور  هک  قشع  دنلب  موهفم 
: دنا هدرک  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  دندوب  راچد  برغ  بادرم  رد  هک 

یمزاب ادـخ  هب  تسا و  یهانتیال  دـشاب  قشع  رگا  زیچ  نآ  دوخ  میزرو  یم  یـصاخ  دوجوم  هب  هک  یقـشع  تسین ، ادـخ  هب  زج  قشع  »
(. 1 «) ددرگ

قح نخس  يرآ  تسا ، بیجع  ادج  برغ  گنهرف  ناگدش  تیبرت  يوس  زا  اما  دوبن  دیعب  دوب  ناملسم  فراع  کی  زا  رگا  نخـس  نیا 
همه
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هحفص 73) )

ام لد  : » دـیوگ یم  يرگید  دـنیآ  لئان  نآ  ضیف  هب  دـنقح  رگوجتـسج  هکنانآ  ددرگ و  مامت  همه  رب  تجح  ات  تسا  زادـنا  نینط  اـج 
یـضتقم لد ، نایاپ  یب  شیاجنگ  ...دوش  راشرـس  دـناوت  یم  یهانتیال  هب  قشع  زا  اهنت  دراد و  ندـیزرو  رهم  يارب  نایاپ  یب  شیاجنگ 

تسا نارگن  هتسویپ  ور  نیا  زا  دوشن ، رپ  دراد  یم  هضرع  ودب  ام  رکف  هک  اهنآ  زا  مادکچیه  اب  دهاوخب و  ار  اهیکین  همه ي  هک  تسنآ 
اهنت دـشاب  یهانتم  هچ  ره  تسا و  یهاـنتم  دـیمن  یم  ارف  يو  هب  رکف  هچ  ره  تفاـی ، دـناوت  یمن  زگره  هک  دـهاوخ  یم  ار  يزیچ  اریز 

ار قشع  دناوت  یم  هک  تسا  قلطم  قشع  اهنت  ( » 2 «) دزاس رادیاپ  ار  نآ  هکنآ  یب  دنادرگرب  دوخ  يوس  هب  ار  قشع  دـناوت  یم  مد  کی 
(. 3 «.) دناوخب دوخ  يوس  هب  دوجو  هنک  زا 

دروم قشع 
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هلحرم ي ود  تشذـگ  زا  سپ  هدرک و  عورـش  نیئاپ  هلحرم ي  رد  ار  دوخ  ریـس  هتـسویپ  هک  تسا  ناسنا  سفن  رد  یئالاو  ماقم  ثحب ،
رظن تروص  یئابیز و  ياروام  هب  هک  دسر  یم  تمکح » ماقم   » نآ موس  هلحرم ي  هب  تالامک ،» لئاضف و  نتشاد  نتفای و   » و كرد » »

: دشاب هدش  هتخورفا  شترارح  هب  رونم و  ریخ ، رون  هب  هکنآ  رگم  دبای  یمن  تیقوشعم  تیبولطم و  لوقع  سوفن و  ییابیز  ...دراد 

دننک قشع  عنم  هک  ینایعدم  مغرب 

تسام هجوم  تجح  وت  هرهچ ي  لامج 

تسا بوجحم  هچ  رگا  ام  رظن  زا  تروص  هب 

(. 4) تسام هفرم  رطاخ  رظن  رد  هشیمه 

: ددرگ یم  ناسآ  ماجنارس  یلو  لکشم ، لوا ، هک  تسا  یقیقح » قشع   » موهفم نیا 

دوب ینوخ  شکرس و  لوا  زا  قشع 

دوب ینوریب  هک  ره  دزیرگ  ات 

هحفص 74) )

زا ات  اریز  دننک  یتخس  ساسحا  هار  زاغآ  رد  تسا  نکمم  دنریگ  یم  رارق  تیبرت  بیذهت و  كولس و  ریس و  يداو  رد  هک  اهنآ  ینعی 
نیا زا  هک  نیمه  اـما  دنـشاب  هتـشاد  هار  رـس  ار  یتالکـشم  دـننک  ادـج  ار  دوـخ  دـنهاوخب  یناوـیح  ياهـسوه  تیداـم و  راز  نجل  نیا 
هیلع نینوـملاریما  لوـق  هب  .تـسا و  نیتـسار  طاـشن  تذـل و  رـسارس  دـنتفرگ  رارق  یناـسنا  یهلا - وـج  رد  دـندش و  باـترپ  هدودـحم 

«. هلیوط هحار  مهتبقعا  هریصق  امایا  اوربص   » مامه هبطخ ي  رد  ( 5) مالسلا

چیه رگید  نآ  شکورف  اب  تسا و  نوخ  ترارح  هجرد  نتفر  الاب  هکلب  تسین  قشع  عقاو  رد  هک  يزاجم  یلایخ و  ياهقشع  فالخرب 
رد اهلکشم  یلو  دیامن  یم  ناسآ  لوا  دراد  هدیقع  يزاریش  ظفاح  بیغلا  ناسل  هک  تسا  یقشع  نامه  قشع  نیا  .درادن  دوجو  يزیچ 

: تسنیا يولوم  هدیقع ي  هب  مه  نآ  لیلد  تسنآ و  یپ 

دوب یگنر  یپ  زک  ییاهقشع 

(. 6) دوب یگنن  تبقاع  دوبن  قشع 

تسا نوخ  ترارح  لوصحم  هک  ییاهقشع  ینعی 
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ماعنالاک کئلوا   » تفگ دـیاب  هک  تساجنیا  دـنک و  یم  ردـکم  لجخ و  ار  تیناسنا  هرهچ ي  هک  هدـیدرگ  كانلوه  تایانج  هب  رجنم 
(. 7 «.) لضا مه  لب 

.دنیاهنآ زا  رت  تسپ  هکلب  نایاپراهچ ، دننامه  نانیا 

هحفص 75) )

.75 ، 74 هحفص 73 ،

--------------------------------------------------------------------------------

یتسه ص 240. ییاسانش و  باتک  زا  لقن  هب  لوال - یئول 

یتسه ص 240. ییاسانش و   » باتک زا  لقن  هب  شناربلام -

یتسه ص 240. ییاسانش و   » باتک زا  لقن  هب  شناربلام -

.زار نشلگ  همدقم 

184 ص 612. هبطخ ، هغالبلا  جهن 

.زار نشلگ  همدقم 

هیآ 179. فارعا  هروس 

شتسرپ ریسفت 

اعد زامن و  هک  دـنا  هتـشادنپ  هدرک و  ینادـنز  يرهاظ ، حور و  یب  تاکرح  ظافلا و  بلاق  رد  ار  شیاین  تدابع و  هک  یمدرم  دنتـسه 
ناسوب هبتع  نارکاچ و  ترثک  ار  اه  توغاط  اـه و  نوعرف  لـثم  وا  دزاـس و  یم  دونـشخ  ار  ادـخ  هک  تسا  یتاراـبع  ظاـفلا و  شیوگ 

شتـسرپ تسا  مزال  نیاربانب  هیوناژ و  بش  مسارم  دننامه  یتافیرـشت ، تسا  یمـسارم  تدابع  هک  دننک  یم  روصت  ای  درب و  یم  تذل 
.مینک ریسفت  ار 

قلاخ قلخ و  نیب  طابترا  موزل 

ادخ اب  طابترا  رثا 

یهلا هبذاج ي 

دوجو يافرژ  رد  یتکرح  لوحت و  شتسرپ ،
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شتسرپ قشع و  هطبار ي 

--------------------------------------------------------------------------------

قلاخ قلخ و  نیب  طابترا  موزل 

، دـننک يربهر  هبناج  همه  تداعـس  هب  ار  مدرم  ات  داتـسرف  اه  همانرب  اهروتـسد و  نیرتعماج  نیرتهب و  اـب  ار  شناربماـیپ  لاـعتم  يادـخ 
تـسا یقیاقح  تسین ، رظندیدجت  ثحب و  دنمزاین  يرـشب  ياهیروئت  راکفا و  دننامه  یهلا  هدش ي  نیمـضت  نیناوق  هک  تسا  یهیدـب 

رد يراکادف ، ربص و  لمحت و  تساه ، همانرب  تاروتـسد و  نآ  ندرک  هدایپ  مهم ، لکـشم و  دیدرت ، لباق  ریغ  حیحـص و  دص  رد  دص 
تمواقم هب  لطاب  ربارب  رد  ار  قح  ههبج ي  خیرات ، لوط  رد  هک  تسا  هتکن  نیمه  دراد و  هدهعب  ار  یـساسا  شقن  هک  تسا  عطقم  نیا 

.تسا هتشاداو 

هحفص 76) )

هب لـمع  رد  اـت  دـننک  رارقرب  طاـبترا  وا  اـب  دنــسانشب و  ار  شیوـخ  راگدـیرفآ  مدرم ، اـت  دندیــشوک  یم  ورین  ماـمت  اـب  یهلا  ناریفس 
.دبای ققحت  یناسنا  لآ  هدیا  هعماج ي  هجیتن  رد  هدوب و  اشوک  ینامسآ  میلاعت  ندرک  هدایپ  دنوادخ و  ياهروتسد 

هحفص 76.

--------------------------------------------------------------------------------

ادخ اب  طابترا  رثا 

قشع و شتآ  دروآ و  یم  دـیدپ  ناج  مسج و  رد  میظع  یلوحت  نابرهم ، زیزع و  يادـخ  اب  قیمع  یمئاد و  طاـبترا  هک  تسا  یهیدـب 
ناـسنا ، » رگید یناـیب  هـب  دـنک و  یم  داـجیا  لد  رد  قوـشعم ، هـب  تبـسن  ار  دـبعت  میلـست و  تلاـح  دزورفا و  یم  نورد  رد  ار  تـبحم 

.دیامن یم  زاورپ  تمارک  نامسآ  هب  تراقح  یتسپ و  ضیضح  زا  هدیدرگ و  یتوکلم » یهلا و  «، » یکاخ

هرهچ  » تروص هب  هدرک و  زیررـس  یمدآ  دوجو  لحاس  هنارک ي  زا  هراومه  دمآ  ناجیه  هب  هک  نامیا  قشع و  يایرد  ناشورخ  جاوما 
: دنک یم  دومن  عوکر »  » و مایق »  » و ندییاس » كاخ  رب 

، وت مان  هب 

.ار تبحم  قشع و  مدع ، يارحص  يدناوخارف ز  یلاع  هظحل ي  نآ  رد  هک 

.وت رب  نیرفآ  يدیرفآ ، وکین  هچ 

؟ تبحم زا  رترب  هچ 
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؟ كاپ قشع  رتالاب ز  هچ 

رش روش و  رپ  يایند  نیا  رد 
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، اغوغ و 

هحفص 77) )

، ششک زا  رتهب  هچ 

؟ وت يوس  هب  مه  نآ 

، ششوک زا  دشاب  رترب  هچ 

(. 1 (؟ وت يارب 

: تسا هجوت  دروم  هاگدید  هس  زا  تدابع  عقاو ، رد 

.ددرگ یم  یبایزرا  نالطب  تحص و  و  یهقف ، رظن  زا  هک  تساعد  رکذ و  دوعق و  مایق و  نامه  هک  نآ  يرهاظ  هرکیپ ي  فلا :

لها نافراع و  هزوح ي  رد  ینافرع  يونعم و  رورـس  دـجو و  هبنج ي  زا  هک  قلاخ ، اب  قولخم  ینطاب  تاـطابترا  یحور و  تلاـح  ب :
.تسا حرطم  لد 

ءایلوا تسا و  هدرک  هیکت  نآ  يور  مالـسا  سدقم  عراش  هک  تسا  یتاکن  نیرتمهم  زا  تدابع  رد  عوشخ  عوضخ و  رورـس و  دـجو و 
: دنا هدرک  هراشا  بلطم  نیا  هب  مامه  هبطخ ي  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  هنوگنامه  دننآ  رارمتسا  داجیا و  ددص  رد  هراومه  یهلا 

(. 2) .هدابع یف  اعوشخ  و 

.تسا نیعتم  بولطم و  عوشخ  اب  هارمه  تدابع  ینعی 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  دزاس  یم  ناگتشرف  هب  هیبش  ار  یمدآ  تیدابع  نینچ  رد  و 

(. 3 «) هتدابع رجتم  یف  حابرالا  نوزرحی  هشرعب  نیفیطملا  هتکئالمب  اوهبشت  «و 

هحفص 78) )

یم تسد  وا  تدابع  هناختراجت  رد  ینالک  ياهدوس  هب  هک  دـننام  یم  دـننک  یم  فاوط  یهلا  شرع  هیاس  رد  هک  یناگتـشرف  هب  نانیا 
.دنبای

«: هللا یف  ءانف   » ینعم لها  حالطصا  هب  و  ناهج ، راگدیرفآ  ینعی  یتسه  روحم  يوس  هب  ششک  یهلا ، هبذاج ي  نادیم  رد  تکرح  ج :

تسود هدنکفا  مندرگرب  یی  هتشر 
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تسوا هاوخرطاخ  هک  اج  ره  دشک  یم 

هکلب تسین  ادخ  دای  هب  بارحم ، رد  طقف  دنک و  یمن  تدابع  تولخ  قاطا  ای  دجسم و  رد  اهنت  نیتسار  رگشتسرپ  هللااب و  فراع  ینعی 
هیلع یلع  یتقو  اذل  تسوا ، دوجو  قلطم  هدـنامرف  ادـخ  تسادـخ و  دای  لاح  همه  رد  دـشابن و  دجـسم  رد  ولو  تسا  ییادـخ  هشیمه 

روتسد یهلا و  هبذاج ي  قیرط  رد  دهد  یم  لئاس  هب  شیوخ  يرتشگنا  زامن ، عوکر  رد  مالسلا 
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رد یهلا  مایپ  زکرم  زا  مه  يرتشگنا  ششخب  روتـسد  تسا و  زادنا  نینط  هللا » یلا  ریـس   » هبذج ي ياضف  رد  ریقف  يادص  تسا ، ینابر 
.تسا يرجم  اریذپ و  دسرب  ناج  شوگ  هب  اجنآ  زا  هک  یمایپ  ره  تسا و  سامت  رد  زکرم  کی  اب  وا  عومجم  رد  دسر و  یم 

.78 هحفص 77 ،

--------------------------------------------------------------------------------

ص 8. افص ، بوذجم  رتکد  ماگجنپ ،

هبطخ ي 184 ص 616. هغالبلا ، جهن 

هبطخ ي 1 ص 40. هغالبلا ، جهن 

یهلا هبذاج ي 

لامعا ات  هدرک  میسرت  ار  دحوم  یگدنز  یلـصا  گنهآ  هک  تسا  یتقیقح  هکلب  تسین ، هنافابلایخ  هنایفوص و  يرادنپ  یهلا ، هبذاج ي 
دناشک یم  دوخ  يوس  هب  ار  نهآ  دـخرچب ، وس  ره  زا  ابر  نهآ  هک  هنوگنامه  رگید : ینایب  هب  و  دریگ ، یهلا  يوب  گنر و  وا  راـتفر  و 

رب ار  یهلا  ناسنا  یگدنز  ریسم  اقیقد  مه  یهلا  هبذاج ي  دنک ، یم  نیعم  ار  نآ  تکرح  ریسم  و 

هحفص 79) )

یهلا قشع  هبذاج و  یـسیطانغم  نادـیم  رد  هک  سکنآ  عقاو  رد  دـهد ، یم  قوس  تهج  نادـب  المع  هدرک و  صخـشم  وا  رماوا  يانبم 
داـی ناـمیا و  رگناـیامن  وا  یگدـنز  تـسا و  يدـنماضر  نـیا  هـنیئآ ي  وا  راـتفر  دـیوج و  یمن  ار  يزیچ  وا  ياـضر  زا  ریغ  دریگ  رارق 

.تسادخ

لج یلع و  وه  هحلاصلا و  لامعالا  لمعی 

.دراد لمع  نالطب  زا  سرت  هراومه  دوش و  یمن  رورغم  یلو  دروآ  یم  اج  هب  ار  هدیدنسپ  هتسیاش و  ياهراک 

رکشلا همه  یسمب و 

.رکذلا همه  حبصی و  و 

لاـح رد  اـی  تسا : هجوـت  يرایـشه و  رد  اـمئاد  هـکلب  دـنارذگب  تـلفغ  رد  هـک  تـسین  نارگید  بـش  زور و  دـننام  وا  ماـش  حـبص و 
.تسوا دای  ذئاذل  زا  تسمرس  راشرس و  ای  یهلا و  ياهتمعن  زا  يرازگساپس 

لومام هنم  ریخلا 
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، نومام هنم  رشلا  و 

دنراد ریخ  دیما  وا  زا  هک  تسا  نانچ 

وا زا  ار  يدب  رش و  و 
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دننامارد

نیرکاذلا یف  بتک  نیلفاغلا  یف  ناک  نا 

.نیلفاغلا نم  بتکی  مل  نیرکاذلا  یف  ناک  نا  و 

لها نایم  رد  هک  هاگنآ  .سا و  ناروآدای  عمج  رد  هک  تسنانچ  هکلب  هتـشگن  ناـنآ  گـنرمه  زگره  دـننک  هطاـحا  ار  وا  نـالفاغ  رگا 
(. 1) .تسین نالفاغ  هرمز ي  رد  دیآ و  یمن  باسح  هب  ناربخ  یب  زا  زگره  تسا  ینعم  رکذ و 

هحفص 80) )

رارق اخیلز  نیگمـشخ  زئارغ  ناشورخ  نافوط  رد  هک  هاگنآ  مالـسلا ، هیلع  فسوی  ترـضح  ماقمالاو ، ربماـیپ  یگدـنز  هب  دـینک  هاـگن 
: هک درک  یم  دایرف  لد  زا  تخیرگ و  یم  اهنآ  زا  شترضح  یلو  درک ، یم  دیدهت  ار  وا  وس  ره  زا  یگدولآ  داسف و  دوب و  هتفرگ 

(. 2 «) یلا بحا  نجسلا  بر  »

میـسرت ار  فسوی  زیرگ  حور  دشاب  رداق  یملق  رگا  تسا ، ءاشحف  نیا  رد  طوقـس  زا  رتبوبحم  نم  هاگدـید  رد  نادـنز  راگدرورپ ! راب 
یگدـنز و هنوگچ  تسیچ و  یهلا  هبذاج ي  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  تسا و  هدـناشک  ریوصت  هب  ار  یهلا  هبذاـج ي  شقن  دـنک ،

.دیامن یم  لرتنک  ار  یمدآ  لامعا 

یگدنز دنداهن و  یتسرپادخ  ییوجقح و  نابایب  هب  رس  دنتخیرگ و  كرـش  رفک و  زا  هبذاج ، نیا  نامرف  هب  هک  فهک » باحـصا   » ای و 
.دنداد حیجرت  خاک »  » رب ار  خوک »  » دندرک و تکرح  ادخ  يوجتسج  رد  هناقشاع  دندراذگ و  اپ  ریز  ار  تحار  و 

یناسفن يدام و  تاناکما  همه ي  هک  اهنآ  دز ، ناکرشم  ءاسور  هنیس ي  رب  در  تسد  هک  توعد ، زاغآ  رد  مالسا  ردقنارگ  ربمایپ  ای  و 
یم ناج  هب  ار  اه  هجنکش  تالکشم و  همه  زیزع  نآ  یلو  دوش  فرصنم  مالـسا  توعد  زا  ات  دنداد  یم  رارق  شترـضح  رایتخا  رد  ار 

نآ شقن  یهلا و  هبذاج ي  هنومن ي  نیرتهب  نیا  هک  درب  شیپ  هب  تخیمآ و  نوخ  قشع و  اب  ار  شیوخ  تلاسر  دیرخ و 
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.تسا یگدنز  رد 

نیناوق هب  داقتعا  مارتحا و  یناحور ،» هژیو ي  تاهجوت   » و ینافرع » ياهتلاح   » داجیا رب  هوالع  هبذاج  نیا  لوصحم  هکنآ  نخـس  هاتوک 
یهلا

هحفص 81) )

جوا هزادنا ي  هب  اذل  رگید ، زیچ  چیه  هن  تساهناسنا و  هبناج ي  همه  تداعس  راذگنوناق ، فده  هک  فیرظ  تشادرب  نیا  اب  ( 3) تسا
، قشع هبذج ي  رد  ناسنا  نیرتالاب »  » هک اجنآ  ات  دـبای ، یم  شیازفا  ناهج  راگدـیرفآ  هب  وا  میلـست  تعاطا و  هطبار ، نیا  رد  وا  داقتعا 

: تسوا تعاطا  قشع و  دایرف  ادخ ، ءایلوا  سفنت  مدزاب »  » و مد »  » ره تسا و  نیرت » میلست  نیرت و  عیطم  »

، وت مان  هب 

: دنیوگ یم  هک 

، زاغآ یب  زاغآ  نآ  رد 

، يدوب دوخ  يور  وحم  هک 

، يدرک یم  شیوخ  لامج  ياشامت 

، يدید یم  شیوخ  لالج 

: يدییارس یم  هگنآ  سپ 

« مدرگ نایع  ادیپ و  هک  مراد  یم  تسود  ناهن و  یجنگ  منم  »

، وت مان  هب 

، منک ادیپ  ار  وت  مراد  تسود  مه  نم  هک 

(. 4) .مشاب نیتسار  رازگتمدخ  ار  وت  لد  ناج و  هب  هگناو ،

رگـشیامن تدابع ، زامن و  يرآ  .تسا  تقیقح  زا  یهت  ياعدا  دننک ، یمن  تعاطا  شرماوا  زا  یلو  دنتـسه  ادخ  قشع  یعدم  هک  اهنآ 
.تسا ادخ  زا  ناسنا  هنافراع  كرد  هناناج و  طابترا  نینچ 

هحفص 82) )
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.82 ، 81 ، 80 هحفص 79 ،

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ ي 184 ص 617. هغالبلا ، جهن 

هیآ ي 33. فسوی  هروس ي 

هغالبلا جهن  هسفن - نع  يوهلا  یفن  هلدعل  وا  ناکف  لدعلا  هسفن  مزلا  دق  هضرا ، داتوا  هنید و  نداعم  نم  وهف  هصلختساف  هللا  صلخا  دق 
ص 212. هبطخ 86 .

.ماگجنپ نید 

دوجو يافرژ  رد  یتکرح  لوحت و  شتسرپ ،

هب نآ  هوکش  تمظع و  رد  دینیبب و  ار  يدبعم  زارفارس  قاور  عیفر و  هاگراب  دینک ، هراظن  ار  یی  هدیشک  کلف  هب  رـس  دنلب و  نامتخاس 
مه يور  هدرب و  الاب  نآ  هب  ار  اهرجآ  هک  ییانب  رگراک و  نآ  ایآ  تسا ؟ هدـیرفآ  ار  هوکـش  تمظع و  نیا  یـسک  هچ  دینیـشنب ، اشامت 

یلاع و حور  ای  تسا  هداهن 
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دیاب اعطق  تسا ؟ هدوب  نآ  ققحت  ددص  رد  هراومه  هداد و  ار  نآ  يارجا  روتسد  حرط و  هک  يرظن  دنلب  حارط  سـسوم و  يالاو  تمه 
نآ عقاو  رد  تسا و  انب  سـسوم  هدارا ي  تین و  رگـشیامن  تسا  راک  لوغـشم  ینامتخاس  يرتم  رازه  هلق ي  رد  هک  یناسنا  نآ  تفگ 

هشیدـنا و ناروف  تسا ، هتـشگ  رادـیدپ  جراخ  رد  هاـگنآ  هدـمآ و  دوجو  هب  نآ  حارط  سـسوم و  حارط و  لـمع  راـک و  میظع ، ياـنب 
ثیدـح رد  هک  تسین  تهج  یب  تسنآ ، نایرجم  ارجا و  زا  رتمهم  نآ  حرط  روتـسد و  سپ  تسا ، يرثا  نینچ  هدـننیرفآ ي  وا  نامرآ 

: هدمآ

(. 1 «.) هلمع نم  ریخ  نموملا  هین  »

ار وا  يدوجو  نامزاس  هک  تسا  یناشفشتآ  دریگ و  یم  لکـش  یمدآ  حور  رد  هک  تسا  یی  هبذج  لوحت و  نامه  زین  شتـسرپ  لصا 
يراسکاخ عوضخ و  نیا  دوش و  یم  رهاظ  ندییاس  كاخ  رب  هرهچ  شیاین و  تروص  هب  هجیتن  رد  دراد و  یماو  ترارح  تکرح و  هب 

يدرف فئاظو  زا  دریگ  یم  قلعت  نادب  ادخ  نامرف  هک  تسا  ییاه  هنیمز  همه ي  رد  یبوبر  هاگشیپ  رد  میلـست  دبعت و  تیاهن  هناشن ي 
.یعامتجا و 

هحفص 83) )

هحفص 83.

--------------------------------------------------------------------------------

ثیدح 2. ص 84 ، دلج 2 ، یفاک ،

شتسرپ قشع و  هطبار ي 

هتخابلد قشاع و  هللااب » فراع   » دماجنا و یم  وا  زادگ  زوسرپ و  قشع  هب  ماجنارـس  دنوادخ ، نیتسار  تخانـش  هک  میتفایرد  میدناوخ و 
.دبای یم  ققحت  ادخ  مان  دای و  اب  وا  هقئاذ ي  هاگدید و  رد  شخبتذل  نیریش و  یگدنز  ددرگ و  یم  وا  ي 

تـسا زادـگ  زوس و  نیمه  اهنت  ایآ  دراد و  یپ  رد  يراثآ  هچ  سدـقم  قشع  نیا  هک  میزادرپ  یم  شاکنک  هب  رگید  يزارف  رد  کـنیا 
، دنک یم  ساسحا  دوخ  رد  ار  يدوخ » یب  زار   » دروآ و یم  ناغمرا  هب  یلاح  دجو و  سنا ، تولخ  رد  هک 
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؟ دراذگ یم  شتسرپ »  » مان هب  رگید  یناهج  رد  اپ  هدرک و  دراو  رگید  یی  هلحرم  هب  ار  یمدآ  یحور ، طابترا  تلاح و  نیا  ای 

: دـش نایب  شتـسرپ  موهفم  رد  هک  روطنامه  تسا  كاپ » ملاع   » هب كاخ » ملاع   » زا دوعـص  ریـس و  تکرح و  يایند  شتـسرپ ،» ملاع  »
نیا و  تسین ، روصتم  وا  يارب  یـشیاسآ  شمارآ و  دـشاب  هتـشادن  ملاع  نآ  اب  طاـبترا  اـت  تسا و  رما » ملاـع   » زا یکاـخ  ناـسنا  لـصا 

ادـخ و هژیو ي » تشهب   » هب ملاع  نطاب  اب  طابترا  ینعی  شتـسرپ  رثا  رد  رگتـشسرپ  ناسنا  يرآ  تسا ، شتـسرپ  نامه  لیـصا  طاـبترا 
نیع رد  ددرگ و  یم  لئان  تسا ، اجنادـب  دوعـص  ورگ  رد  ناسنا  ندـش » ناـسنا   » هک يدـنلب  غیتس  نآ  هب  هدـش و  دراو  هللاداـبع » عمج  »

.دور یم  جارعم  هب  هتشگ و  ینامسآ »  » تسا نیمز  رد  هک  یلاح  رد  دوش و  یم  یناحور »  » ندوب يدام 

هحفص 84) )

نایب وا  رادزار  دباع و  نارای  هک  مینیب  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  تاجانم  رد  ار  ادـخ  اب  ناسنا  طابترا  تدابع و  زا  یی  هرهچ 
: دننک یم 

هرابرد ي وا  زا  هیواعم  دش و  دراو  هیواعم  رب  هک  هاگنآ  دوب  مامه  ماما  نآ  ناصلخم  ناتـسود و  زا  هک  یبابـض » هرمـض ي  نب  رارـض  »
هدرپ بش  هک  هاـگنآ  مدـید  شهاـگتدابع  رد  ار  ناـج  سنا و  ماـما  نآ  هک  مهاوگ  دوخ  نم  تفگ : نینچ  درک ، لاوس  نینموـملاریما 

یم دوخ  هب  هدیزگرام  دننامه  درشف و  یم  تسد  هب  ار  شفیرـش  نساحم  هداتـسیا و  شبارحم  رد  ماما  دوب  هدنکفا  ار  دوخ  هایـس  ياه 
(. 1) .درک یم  تاجانم  تسیرگ و  یم  هدزمغ  هدید ي  تبیصم  هیرگ  نانوچ  دیچیپ و 

هک یلد  ره  رب  تسوا و  شتسرپ  دلوم  ادخ ، هب  قشع  هنوگچ  هک  تسا ، شتسرپ  قشع و  هطبار ي  ریسفت  سرد ، نیا  رد  مهم  هتکن ي 
« قشع ناطلس  بکرم  »
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یم دوجـس  عوکر و  توارط  ناج و  ناسنا  تکرح  یب  کشخ و  تماق  دزادنا و  نینط  اضف  رد  سودق » حوبـس   » همزمز ي دـیآ  دورف 
.دریگ

رد دوش و  یم  لقتنم  نآ  هب  شتآ  زا  هتفر  هتفر  ترارح ، دیا ، هدـید  شتآ  يور  رب  ار  بآ  فرظ  دـینک : هجوت  دروم  نیا  رد  یلاثم  هب 
یم لمحت  دراد و  یم  هگن  دوخ  رد  ار  ترارح  یتدم  ات  بآ  هتبلا  ددرگ ، یم  هدوزفا  نآ  رب  بترم  دراذگ و  یم  رثا  نآ  ياهمتا  مامت 

نابیرگ ناهگان  هدیدرگ و  مامت  شربص  قاط و  شتقاط  رگید  هجرد  دـص  زرم  زا  روبع  زا  سپ  یلو  درادـن ، يروهظ  دومن و  دـنک و 
رد ددنسپ و  یمن  دوخ  رب  ار  نوکس  توکـس و  رگید  هک  يروط  هب  دهد  یم  فک  زا  رایتخا  نانع  دنک و  یم  دایرف  دنز و  یم  كاچ 

.دتفا یم  نانکاس  ندنازیرگ  زکرم و  زا  زیرگ  يوجتسج 

هحفص 85) )

.درب میهاوخ  یپ  موتکم  ترارح  هب  دایرف  زا  میسر و  یم  دایرف  هب  مینک  وجتسج  ار  نآ  هشیر  يریگیپ و  ار  تکرح  نیا  رگا  عقاو  رد 

تکرح شورخ - شوج و  ترارح -

شیاین دشاب و  ادـج  شیاین  زا  دـناوت  یمن  ادـخ  هب  نیتسار  قشع  ینعی  میراد ، راظتنا  شیاین  زا  ام  هک  تسا  یتلاح  نامه  تکرح  نیا 
.دوب دهاوخن  ادج  یلمع  یعامتجا و  حیحص  ياهدروخرب  هحلاص و  لامعا  زا  زگره  مه 

تسادخ هب  قشع  نوهرم  هعماج  لماکت 

ادخ هب  قشع  شیاین - حلاص - راتفر  لامعا و 

دماجنا یم  یمومع  تداعس  یعامتجا و  لماکت  هب  ادخ  هب  قشع 

هحفص 86) )

: میبایب بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  رارسالا » رس  فقاو   » و نایب » ریما   » هاتوک هلمج ي  کی  رد  میناوت  یم  ار  هتشذگ  بلاطم  همه 

(. 2 «) هبحب هیلا  اوهجوت  «و 

لماک نایب  هب  زاب  .دشاب  تدابع  هجوت و  هشیر  دیاب  وا  بح  ینعی  دیروآ ، ور  وا  يوس  هب  ادخ  قشع  ساسا  رب 
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: دینک هجوت  شتسرپ  قشع و  اب  هطبار  رد  ترضح  نآ 

هیورلا ساکلاب  اوبرـش  هتفرعم و  هوالح  اوقاذ  دـق  ...هیلا  هلولا  یلا  هب  ناقیالا  مهعطق  هتفرعم و  نیب  مهنیب و  نامیالا  قیاـقح  تلـصو  «و 
(. 3 «.) مهعرضت هدام  هیلا  هبغرلا  لوط  دفنی  مل  مهروهظ و  لادتعا  هعاطلا  لوطب  اونحف  ...هتبحم  نم 

نانآ تسا ، هدرک  ادـخ  هتفیـش ي  ار  نانآ  یلاعتقح  هب  نیقی  تسا و  هدـیدرگ  هدـیئاز  ناشتخانـش  ناـنآ و  هطبار ي  زا  نیتسار  ناـمیا 
هب هدروآ  يور  وا  یگدـنب  تعاـطا و  هب  هجیتنلاـب  دـنا و  هتـشگ  باریـس  وا  قشع  راشرـس  ماـج  زا  هدیـشچ و  ار  یهلا  تفرعم  ینیریش 

.تسا هدیدرگ  هدیمخ  ناشیاهرمک  هک  يروط 

هحفص 89) )

.89 ، 86 ، 85 هحفص 84 ،

--------------------------------------------------------------------------------

راصق 74 ص 1119. هملک ي  هغالبلا  جهن 

ص 567. هبطخ 175 . هغالبلا  جهن 

ص 249. هبطخ 90 . هغالبلا  جهن 

تاغل

.لاعتفا باب  زا  دیزم  یثالث  درفم ، یضام ، لعف  .ار  وا  دیزگرب  هافطصا : - 1

.لاعتفا باب  زا  دیزم  یثالث  درفم ، یضام ، لعف  .ار  وا  داد ) شرورپ   ) تخاس هعنطصا : - 2

.لاعفا باب  زا  دیزم  یثالث  درفم ، یضام ، لعف  .ار  وا  درک  باختنا  هافصا : - 3

.تسا هماعد  نآ  درفم  عمج ، مسا  .ار  وا  ياه  هناوتشپ  همئاعد : - 4

.مسا ینامسآ ، هطلس ي  یگریچ ، یگرزب و  اتوکلم : - 5

.هغلابم هغیص ي  مسا ، هطلس ، تردق و  اتوربج : - 6

.لاعفا باب  زا  دیزم  یثالث  درفم ، رضاح ، رما  لعف  .نک  رپ  جلوا : - 7

.درجم یثالث  درفم ، یضام ، لعف  .ار  نآ  دنک  دصق  هما : - 8
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.مسا .هاگهانپ  القعم : - 9

.مسا هاگهانپ ، اجلم و  الئوم : - 10

لعفت باب  زا  دیزم  یثالث  درفم ، یضام ، لعف  دش ، هدنکارپ  دش ، رانکرب  عشقت : - 11

.عمج .لعاف  مسا  ناگدننک ، فاوط  نیفیطملا : - 12

.لعفت باب  زا  دیزم  یثالث  یضام ، لعف  دندرک ، مهف  بلط  اوهقفت : - 13

هحفص 90) )

.لاعفا باب  زا  دیزم  یثالث  عراضم ، لعف  دننک ، یم  يروآ  عمج  دنروآ و  یم  درگ  نوزرحی : - 14

هحفص 95) )

.95 هحفص 90 ،

--------------------------------------------------------------------------------

نیرب هعماج  يانبریز  یتسرپادخ ،

هراشا

هحفص 97) )

هحفص 97.

نیرب هعماج  ياهیگژیو 

همدقم

عونمم اوزنا ، تینابهر و 

یناسنا یهدنامزاس  تیریدم و 

ناسنا یحور  ياهزاین  اهشزرا و  تخانش 

یناسنا هاگدید 
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یناسنا تایحور 

يراکمه تکرح و  دلوم  تیناسنا ،

یناسنا تیصخش 

یناسنا ناوت 

یناسنا فعض 

یناسنا قوقح 

یناسنا فطاوع 

اهرایعم تخانش 

قح روحم 

تاساوم

ناگشیپاورپ اب 

نامیرک نادرمناوج و  اب 

هشقانم هسرادم و 

اهیریگعضوم رد  طباوض  صیخشت 

يرادزار

یمالسا هقباس  اب  ياه  تیصخش  هب  مارتحا 

هبناج همه  لماک و  نیناوق  ندوب  اراد 

يرگن هدنیآ 

يرادم تقیقح  یئارگ و  عقاو 

ندوب یملع  لدتسم و 
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ضماغ دراوم  نییبت  نایب ، ییاسر 

نوناق ياهیگژیو  یسررب 

--------------------------------------------------------------------------------

نیرب هعماج  ياهیگژیو 

همدقم

عونمم اوزنا ، تینابهر و 

یناسنا یهدنامزاس  تیریدم و 

ناسنا یحور  ياهزاین  اهشزرا و  تخانش 

یناسنا هاگدید 

یناسنا تایحور 

يراکمه تکرح و  دلوم  تیناسنا ،

یناسنا تیصخش 

یناسنا ناوت 

یناسنا فعض 

یناسنا قوقح 

یناسنا فطاوع 

اهرایعم تخانش 

قح روحم 

تاساوم

ناگشیپاورپ اب 
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نامیرک نادرمناوج و  اب 

هشقانم هسرادم و 

اهیریگعضوم رد  طباوض  صیخشت 

يرادزار

یمالسا هقباس  اب  ياه  تیصخش  هب  مارتحا 

هبناج همه  لماک و  نیناوق  ندوب  اراد 

يرگن هدنیآ 

يرادم تقیقح  یئارگ و  عقاو 

ندوب یملع  لدتسم و 

ضماغ دراوم  نییبت  نایب ، ییاسر 

نوناق ياهیگژیو  یسررب 

--------------------------------------------------------------------------------

همدقم

یلعا توکلم  رد  دنز و  یم  لقیـص  ار  یمدآ  ناج  طقف  تسا و  یلجتم  سکعنم و  ناسنا  هشیدنا  رکف و  هنیآ  رد  اهنت  یتسرپادخ  ایآ 
؟ دراد یساسا  شقن  هاگیاج و  مه  هعماج  ایند و  رد  ای  دروآ ، یم  رد  زاورپ  هب 

همدقم و ءدبم و  مسج »  » هکلب دنتـسین ، ادج  رگیدـکی  زا  تیدام  تیونعم و  ترخآ و  ایند و  ناج ، مسج و  هک  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد 
يدبا تسیز  ءاقب و  يارب  ناسنا  هاگـشرورپ  هاگداز و  و  ترخآ »  » زاس هنیمز  ایند » ، » دـنراد لباقتم  رثا  نآ  ود  ره  تسا و  ناج »  » رازبا

.تسا رگید  ملاع  رد 

ایند رد  ار  نآ  دـبای  تسد  هک  یماـقم  ره  هب  ناـهج  نآ  رد  ناـسنا  تساـیند و  نیا  لوـصحم  ساـکعنا و  ترخآ ،» ملاـع   » عـقاو رد  و 
دنک طوقس  ایند  رد  رگا  .تسا و  هدرک  لیصحت 

هحفص 100) )

.دوب دهاوخ  راکنایز  مه  ترخآ  رد 
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: دیامرف یم  دروم  نیا  رد  میرک  نآرق 

(. 1 «) الیبس لضا  یمعا و  هرخالا  یف  وهف  یمعا  هذه  یف  ناک  نم  «و 

(. دوب دهاوخ  هتشگ  مگ  انیبان و  مه  ترخآ  رد  دشاب  لدروک  انیبان و  ایند  نیا  رد  هک  سکنآ  ره  )

درومرد سفن  بیذـهت  حور و  لماکت  تسین و  ادـج  ترخآ  زا  ایند  یمالـسا  ینیب  ناـهج  مالـسا و  هاگدـید  رد  هکنآ  نخـس  هاـتوک 
تمدخ و زا  هدیرب  هعماج و  زا  يادج  هک  دبای  یم  ققحت  یناسک 
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يونعم تاماقم  هب  ندیسر  رگید  ینایب  هب  .دنیامن  يریگیپ  هزرابم و  نآ  هار  رد  ای  هتشاد و  رارق  نآ  نتم  رد  هکلب  هدوبن  نآ  رد  تیلاعف 
.تسین نکمم  نآ  تاناکما  ملاع و  نیا  زا  يرو  هرهب  يرادروخرب و  نودب  هللا » یلا  ریس   » رد قیفوت  و 

هدیزای تسد  لماک  ناسنا  عیفر  هلق  هب  هاگیاپ  نیا  زا  هدرک و  دـشر  ملاع  نیمه  رد  زین  تیناسنا  قیرط  ناکلاس  یهلا و  راوگرزب  ءایلوا 
.دنا

نآ رد  هک  تسا  یی  هعماج  نایم  رد  ایند و  نیا  رد  ناسنا ، جورع  دشر و  هار  هک  تشاد  مالعا  تیعطاق  تارج و  اب  ناوت  یم  هجیتن  رد 
.دنک یم  یگدنز 

هحفص 101) )

: دراد هراشا  نادب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يرطخ  عامتجا  زا  يریگ  هرانک  اوزنا و 

(. 2 «) بئذلل منغلا  نم  ذاشلا  نم  امک  ناطیشلل  سانلا  نم  ذاشلا  ناف  »

ادج دنفسوگ  هک  هنوگنامه  دش ، دنهاوخ  ناطیش  همعط  ماجنارس  دنرب ، یم  دوخ  « كال رد  رـس   » دنریگ و یم  هرانک  مدرم  زا  هک  اهنآ 
.داتفا دهاوخ  گرگ  لاگنچ  رد  همر  زا  هدش 

.101 هحفص 100 ،

عونمم اوزنا ، تینابهر و 

--------------------------------------------------------------------------------

هیآ 72. ءارسا ، هروس  میرک : نآرق 

هبطخ 128. هغالبلا : جهن 

عونمم اوزنا ، تینابهر و 

لمحت دننک ، یم  طوقـس  اه  یئارگهورگ  ماد  رد  هدش و  ادج  یمالـسا » تدحو   » يابیز هزوح  یمالـسا و  هعماج  زا  الومعم  هک  اهنآ 
دنراد و یمن  اور  دنشاب ، هتـشادن  نآ  رد  یتسد  ناشدوخ  هک  ار  یماظن  زا  تیعبت  و  دنرادن ، ار  تلادع » تیدودحم   » و قح » تیعطاق  »

.دنشابن تیدودحم  رد  هک  دنراد  تسود  دنتسه و  یبلط » هاج  هدقع   » راتفرگ و  يراتخمدوخ »  » بلاط هصالخ 

يدارفا نینچ  هدـیدرگ و  هابت  ادـخ  نید  ددرگ  مکاح  يروحم  دوخ  يراتخمدوخ و  رگا  دـیامرف : یم  دروم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
تیدودحم همه  اب  یمالسا  هعماج  رد  تیوضع  هک  دیشاب  شوه  هب  سپ  داد ، دنهاوخ  رارق  لزلزت  یتسـس و  شوختـسد  ار  یهلا  نییآ 

اه و

نید تخانش  ياهسرد  هلسلس  زومآ  (ع ) یلع www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 283زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


ییارگ هورگ  زا  اه ، تیعبت 

هحفص 102) )

ابیز و مه  هچ  ره  لطاب  تسا و  لطاب  هعماج  زا  ندـیرب  ییارگ و  هورگ  اریز  .تسا  رتهب  يراـتخمدوخ ، تما و  هدوت  زا  ندـش  ادـج  و 
يوراد زا  راـمیب  هک  هنوگناـمه  دـیآ ، راوگاـن  خـلت و  یی  هقئاذ  رد  قـح  مه  هـچ  ره  دـنزب  وـلهپ  قـح »  » اـب دـناوت  یمن  دـشاب  نـیریش 

.دشاب نازیرگ  تحاران و  دیابن  خلت  ارهاظ  یلو  شخبافش ،

: مالسلا هیلع  یلع  نایب  ریما  دنلب  الاو و  مالک  هب  دینک  هاگن 

(. 1 «) هعامجلا عم  هللادی  ناف  مظعالا  داوسلا  اومزلا  «و 

.تسا تما  هعماج و  اب  یهلا ) تیشمت  تردق   ) ادخ تسد  اریز  دیشابن  ارگ  هورگ  ورکت و  دیشاب و  نیملسم  تعامج  اب  هراومه 

نودـب یناسنا  لآ  هدـیا  هعماج  ایآ  مینیبب  میتسه  یعاـمتجا  یگدـنز  اـب  یتسرپادـخ  طاـبترا  یـسررب  ثحب و  ددـصرد  سرد  نیا  رد 
نودـب هک  دراد  ییاهیگژیو  نیرب  هعماج  ای  یناسنا  لآ  هدـیا  هعماـج  اریز  تسین  نکمم  اـم  هدـیقع  هب  هتبلا  تسا ؟ نکمم  یتسرپادـخ 

.مینک رورم  ار  اهیگژیو  نیا  هک  تسنآ  رتهب  سپ  تفای ، دهاوخن  ققحت  وا  شتسرپ  یتسه و  راگدیرفآ  هب  داقتعا 

هحفص 103) )

.103 هحفص 102 ،

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 127. هغالبلا : جهن 

یناسنا یهدنامزاس  تیریدم و 

تمرح تلاصا و  هب  هجوت  دیآ  یم  رامـش  هب  بولطم  مهم و  یناسنا  هعماج  رد  هچنآ  تسین ، بولطم  قلطم ، یهدنامزاس  تیریدـم و 
.تسا اهیریگراکب »  » و اهیزیر » همانرب  «، » تاطابترا ظفح  داجیا و   » رد ناسنا 

تلاسر هک : دنشیدنیب  هنوگنیا  هراومه  دیاب  دننک  یم  یتسرپرس  ار  يدارفا  دنا و  هتفریذپ  ار  یی  هعومجم  هرادا  تیلوئسم  هک  یناریدم 
دـشاب یم  ناسنا » لماکت  دشر و   » طقف اهرایعم  اهـشزرا و  هک  تسا  یناسنا  ماظن  کی  داجیا  رد  يرایمه  يراکمه و  ام  نامزاس  ام و 

.دروآ مهارف  ار  نآ  تامدقم  لیاسو و  تسا  فظوم  دوخ  مهس  هب  سک  ره  و 

هدش هدیرفآ  نیا  يارب  ناسنا  رتنشور : نایب  هب  و 
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نیا هب  ندیسر  هتبلا  دسرب  یهللا ) هفیلخ   ) یناسنا یلاع  ماقم  هب  هک 

هحفص 104) )

زا راک  نیا  دروآ و  مهارف  یتاناکما  یگدـنز و  لیاسو  هک  دـنک  یم  باجیا  ناسنا  ندوب  هدـنز  تسوا و  ندوب  هدـنز  رب  فقوتم  ماقم 
تکرح هنیمز  ددرگ و  نیمات  ناگمه  یگدنز  ات  دنشکب  شود  هب  ار  راب  نیا  زا  یی  هشوگ  ناگمه  دیاب  هکلب  تسین  هتخاس  درف  هدهع 

.دیآ دیدپ  هعماج  مومع  يارب  ناسنا ) جارعم   ) یلصا فده  يوس  هب 

.دنیزگ لزنم  ار  اجنآ  دنیشنب و  اه  هلپ  رد  ماب ، رب  دوعص  ياج  هب  ناسنا  دریگ و  رارق  فده  دوخ  مهم  رما  نیا  تامدقم  دیابن  نیاربانب 

یناسنا لماکت  دشر و  عنام  نیرتگرزب  هدش و  یفتنم  تسایند  یعامتجا  تالکـشم  رتشیب  عبنم  هک  يزودنارز »  » و تورث » عمجت   » اذـل
.تفای دهاوخ  ققحت  یناسنا  لآ  هدیا  هعماج  هتفر و  نیب  زا  عبطلاب 

، تردـق ياه  بطق  تورث و  ياهتب  تهج  یهد  هرهب  رظن  زا  هک  میتسه  ییاه  یهدـنامزاس  اه و  تیریدـم  دـهاش  يدام  ناهج  رد  ام 
رقف زا  اکیرمآ  اقیرفا و  رد  كدوک  اهنویلیم  گرم  تسا و  خیرات  تایانج  نیرتگرزب  تیناسنا  هاگشیپ  رد  یلو  زاسلوپ ، یلاع و  رایسب 

.تسا اعدم  نیا  دهاش  رگید  ياهرگید  و  سیسانوا »  » و رلفکار »  » نوچ يدیلوت  تورث و  ياهلوغ  لباقم  رد  یگنسرگ  و 

.تسا یناسنا  تیریدم  ددرگ ، مکاح  ناهج  رب  دیاب  عقاو  رد  دننآ و  بلاط  یتلم  داژن و  ره  زا  ناهج  هدازآ  ياهناسنا  هچنآ  نیاربانب 

هحفص 105) )

.105 هحفص 104 ،

ناسنا یحور  ياهزاین  اهشزرا و  تخانش 

یناسنا هاگدید 

یناسنا تایحور 

يراکمه تکرح و  دلوم  تیناسنا ،

یناسنا تیصخش 

یناسنا ناوت 

یناسنا فعض 

یناسنا قوقح 
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یناسنا فطاوع 

اهرایعم تخانش 

قح روحم 

تاساوم

ناگشیپاورپ اب 

نامیرک نادرمناوج و  اب 

هشقانم هسرادم و 

اهیریگعضوم رد  طباوض  صیخشت 

يرادزار

یمالسا هقباس  اب  ياه  تیصخش  هب  مارتحا 

--------------------------------------------------------------------------------

ناسنا یحور  ياهزاین  اهشزرا و  تخانش 

کچوک يدبلاک  رد  ناسنا  حور  تسوا ، ياهیگژیو  ناسنا و  تخانش  يرشب ، عماوج  تیریدم  رد  هلئسم  نیرتمهم 
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رارقتـسا تیناسنا  دـنلب  ماب  رب  زج  دراد و  ناناج  رادـید  زاورپ و  قوش  هتـسویپ  دـشاب و  یمن  دودـحم  بلاق  نآ  رد  اما  تسا  هتفرگ  اج 
نیا زا  یی  هعومجم  هک  یی  هعماج  تیریدـم  نیاربانب  دوب ، دـهاوخ  بارطـضا  مطالت و  رد  دـسرن  عیفر  هاگیاج  نادـب  ات  و  دـبای ، یمن 

هب دیاب  تسا و  ساسح  فیرظ و  رایسب  تسین  توهش  مکش و  اهنآ  تساوخ  زاین و  همه  دنتسه و  بلط  تداعـس  ارگدنلب و  ياهحور 
: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  تشاد  هجوت  یمهم  یساسا و  تاکن 

هحفص 106) )

هحفص 106.

یناسنا هاگدید 

یناسنا تایحور 

يراکمه تکرح و  دلوم  تیناسنا ،

یناسنا تیصخش 

یناسنا ناوت 

یناسنا فعض 

یناسنا قوقح 

یناسنا فطاوع 

--------------------------------------------------------------------------------

یناسنا هاگدید 

راک دننک  یم  شالت  هک  هنوگنامه  دننادب و  دوخ  ردارب  نانوچ  ار  شیوخ  هعماج  مدرم  دیاب  دنشاب  هک  یحطس  ره  رد  هعماج  ناریدم 
دنـشاب و نینچ  نانآ  تاعجارم  تالکـشم و  هب  تبـسن  دنرگنب و  دیاب  هنوگنیا  ار  همه  .دنهد  ماجنا  رتهب  رتعیرـس و  ار  دوخ  ینت  ردارب 
وا و عونمه  دنناسنا و  اهنآ  هک  دنک  شومارف  دیابن  ار  نیا  دنا ، هدـشن  دراو  وا  بتکم  تناید و  هزوح  رد  دنـشابن و  دوخ  نیدـمه  رگا 

مورحم نیسپزاب  زور  يونعم  يایازم  زا  هچرگ  دوش ، تیاعر  یناسنا  هعماج  رد  دیاب  هک  دراد  یقوقح  تسا و  مرتحم  مالسا  رد  ناسنا 
.دوب دهاوخ 

دهد یم  رکذت  رتشا  کلام  هب  ع )  ) یلع ماما  هطبار  نیا  رد 

(. 1 «) قلخلا یف  کل  ریظن  وا  نیدلا  یف  کل  خا  اما  نافنص  مهناف  »... 
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.دنناسنا وت  دننامه  ای  دناوت و  ینید  ردارب  ای  وت  هعماج  مدرم 

--------------------------------------------------------------------------------

.رتشا کلام  هماندهع  هغالبلا : جهن 

یناسنا تایحور 

حرطم راک  یکیزیف  نایرج  اهنت  دنریگب و  رظن  رد  ار  اهنآ  یناسنا » تایحور   » نارواشم نادنمراک و  شنیزگ  رد  دیاب  هعماج  نالووسم 
تسپ و ياهحور  نیاربانب  دهد ، یم  لکـش  ار  اهراک  هاوخان  هاوخ  تسا و  نت  روشک  هدنامرف  هک  تسا  ناسنا  حور  نیا  نوچ  دشابن ،

.دنشاب یلاع  ياه  همانرب  اهحرط و  يرجم  دنناوت  یمن  ریقح 

هحفص 107) )

اخـسلا و هعاجـشلا و  هدـجنلا و  لـها  مث  هنـسحلا  قـباوسلا  هحلاـصلا و  تاـتویبلا  لـها  باـسحالا و  تاورملا و  يوذـب  قـصلا  مث  »... 
(. 1 «) فرعلا نم  بعش  مرکلا و  نم  عامج  مهناف  هحامسلا ،

.دنویپب ناراوگرزب  نازرواخس و  ناریلد ، ناروشحلس ، اب  زین  دنراد و  وکین  هنیشیپ  راکتسرد و  نادناخ  هک  یناسک  اب  نادرمناوج و  اب 

هحفص 107.

--------------------------------------------------------------------------------

هحفص 433. رتشا : کلام  هماندهع 

يراکمه تکرح و  دلوم  تیناسنا ،

رظن رد  ار  مدرم  فطاوع  حور و  یناسنا و  هبنج  رازگراک  رگا  دراد ، روما  هرادا  رد  یمهم  شقن  نادـب ، نداد  اهب  تیناسنا و  هب  هجوت 
دنهاوخ تدعاسم  يراکمه و  وا  اب  الباقتم  زین  نانآ  دیادزب ، ناشحور  زا  ار  رطاخ  هغدغد  دنک و  لح  ار  ناشیگدـنز  لیاسم  دریگب و 

: دش دهاوخ  یفتنم  هشیر  زا  تالکشم  هدیدرگ و  ربارب  نیدنچ  وا  یئارجا  يورین  ارهق  درک و 

(. 1 «) ...كدالب هرامع  یف  کیلع  هب  نودوعی  رخذ  هناف  ...مهنع  تففخ  ...برش  عاطقنا  وا  هلع  وا  القث  اوکش  ناف  »

بجوم ینک  یم  رکف  هک  ردق  ره  ات  نانآ  هب  دـندرک  هوکـش  یلاسکـشخ  ای  یبآ  یب  ای  یگدز  تفآ  ای  تایلام  ینیگنـس  زا  مدرم  رگا 
زاـب وت  هب  روشک  يزاـسابیز  یناداـبآ و  تروص  هب  هک  تسا  يا  هریخذ  نیا  هک  اریز  ...هدـب  فیفخت  دـش ، دـهاوخ  ناشعـضو  دوـبهب 

.دینادرگ دنهاوخ 

هحفص 108) )
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هحفص 108.

--------------------------------------------------------------------------------

هحفص 436. رتشا : کلام  هماندهع 

یناسنا تیصخش 

اب ارهق  دنناد و  یم  دوخ  جنر  ار  نانآ  جنر  هداد و  تیمها  ناگدننک  هعجارم  نارگید و  هب  دشاب  هدنز  نالووسم  یناسنا  تیصخش  رگا 
.درک دنهاوخ  یگدیسر  مدرم  راک  هب  هقالع  قشع و 

(. 1 «) لهجا هریغ  ردقب  نوکت  هسفن  ردقب  لهاجلا  ناف  رومالا  یف  هسفن  ردق  غلبم  لهجی  و ال  »... 

نارگید ردـق  زا  تسا  هاگآان  شیوخ  ردـق  زا  هکنآ  اریز  دـنادن  اهراک  رد  شیوخ  ماقم  ردـق و  هزادـنا  هک  راـمگم  راـک  هب  ار  یـسک 
.تسا رت  هاگآان 

--------------------------------------------------------------------------------

هحفص 437. رتشا : کلام  هماندهع 

یناسنا ناوت 

زامن رد  یتح  دـشابن  نانآ  رب  لیمحت  هرداـص ، ياـه  هماـنرب  تاروتـسد و  دـنریگب و  رظن  رد  ار  مدرم  یناـسنا » ناوت   » دـیاب نـالووسم 
هک تسین  نیا  روظنم  هتبلا  دـننک  يراددوخ  دـشاب  یناـسنا  تقاـط  قوـف  هک  ییاـهراک  هب  مدرم  ندرک  راداو  زا  دـیاب  ینعی  تعاـمج ،

ترفن ضغب و  بجوم  هک  يدح  هب  اهنآ و  یناسنا  ییاناوت  شـشک و  هزادنا  هب  هکلب  دشابن ، راک  رد  الـصا  یئارجا  تردـق  روتـسد و 
: دوشن اهنآ 

(. 1 «) ...هجاحلا هل  هلعلا و  هب  نم  سانلا  یف  ناف  اعیضم  ارفنم و ال  ننوکت  الف  سانلل  کتالص  یف  تمق  اذا  و  »... 

هحفص 109) )

هن دوش و  يرازیب  ثعاب  هک  نک  ینالوط  نانچ  هن  دوش و  يرازیب  ثعاب  هک  نک  ینالوط  نانچ  هن  یتساخرب ، زاـمن  هب  مدرم  اـب  نوچ  و 
.دنراد يروف  راک  ای  دنرامیب  هک  دنراد  دوجو  یناسک  مدرم  نایم  رد  اریز  ینادرگ  عیاض  ار  زامن  هک  امن  باتش  نانچ 

هحفص 109.

--------------------------------------------------------------------------------
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هحفص 440. رتشا : کلام  هماندهع 

یناسنا فعض 

ار اهـصقن  اهفعـض و  عقاوم  زا  یـضعب  دوش  یم  ثعاب  نآ  دـننام  لماوع و  نیمه  دنتـسه و  یناوتان  ینادان و  رطخ  ضرعم  رد  اـهناسنا 
یم یناوارف  ياهیناماسبان  تالاکـشا و  هب  رجنم  دبای  همادا  رگا  عضو  نیا  دنهد و  هولج  صقن  بیع و  یب  ار  دوخ  راک  دـننک و  یفخم 
راک هطـساو  اب  اهنت  هدرک و  هجوت  اه  فعـض  نیا  هب  دیاب  دنراد  رارق  الاب  حطـس  رد  هک  اهنآ  اصوصخم  هعماج  ناریدم  نیاربانب  ددرگ 

: دنشاب هتشاد  سامت  مدرم  اب  امیقتسم  اصخش و  هکلب  دننکن 

(. 1 «) ...رومالا نم  هب  سانلا  هنع  يراوت  ام  فرعی  رشب ال  یلاولا  امنا  و  »... 

تسا هدروخن  یناشن  مه ، قح  یناشیپ  رب  دنناشوپ و  یم  وا  زا  ار  یئاهزیچ  هچ  مدرم  دناد  یمن  هک  تسا  يرشب  مه  رادمامز  کش  یب 
ات
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...ددرگ مولعم  غورد ، زا  تسار  هلیسو  نادب 

--------------------------------------------------------------------------------

هحفص 441. رتشا : کلام  هماندهع 

یناسنا قوقح 

« هوژپ قح   » دوخ يارب  هتشاگنا و  هدیدان  ار  هعماج  دارفا  قوقح  يرازگراک ، هناهب  هب  دیابن  یعامتجا  ناریدم 

هحفص 110) )

تسا مرتحم  اهناسنا  قوقح  رگید  ترابع  هب  دنهد و  صاصتخا  دوخ  صخش  هب  تهج  یب  ار  یمومع  لاوما  زا  یتمـسق  دنوش و  لئاق 
: درادن ار  نادب  دربتسد  قح  رازگراک  یلاو و  یتح  سکچیه  و 

(. 1 «) ...هوسا هیف  سانلا  امب  راثئتسالا  كایا و  و  »... 

...زیهرپب یهاوخب ، نارگید  زا  شیب  دنربارب  نآ  رد  همه  هچنآ  رد  یقح  دوخ  يارب  هکنیا  زا 

هحفص 110.

--------------------------------------------------------------------------------

هحفص 444. رتشا : کلام  هماندهع 

یناسنا فطاوع 

مدرم جـنر  رد  ات  دـنهاکب  دوخ  تاناکما  زا  تسیاـب  دـنهدب  مدرم  هب  ار  رظن  دروم  بولطم و  تاـناکما  دـنناوت  یمن  رگا  نارازگراـک 
راد هحیرج  اهنآ  یناسنا  فطاوع  ات  دنتیمورحم  انگنت و  رد  نانآ  دـننام  مه  نارازگراک  هک  دـننادب  نامورحم  ارقف و  دنـشاب و  کیرش 

: دنطیارش کی  رد  همه  هک  دننادب  ددرگن و 

(. 1 «) ...وعدم مهینغ  وفجم و  مهلئاع  موق  ماعط  یلا  بیجت  کنا  تننظ  ام  و  »... 

یلو دـنریگ  رارق  يرهم  یب  اـفج و  دروـم  نادنمتـسم  هک  يریذـپب  یی  هرفـس  يارب  ار  یموـق  توـعد  وـت  هک  مدرب  یمن  ناـمگ  زگره 
...دننک توعد  ار  نادنمتورث 

هحفص 111) )

هحفص 111.
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--------------------------------------------------------------------------------

هحفص 416. فینح ، نب  نامثع  هب  ماما  همان  هغالبلا : جهن 

اهرایعم تخانش 

هیامتسد هیامرس و  شقن  نانآ  تیریدم  رد  هک  دنراد  یتایح  مهم و  رایسب  بلطم  ود  هب  زاین  یتکلمم  نارازگراک  ییارجا و  نالووسم 
«. اهیریگ عضوم  رد  طباوض  صیخشت  «، » اهرایعم تخانش  : » تساراد ار 

تهج ناونع  هب  دیاب  اه  همانرب  اهحرط و  همه  رد  هک  تکرح ، یلک  یلـصا و  طخ  رگید  ریبعت  هب  اه و  نازیم  اهرایعم و  تخانـش  اما  و 
اه همان  نیئآ  اهدادرارق و  رد  یئرمان  عبنم  نیا  زا  اـت  دـنکفا  هیاـس  ییارجا  روما  هیلک  رب  یی  هلاـه  ناـنوچ  هدـش و  یقلت  یلوصا  يریگ 

لمعلاروتسد اه و  همانشخب  رد  بلاطم  زا  يرایسب  تسا  نکمم  اریز  ددرگ ، همانشخب  درادناتسا  صخشم و  لکـش  هب  دوش و  هدافتـسا 
هب سرد  نیا  رد  هک  تشاد  دهاوخ  ییازـسب  ياهیرگنـشور  ییانبریز و  تاریثات  دشاب  انـشآ  اهنادب  رگا  ریدـم  يرجم و  یلو  دـیاین  اه 

: دوش یم  هراشا  نآ  زا  ییاه  هنومن 

قح روحم 

تاساوم

ناگشیپاورپ اب 

نامیرک نادرمناوج و  اب 

هشقانم هسرادم و 

--------------------------------------------------------------------------------

قح روحم 

نیناوق و عضو  رد  نیاربانب  تسنآ  يارجا  هب  ندوب  دـنبیاپ  قح و  تخانـش  تیریدـم ، رد  مهم  ياهرایعم  و  هعوضوم » لوصا   » زا یکی 
كالم ار  قح »  » دیاب بلاطم  ءاقلا  نایب و  نینچمه  یعامتجا و  ياهتیلووسم  رد  شنیزگ  زین  اه و  همان  نیئآ 

هحفص 112) )

هب تشاذگ ، رانک  يدـیدرت  رطاخ و  هغدـغد  چـیه  نودـب  دـنک  یمن  قیبطت  قح  اب  رگا  ار  تاعوضوم  طباور و  ریاس  داد و  رارق  لمع 
.درکن یطخت  رما  نیا  زا  مه  قوفام  لباقم  رد  یتح  هک  يروط 

(. 1 «) کل قحلا  رمب  مهلوقا  كدنع  مهرثا  نکیل  مث  »... 
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...دشاب قح  زرم  رد  وا  راتفگ  همه  زا  شیب  هک  دشاب  یسک  نآ  وت  دزن  نانآ  نیرت  هدیزگرب  دیاب 

هحفص 112.

--------------------------------------------------------------------------------

هحفص 430. هغالبلا : جهن 

تاساوم

هجوت نانآ  یناسفن  تاکلم  تایحور و  هب  دیاب  رگید  ياه  هدر  ناهدـنامرف  نالوئـسم و  شنیزگ  رد  الاب  هدر  ناهدـنامرف  نالووسم و 
(. 1 ،) تسوا ياهدروخرب  لامعا و  رگمیسرت  درف  ره  يوخ  قلخ و  تایحور و  هک  دنشاب ، هتشاد  لماک 

یم قالخ  هدش و  دسجتم »  » هک تسوا  حور  نیا  هکلب  دشاب ، تیلاعف  راک و  ءاشنم  وا  مسج  طقف  هک  تسین  نیشام  نانوچ  ناسنا  اریز 
زا هک  اهنآ  تسا ، ندـناسر » کـمک   » و نداد » يراـی   » یگژیو یمدآ ، حور  نشور  تبثم و  طاـقن  نیرتمهم  زا  یکی  نیارباـنب  ددرگ ،

دنناوت یمن  زگره  دنراد  یم  رود  نآ  زا  ار  دوخ  دنمورحم و  يونعم  یناسنا و  گرزب  هصیصخ  نیا 

هحفص 113) )

: مالسلا هیلع  ماما  مالک  هب  دینک  هجوت  کنیا  دنشاب ، قفوم  بوخ و  ریدم  کی 

(. 2 «) ...هتنوعم یف  مهاساو  نم  كدنع  كدنج  سوور  رثا  نکیلو  »... 

...دنک یهارمه  دوخ  يرای  اب  ار  هاپس  هک  دشاب  یسک  وت ، دزن  رد  رگشل  نارس  نیرت  هدیزگرب  دیاب 

هحفص 113.

--------------------------------------------------------------------------------

راصق 26. هغالبلا ، جهن  ههجو  تاحفص  هناسل و  تاتلف  یف  رهظ  الا  ائیش  دحا  رمضا  ام 

هحفص 433. هغالبلا : جهن 

ناگشیپاورپ اب 

هچ رد  هدـنرادزاب  لـماوع  هک  تساـجنیا  مهم  هتکن  یلو  دـندرگ  اـطخ  شزغل و  بکترم  تسا  نـکمم  هـمه  نیموـصعم  زا  ریغ  يرآ 
رگ هسوسو  بذاک  ياه  هبذاج  ربارب  رد  لرتنک  تردـق  زین  تمدـخ و  ریخ و  ياه  هزیگنا  دوش و  یم  تفاـی  نارگید  زا  شیب  یناـسک 

؟ تسا رتدنمورین  يدارفا  هچ  رد 
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و هداد ، رارق  دوخ  هاگیاپ  رگنـس و  ار  يوقت  تلادـع و  دـنراد و  يرتشیب  زیهرپ  اورپ و  شیوخ  راگدـیرفآ  زا  هک  اـهنآ  انادـجو  ارهق و 
دجاو دیاب  دوخ  هک  یتلادع  قدص و  رب  هوالع  نالووسم  رگا  نیاربانب  دنقلطم ، تیولوا  رد  دـشاب ، یم  ناشراعـش  تقادـص  قدـص و 

نانآ هدوب و  رمتسم  موادم و  هطبار  رد  مه  يوقت » عرو و  لها   » اب دنشاب ،
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تفرگ دنهاوخ  رارق  صاخ  يونعم  یهلا  وج  رد  هدش و  همیب  اهاطخ  اهشزغل و  زا  دنـشاب ، هتـشاد  رظن  شقن و  یتکلمم  تالیکـشت  رد 
هک

هحفص 114) )

تلود و تنایـص  تظافح و  رد  یگرزب  زار  نیا  دـننک و  ذوفن  دـنناوت  یم  رتمک  نآ  رد  نازابـسوه  سوه و  ناراکتنایخ و  تناـیخ و 
.دوب دهاوخ  مدرم  هافر  تداعس و  داجیا  رد  یمهم  رایسب  لماع  هجیتنلاب  یتکلمم و  نارازگراک 

: دیامرف یم  داشرا  نینچ  زین  میرک  نآرق 

(. 1 «) نیقداصلا عم  اونوک  هللا و  اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  »

.دیشاب نایوگتسار  اب  دیزاس و  هشیپ  یهلا  ياوقت  نامیا  لها  يا 

ربارب رد  یمیظع  هدـنرادزاب  لماع  و  تراهط ، تقادـص و  هدـنزاس  دوخ  افـص » قدـص و   » لها اب  تساـخرب  تسـشن و  ندوب و  يرآ ،
.دوب دهاوخ  ناطیش  و  هراما » سفن   » رگناریو ياه  هلمح 

ددرگ و یم  لزان  ناکاپ  ناسرتادـخ و  راـتفر  قـالخا و  مرگ و  سفن  وترپ  رد  هک  تسا  یبیغ  ياهدادـما  تینارون و  رگید  مهم  هتکن 
مالک هب  دینک  هاگن  دبای ، یم  رولبت  ادـخ  هب  قشع  صالخا و  هزوح  رد  یهلا و  عماوج  رد  اهنت  هک  تسا  یی  هژیو  شیاز  تکرب و  نیا 

: مالسلا هیلع  ماما  هسامح  رپ  روشرپ و 

(. 2 «) رصنلا انیلع  لزنا  تبکلا و  انودعب  لزنا  انقدص  هللا  يآر  املف  »

.دومرف لزان  ام  رب  ار  يرای  ام و  نانمشد  رب  ار  يراوخ  تلذ و  دش ، رهاظ  دنوادخ  ربارب  رد  ام  تقادص  هک  هاگنآ 

هحفص 115) )

.115 هحفص 114 ،

--------------------------------------------------------------------------------

هیآ 119. هبوت ، هروس  میرک : نآرق 

هبطخ 56. هغالبلا : جهن 

نامیرک نادرمناوج و  اب 

ياهتیصخش ناشناکاین  ناردپ و  دنتـسه و  یقالخا  يونعم و  هدیدنـسپ  ياه  تلـصخ  یناسنا و  ياه  هیامرـس  ياراد  دوخ  هک  يدارفا 
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ذوفن رظن  زا  رت و  قفوم  مدرم  ياهراک  هب  یگدیسر  روما و  هرادا  رد  دنراد ، یبوخ  ناشخرد و  ياه  هقباس  هدوب و  رازگتمدخ  كاپ و 
، بلط تصرف  وجدوس و  رصانع 
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.دنشاب یم  رتشیب  تینما  رد 

: دبیرفب ار  نانآ  دناوت  یم  رتمک  یسایس  یعامتجا  تیعقوم  و 

ءاخـسلا و هعاجـشلا و  هدـجنلا و  لها  مث  هنـسحلا ، قباوسلا  هحلاـصلا و  تاـتویبلا  لـها  باـسحالا و  تاورملا و  يوذـب  قصلا  مث  »... 
(. 1 «) ...مرکلا نم  عامج  مهناف  هحامسلا 

.دنویپب ناراوگرزب  نازرواخس و  ناریلد ، ناروشحلس ، اب  زین  دنراد و  وکین  هنیشیپ  راکتسرد و  نادناخ  هک  یناسک  اب  نادرمناوج و  اب 

--------------------------------------------------------------------------------

هحفص 433. هغالبلا : جهن 

هشقانم هسرادم و 

طابترا تسا  یهیدـب  دوارت ، یم  شنیب  یهاگآ و  ناـشدوجو  زا  دنتـسه و  اـهزار  رولبت  قیاـقح و  هنیآ  یهلا  ناـمیکح  نادنمـشناد و 
تالکشم لصف  لح و  بجوم  هدوشگ و  ار  یئانشور  رون و  ياه  هچیرد  نانآ  اب  يوگتفگ  ثحب و  موادم و 

هحفص 116) )

تانایرج رد  ار  تیاده  غورف  هک  لاعتم ، دـنوادخ  اب  نانآ  طابترا  هژیو  هب  دوب ، دـهاوخ  یمومع  هافر  تینما و  نآ  لوصحم  هک  تسا 
.دزاس یم  سکعنم  حوضو  هب  یگدنز 

: دیامرف یم  هراشا  بلطم  نیا  هب  میرک  نآرق  رد  دنوادخ 

(. 1 «) ءاملعلا هدابع  نم  هللا  یشخی  امنا  »

.دنراد تیشخ  فوخ و  وا  زا  هک  دنتسه  ناملاع  یهلا  ناگدنب  نایم  زا  اهنت 

(. 2 «) اریثک اریخ  یتوا  دقف  همکحلا  توی  نم  «و 

تسا هدش  هداد  رامش  یب  ریخ  اعطق  دنداد  تمکح  ار  هکنآ 

(. 3 «) ...کلبق سانلا  هب  ماقتسا  ام  هماقا  كدالب و  رما  هیلع  حلص  ام  تیبثت  یف  ءامکحلا  هشقانم  ءاملعلا و  هسرادم  رثکا  و  »... 

هویش يرادهگن  ظفح و  هلیسو  روشک و  یبای  ناماس  تابجوم  ات  نک  یمدمه  ینیـشنمه و  ناگنازرف  نادنمـشناد و  اب  رتشیب  هچ  ره  و 
.دیآ مهارف  دنا ، هدوب  سونام  اهنآ  اب  وت  زا  لبق  مدرم  هک  يا  هدیدنسپ  ياه 

هحفص 117) )
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.117 هحفص 116 ،

--------------------------------------------------------------------------------

هیآ 28. رطاف ، هروس  میرک : نآرق 

هیآ 269. هرقب ، هروس  میرک : نآرق 

هحفص 431. هغالبلا : جهن 

اهیریگعضوم رد  طباوض  صیخشت 

نایم زا  هک  هنوگنامه  تسا  یساسح  راوشد و  رایسب  راک  نوناق ، هفیظو و  اههد  نایم  زا  نوناق ، هطباض و  شنیزگ  هفیظو و  صیخـشت 
الثم .دراد  ناوارف  هبرجت  صـصخت و  یهاگآ و  هب  زاین  یـصاخ  يرامیب  ناـمرد  يارب  وراد  کـی  صیخـشت  فلتخم ، يوراد  اـهرازه 

قیقحت و لها  هک  یسک  اصوصخم  تسین  یلکشم  بعص و  راک  نآ  طباوض  لوصا و  نایب  رد  یی  هلاسر  هیهت  تلادع و  هرابرد  ثحب 
دیفم ینارنخس  ای  هلاسر  دروم  نیا  رد  دناوت  یم  دشاب  فیلات 
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قوـقح درب و  یم  رـس  هب  دـیدش  رقف  رد  هک  شردارب  هب  لاـملا  تیب  زا  دـناوت  یم  یلاو  هـکنآ  صیخـشت  اـما  دـنک  هـئارا  ار  یبلاـج  و 
راک هک  يدراوم  رد  ای  ملظ و  ای  تسا  تلادـع  قادـصم  راک  نیا  اـیآ  دـنک و  تخادرپ  یهجو  تسا  هدرک  تفاـیرد  مه  ار  شلومعم 
نیا نوچ  اذل  .دشاب  قوقح  عییضت  نوناق و  تفلاخم  تسا  نکمم  هک  تفرگ  هدیدان  ناوت  یم  ایآ  دنز ، یم  رـس  نادنمراک  زا  یفالخ 

تازاجم هذخاوم و  یـشوپ  مشچ  نیرتمک  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  عطاق و  تخـس و  دـیاب  تسا و  ینیگنـس  ساسح و  راک  صیخـشت ،
؟ تسیچ هفیظو  درک ؟

هحفص 119) )

یم هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  شخب  نیا  رد  هدومرف و  داریا  ار  یبلاج  تاکن  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دراد  يرگنـشور  دومنهر و  هب  زاـین 
.دوش

هحفص 119.

يرادزار

یمالسا هقباس  اب  ياه  تیصخش  هب  مارتحا 

--------------------------------------------------------------------------------

يرادزار

نارگید قوقح  تسا و  نکمم  هک  اجنآ  ات  دـنک و  يرادزار  کچوک ، یـصخش و  ياهـشزغل  تاهابتـشا و  اـب  دروخرب  رد  دـیاب  یلاو 
: دزیرب ار  وا  يوربآ  دیاب  دوش  یمن  عییضت 

هرتس بحت  ام  کنم  هللا  رتسی  تعطتـسا  ام  هروعلا  رتساف  کنع ، باغ  امع  نفـشکت  الف  اهرتس ، نم  قحا  یلاولا  ابویع ، سانلا  یف  ناف  »
(. 1 «) ...کتیعر نم 

ییاهبیع فشک  هب  نیاربانب  دشوکب ، اه  بیع  نآ  یـشوپ  هدرپ  رد  رگید  سک  ره  زا  شیب  دیاب  رادمامز  هک  دنراد  ییاهبیع  هتبلا  مدرم 
مدرم زا  يراد  تسود  وت  هک  ار  هچنآ  زین  ادـخ  اـت  ناـشوپب  ار  مدرم  بویع  یناوت  یم  اـت  سپ  زادرپـم ، تسا ، هدـنام  ناـهنپ  وت  رب  هک 

.دناشوپورف وت  يارب  دنامب ، هدیشوپ 

--------------------------------------------------------------------------------

هحفص 429. هغالبلا : جهن 

یمالسا هقباس  اب  ياه  تیصخش  هب  مارتحا 
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لیدبت رییغت و  شالت  رکف و  رد  دراگنا و  یم  زیچان  تسس و  ار  وا  ياهراک  دوش ، یم  یلبق  لوؤسم  نیزگیاج  هک  لوؤسم  ره  الومعم 
نیا هک  یتروص  رد  دیآ ، یمرب  لاقتنا  لقن و  و 

هحفص 120) )

دـندوب و يدـهعتم  علطم و  دارفا  ناـنآ  اـعقاو  رگا  دـیامن  یـسررب  تسیاـب  یم  هکلب  تسین  حیحـص  یلک  لـصا  کـی  ناوـنع  هب  راـک 
همادا ناشهار  هک  دـنک  یم  باجیا  نانآ  یمالـسا  هقباـس  یناـسنا و  تیـصخش  هب  مارتحا  تسا  رادروخرب  یگژیو  هس  زا  ناـشیاهراک 

: یگژیو هس  اما  دبای و 

دندرک یم  لمع  نادب  دوخ  هک  يدیفم  بوخ و  شور  هار و  - 1

هدوب داحتا  یگنهامه و  تفلا و  بجوم  - 2

تسا هدش  یم  ماجنا  مه  مدرم  راک  - 3

(. 1 «) هیعرلا اهیلع  تحلص  هفلالا و  اهب  تعمتجا  همالا و  هذه  رودص  اهب  لمع  هحلاص  هنس  ضقنت  «و ال 

نامزاس نادب  مدرم  راک  هدمآ و  دوجو  هب  رظن  قافتا  نآ  ساسا  رب  دـنا و  هدرک  لمع  نادـب  تما  نیا  نارـس  هک  يا  هتـسیاش  تنـس  و 
.نزم مه  رب  تسا ، هتفای 

هحفص 120.

--------------------------------------------------------------------------------

هحفص 431. هغالبلا  جهن 

هبناج همه  لماک و  نیناوق  ندوب  اراد 

نیا رد  کنیا  دـیدناوخ و  ار  یی  هژیو  بلاطم  تاکن و  یهدـنامزاس ، تیریدـم و  هرابرد  نیرب ، هعماـج  ياـهیگژیو  زا  لوا  شخب  رد 
اریز تسین ، ریذپ  ناکما  هبناج  همه  لماک و  نیناوق  نودب  ناسنا  یهدنامزاس  تیریدـم و  هک  میـسر  یم  يرگید  مهم  هتکن  هب  شخب 

و هرادا » تردق   » ینعی تیریدم 

هحفص 121) )

لماک یلو  دشاب  ای  دشابن و  ود  رگا  هک  تسا  نوناق » ملع و   » هرادا تردـق و  يانبریز  هیامتـسد و  تسا  یهیدـب  راک » شدرگ  ریبدـت  »
.دمآ دهاوخ  دیدپ  لالتخا  للخ و  تیریدم ، رد  هزادنا  نامه  هب  دشابن 

.دوب دهاوخ  رتدیفم  رتهب و  زین  نآ  راثآ  ارجا و  دشاب ، رتلماک  نیناوق  هچ  ره  نیاربانب 
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هحفص 121.

يرگن هدنیآ 

يرادم تقیقح  یئارگ و  عقاو 

ندوب یملع  لدتسم و 

ییاسر
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ضماغ دراوم  نییبت  نایب ،

نوناق ياهیگژیو  یسررب 

--------------------------------------------------------------------------------

يرگن هدنیآ 

، تسا نآ  لامک  ناقتا و  هدـنهد  ناشن  دـشاب  رتشیب  نوناـق  رمع  هچ  ره  تسا ، نآ  ماود  تاـبث و  يرازگنوناـق ، نوناـق و  رد  مهم  هتکن 
طیارـش تسین و  لاح  کی  رد  هشیمه  ناسنا  دنک ، یم  تیاکح  نآ  ییاسران  صقن و  زا  ددرگ  یم  رییغت  شوختـسد  دوز  هک  ینیناوق 
لوصا هچرگ  لوحت  نیا  دیوپ و  یم  ار  لوحت  رییغت و  هار  نامز  وترپ  رد  هراومه  هعماج  دـشاب و  یمن  لاونم  کی  رب  يواسم و  تسیز 

رد ار  رهاوظ  فورظ و  لقاال  هک  تشاد  دهاوخ  لابند  هب  ار  ییاهینوگرگد  لاح  ره  رد  یلو  دنز  مه  رب  دـناوت  یمن  ار  ریغتیال  تباث و 
.دزادنا یم  نایرج  هب  رگید  ياهلکش  رب  ار  تاطابترا  دریگ و  یم  رب 

هحفص 122) )

رد هک  دشاب  یشیاجنگ  تعـسو و  ياراد  دیاب  نوناق  ظافلا  دنک و  روصحم  دودحم و  ار  قیاقح  دیابن  اهبلاق  اهلکـش و  تروص  ره  رد 
دوش هتساک  يزیچ  قح  ياوتحم  زا  هکنآ  نودب  هداد  رارق  اهیتسار  قیاقح و  تمدخ  رد  ار  اهلکش  اهبلاق و  دناوتن  يرـصم  رـصع و  ره 

.دبای هار  نآ  رد  یلطاب  ای 

رب هداد و  رارق  رظندـم  دراد  دوجو  یگدـنز  رد  هک  یفلتخم  لیاسم  اهزاین و  ناسنا ، فلتخم  داعبا  يرازگ  نوناق  عبنم  تسا  مزال  اذـل 
دیابن دوش  یم  عضو  عماوج  ناسنا و  يارب  هک  ینیناوق  دوش ، يریگولج  نآ  رییغت  لزلزت و  زا  ات  دـنارذگب ، ار  یتباث  نوناق  اهنآ  ساسا 

هک لاح  نیع  رد  دـنیبب و  ناـمز  دومع  رد  ار  اـهناسنا  همه  تسیاـب  یم  هکلب  دـنک ، هظحـالم  ار  یـصاخ  ناـمز  ياـهیگژیو  طـیارش و 
همه دنک و  شوارت  نوناق  ملق  زا  نامز  ره  رد  همه  هب  تبسن  قح  تلادع و  تسه  يدایز  یسایس  ییایفارغج و  يداژن و  تافالتخا 
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.دندرگ رو  هرهب 

: دراد هراشا  هتکن  نیا  هب  دنک  یم  تبحص  دیجم  نآرق  ادخ ، باتک  زا  هک  هاگنآ  ع )  ) یلع

(. 1 «) ...هناهرب دمخی  اناقرف ال  هووض و  ملظی  اعاعش ال  هجهن و  لضیال  اجاهنم  و  »... 

هحفص 123) )

یمن تملظ  هب  نآ  ینـشور  هک  تسا  یباـتفآ  تسا و  یهارمگ  زا  نوـصم  دـنک  تکرح  نآ  رد  سک  ره  هک  تـسا  یهارگرزب  نآرق 
.ددرگ یمن  شوماخ  زگره  نآ  ناهرب  هک  تسا  لطاب  قح و  رگنشور  دیارگ و 

تیادـه و بجوم  ناراـگزور  همه  رد  هکلب  تسین  یـصاخ  ناـمز  يارب  نوناـق  باـتک  نیا  هک  دوـش  یم  تفاـیرد  قوـف  هلمج  هس  زا 
.تسا ناسنا  تداعس 

: هشیمه يارب  هن  تسا  یهن  ای  رما  دروم  یصاخ  عطقم  رد  هک  دراد  دوجو  یتاروتسد  زین  و 

(. 2 «) ...هلبقتسم یف  لئاز  هتقوب و  بجاو  نیب  و  »... 

رتحیرص همه  زا  و 

(. 3 «) مکریغ هب  لمعلاب  مکقبسی  نآرقلا ال  یف  هللا  هللاو  »... 

.دنریگن تقبس  امش  رب  نارگید  نادب  لمع  رد  هک  نآرق ، رد  ار  ادخ  ار  ادخ 

نیناوق رد  رگا  .نارگید  هچ  امش و  هچ  دنک  لمع  نادب  هک  سک  ره  تسا ، تداعـس  بجوم  يدبا  لماک و  نیناوق  نیا  هب  لمع  ینعی 
نادب سک  ره   » هکنیا رد  یلو  زگره ، نارگید  اما  دـنک  مزلم  نادـب  ار  یی  هدـع  یی  هقرف  بصعت  دوب  نکمم  دوبن  يرگن  هدـنیآ  نآرق 
رابکی ار  یباتک  ره  نم  دیوگ  یم  واش  درانرب  تسا ، نامز  ره  رد  نآ  ندوب  دـیفم  یگنادواج و  ناشن  ددرگ » یم  رو  هرهب  دـنک  لمع 

منک یم  هعجارم  نادب  مهاوخ  یم  يدـیدج  بلطم  هزات و  زیچ  تقو  ره  هک  تسا  نم  زیم  يور  رب  یباتک  اما  منک ، یمن  هعلاطم  رتشیب 
.تسا نآرق  نآ  و 

هحفص 124) )

(. 4 «) ...مکنیب ام  مظن  مکءاد و  ءاود  یضاملا و  نع  ثیدحلا  یتای و  ام  ملع  هیف  نا  الا  »... 

.124 ، 123 هحفص 122 ،

--------------------------------------------------------------------------------
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یحبص هبطخ 198 
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.حلاص

.لوا هبطخ 

همان 47.

هبطخ 158.

يرادم تقیقح  یئارگ و  عقاو 

رارق هجوت  تیانع و  دروم  زین  ار  اهنآ  تداعس  تحلـصم و  نانآ ، طیارـش  مدرم و  نتفرگ  رظن  رد  رب  هوالع  هک  تسا  نآ  لماک  نوناق 
هعماج دارفا  الثم  تسا ، كالم  ود  ره  اجنیا  رد  تقیقح »  » و تیعقاو » : » یملع ینایب  هب  دنـشاب و  لفاغ  نآ  زا  اـهنآ  دوخ  هچرگ  دـهد ،
تایلام دادرارق  لصا  سپ  ددرگ ، میظنت  اهنآ  دـمآرد  ساسا  رب  تسا  مزال  یلو  دوش  ماجنا  یمومع  تامدـخ  ات  دـنهدب  تایلام  دـیاب 

«. تیعقاو ، » دوش نییعت  تایلام  نآ  ساسا  رب  تسیاب  یم  هک  يدمآرد  رادقم  یلو  تسا ، تقیقح » »

تـسا یهیدب  ددرگ  عضو  نینچ  نیا  ینوناق  دورب و  دای  زا  مدرم  یلام  تردق  یلو  دوش  هتفرگ  رظن  رد  تکلمم  زاین  اهنت  رگا  نیاربانب 
.دش دهاوخ  ماظن  لالتخا  بجوم  صقان و  نوناق ، نیا  هک 

تسا تقیقح  زا  يرگید  هرهچ  تیعقاو  هکلب  دنتسین ، مه  لباقم  رد  سرد  نیا  رد  تقیقح  تیعقاو و  هکنآ  رگید  هتکن 

هحفص 125) )

: تسا هدیرفآ  لدع  قح و  يانبم  رب  ار  ناهج  ناسنا و  دنوادخ  اریز  ( 1) نآ ربارب  رد  يزیچ  هن 

(. 2 «) قحلاب الا  امهنیب  ام  ضرالا و  تاومسلا و  انقلخ  ام  «و 

.دشاب یم  تقیقح  ینعی  لدع  قح و  تیاعر  نامه  اه ، تیدودحم  ناسنا و  ناهج و  نتفرگ  رظن  رد  اذل 

یم تقیقح )  ) دـض یتیعقاو )  ) هدرک و جراخ  لدـع  قح و  ریـسم  زا  ار  هعماج  یگدـنز و  ماظن  اهناسنا  یهاـگ  هک  تسا  تسرد  هتبلا 
.تسا رگید  ثحب  دوخ  هک  دنزاس 

: دینک هجوت  رگید  یلاثم  هب 

ادـیپ روضح  نآ  رد  تسیاب  یم  هک  تسا  یمهم  هلئـسم  مه  تعامج  زامن  تسا ، ناسنا  یگدـنز  تایرورـض  زا  زامن  شیاین و  لـصا 
مزال رصتخم ؟ ای  دشاب  ینالوط  دروآ : اج  هب  ار  تعامج  زامن  دیاب  هنوگچ  اما  دیدرت  لباقریغ  تسا  یتقیقح  نیا  درک ،
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هب مالـسلا  هیلع  ماما  اذل  دنک ، تیاعر  دیاب  تعامج  ماما  هک  تسا  یتیعقاو  ناوتان  رامیب و  دارفا  روضح  درک ، هجوت  نیمومام  هب  تسا 
: دیامرف یم  رتشا  کلام 

(. 3 «) ...مهفعضا هولصک  مهب  لصو  »... 

هحفص 126) )

دیاب زین  ار  مدرم  هماع  يدونـشخ  تیاضر و  یلو  ددرگ ، طلـسم  قح  رب  لطاب  ای  دوش و  لطاب )  ) يادف قح )  ) دیابن دروم  چیه  رد  ای  و 
: دیامرف یم  هچ  وا - رب  ادخ  دورد  ماما - دینیبب  تسناد ، مدقم  اه  یمشچرون  صاوخ و  ياضر  رب  ار  نآ  تفرگ و  رظن  رد 

(. 4 «) ...هداز هدئاف و  هیلا  رج  نا  لطابلا و  نم  هثرک  هصقت و  نا  هیلا و  بحا  قحلاب  لمعلا  ناک  نم  هللادنع  سانلا  لضفا  نا  »... 

هکنیا ولو  دنادب  لطاب  زا  رتبوبحم  دشاب  وا  صقن  ررـض و  بجوم  ولو  ار  قح  هب  لمع  هک  تسا  یـسک  یهلا  هاگـشیپ  رد  مدرم  نیرترب 
.دنک بلج  وا  يارب  ار  يدئاوف 

: دیامرف یم  کلام  هب  رگید  فرط  زا  و 

(. 5 «) ...هیعرلا یضرل  اهعمجا  لدعلا و  یف  اهمعا  قحلا و  یف  اهطسوا  کیلا  رومالا  بحا  نکیلو  »... 

: هک دنک  یم  هراشا  رگید  یی  همان  رد  زین  و 

(. 6 «) ...ناک ثیح  قحلل  تارمغلا  ضخ  و  »... 

.دشاب هک  اجک  ره  ورورف ، نآ  رد  يآ و  دورف  رطخ  يایرد  رد  قح ، هب  یبایتسد  يارب 

یلاع طباور  تالیکـشت و  یعامتجا و  یگدـنز  ماظن  تسیاب  یم  هک  تسا  یتقیقح  یـسرتان ، تراسج و  تارج و  نیا  تسا  یهیدـب 
: تشادن رود  رظن  زا  زگره  ار  یناسنا 

هحفص 127) )

(. 7 «) ....ضعب نع  اهضعبب  ینغ  ضعبب و ال  الا  اهضعب  حلصی  تاقبط ال  هیعرلا  نا  ملعا  و  »... 

چیه دراد و  يرگید  تفرشیپ  حالص و  هب  یگتـسب  یـضعب  تفرـشیپ  حالـص و  هک  دنتـسه  یفلتخم  راشقا  اههورگ و  مدرم ، هک  نادب 
.دنتسین زاین  یب  يرگید  زا  کی 

: ای و 

الا دونجلل  ماوق  مث ال  »... 
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(. 8 «) ...مهودع داهج  یلع  هب  نووقی  يذلا  جارخلا  نم  مهل  هللا  جرخی  امب 

.تسین رودقم  دنک  تیوقت  نانمشد  اب  داهج  رد  ار  نانآ  هک  یقوقح  جارخ و  تخادرپ  هب  زج  نایهاپس  ماود  یئاپرب و 

.تساعدم نیا  قدص  هاوگ  هک  يرگید  هنومن  اههد  و 

.127 ، 126 هحفص 125 ،

--------------------------------------------------------------------------------

.دوش هعجارم  ینایتشآ  لابقا  هلاقم  یسراپ  بدا  هدیزگ  باتک  هب  تیعقاو  تقیقح و  ثحب  زا  رتشیب  عالطا  يارب 

هیآ 85. رجح ، هروس  میرک : نآرق 

.رتشا کلام  هماندهع  هغالبلا : جهن 

هبطخ 125. هغالبلا : جهن 

.رتشا کلام  هماندهع 

همان 31. هغالبلا : جهن 

.رتشا کلام  هماندهع  هغالبلا : جهن 

.رتشا کلام  هماندهع  هغالبلا : جهن 

ندوب یملع  لدتسم و 

قیاقح یملع و  یناـبم  رب  ینتبم  دـیاب  نوناـق  نیارباـنب  دومیپ ، ناوت  یمن  ار  هار  دـشابن  رون  رگا  هار ، هلزنم  هب  نوناـق ، تسا و  رون  ملع 
اذل دـش ، دـهاوخ  هعماج  یهابت  ماظن و  لالتخا  بجوم  هکلب  تفای ، دـهاوخن  ماود  اهنت  هن  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  دـشاب  یتسه  ملاع 

رارـسا تعیبط و  هب  رتشیب  هچ  ره  يرازگنوناق  عبنم  دراد و  نوناق  نیودـت  رد  یمهم  شقن  ناهج ، ناسنا و  تقیقح  اـب  ییانـشآ  ملع و 
ناحلاص نادنمشیدنا و  دوب و  دهاوخ  رت  هدنزاس  رت و  یندنام  نآ  نوناق  دشاب  فقاو  نآ 

هحفص 128) )

اهنادب مه  مدرم  ارهق  دوب و  دنهاوخ  نوناق  جورم  دیوم و  دـنوش  یم  بوسحم  هعماج  ناکرا  هک  نانآ  دنـشاب و  یم  اریذـپ  ار  نآ  رتهب 
باتک نآرق ، هرابرد  وا - رب  ادخ  دورد  ماما - اذل  دش ، دهاوخ  لصاح  مومع  تداعس  هماع و  لماکت  دشر و  هجیتن  رد  هدرک و  یـسات 

: دیامرف یم  یهلا  نوناق 
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اهـضیغی لهانم ال  ...ءاحلـصلا و  قرطل  جاحم  ...ءاهقفلا و  بولقل  اعیبر  ءاملعلا و  شطعل  اـیر  هللا  هلعج  ...هروحب  ملعلا و  عیباـنی  و  »... 
(. 1 «) ...نورئاسلا اهنع  یمعی  مالعا ال  نودراولا و 

دنوادخ هک  تسا  یهاگآ  ملع و  سونایقا  شناد و  ناراس  همشچ  نآرق 
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ناحلاص ياههار  دصقم  .دزاس  یم  باداش  راشرس و  ناراهب  نوچ  ار  ناهیقف  ياهلد  يریس و  ار  نادنمشیدنا  یملع  شطع  هلیسونیدب 
.تسا يورهر  ره  رگتیاده  هک  تسا  ییاه  هناشن  ددرگ ، یمن  زاب  هنشت  دوش  دراو  نادب  سک  ره  هک  تسا  یی  همشچرس  تسا ،

هحفص 128.

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 198. هغالبلا : جهن 

ضماغ دراوم  نییبت  نایب ، ییاسر 

تـسا ظفل  نیا  هبتـشم  لکـشم و  دراوم  رد  بلطم  لصا  نایب  مالعا و  رب  هوالع  اریز  دراد ، نآ  يارجا  رد  يرثوم  شقن  نوناق ، ظاـفلا 
لزلزت هدافتـساءوس و  هنیمز  هدـیچیپ  اسران و  نایب  اذـل  دزاس ، المرب  ار  نآ  درادرب و  هدرپ  رازگنوناق  دوصقم  تقیقح  زا  دـناوت  یم  هک 

، تفرگ دنهاوخ  رارق  تسب  نب  تمحز و  رد  مه  نینموم  هکلب  نیضرغم  اهنت  هن  دوب و  دهاوخ 

هحفص 129) )

دانتـسا نآ  نتم  هب  تسیاب  یم  نوناق  نایرجم  دـنک ، یم  لاکـشا  ماهبا و  راچد  قیبطت  رد  ار  نوناـق  ناـمز  طیارـش  هک  يدراوم  رد  زین 
قیقد و نایب  تغالب و  تحاصف و  میرک  نآرق  تازجعم  زا  یکی  اذـل  دـننک ، فشک  ار  هفیظو  هتفرگ و  کـمک  نآ  ظاـفلا  زا  هدرک و 

: تسا نآ  يابیز 

ارـسفم هناکرا ، مدـهت  انایبت ال  هووض و  ملظی  اعاعـش ال  هدـقوت و  وبخی  اجارـس ال  هحیباصم و  اـفطت  ـال  ارون  باـتکلا  هیلع  لزنا  مث  »... 
(. 1 «) ...هضماوغ انیبم  هلمجم و 

شکورف نآ  نتخورفارب  هک  یغارچ  دیارگ و  یمن  یشوماخ  هب  نآ  ینشور  هک  دومرف  لزان  يرون  هباثم  هب  ربمایپ  رب  ار  نآرق  دنوادخ 
نآ ناکرا  اه و  هیاپ  عیفر  یخاک  نوچ  هک  يرگتیاده  اشگهار و  نایب  دنیشن و  یمن  یکیرات  هب  نآ  ییانـشور  هک  يوترپ  دنک و  یمن 

.دنک یم  نییبت  ار  شتالکشم  ریسفت و  ار  شیاهلمجم  دوخ  نارق ، دزیر ، یمورف  مه  رد 

هحفص 129.

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 198. هغالبلا : جهن 

نوناق ياهیگژیو  یسررب 

نییبت نایب و  ییاسر   » و ندوب » یملع  لدتـسم و   » و يرادم » تقیقح  ییارگ و  عقاو   » و يرگن » هدـنیآ   » نیوانع هب  هجوت  زا  سپ  کنیا 
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دنوادـخ تمکح  ملع و  رد  نکمم  هجو  نیرتیلاع  رد  تاکن  نیا  ماـمت  هک  میـسر  یم  ثحب  یلـصا  هتکن  هلئـسم و  هب  ضماـغ » دراوم 
تسا هدیرفآ  ار  ناهج  ناسنا و  هک  وا  تسا و 
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هک ینابرهم  تردق و  اب  دسانش و  یم  ار  وا  حلاصم  طیارش و  رگید  اهزاین و  ناسنا و  يرگید  سک  ره  زا  شیب 

هحفص 130) )

یم ررقم  عضو و  ار  نیناوق  نیرتبـسانم  نیرتهب و  دنتـسه  وا  ناگدـنیامن  نآ و  ناربهر  ناربمایپ  هک  یـسایس  یعاـمتجا  ماـظن  رد  دراد 
يایند ماما ، يابیز  میسرت  هب  دینک  هاگن  دوش  هرادا  یسانشادخ  وترپ  رد  هک  تسا  یی  هعماج  یناسنا  لآ  هدیا  هعماج  هجیتن  رد  دراد و 

: ار تیلهاج  ناماسبان  هتفشآ و 

بشجلا و نولکات  ردکلا و  نوبرشت  مص ، تایح  و  نشخ ، هراجح  نیب  نوخینم  راد ، رش  یف  نید و  رـش  یلع  برعلا  رـشعم  متنا  و  »... 
(. 1 «) ...مکماحرا نوعطقت  مکءامد و  نوکفست 

ياهاذـغ هدولآ و  ياهبآ  كانرطخ  ياهرام  اهخالگنـس و  نایم  رد  دـیتسیز : یم  هعماج  نیئآ و  نیرتدـب  رد  برع ، هورگ  يا  امـش  و 
رگید ترابع  هب  دیدیـشاپ و  یم  مه  زا  ار  یگداوناخ  یناسنا و  طابترا  دـیدز و  یم  تسد  تیانج  لتق و  هب  دـیدروخ و  یم  بسانمان 

: ادخ نید  مالسا و  ربمایپ  تکرب  هب  اما  دوب ، يا  هدش  دوبان  طحنم و  هعماج  کی  امش  هعماج 

(. 2 «) ...اناوخا هب  فلا  رئاونلا ، هب  افطا  نئاغضلا و  نب  هللا  نفد  »... 

نید وترپ  رد  ار  هعماج  دناباوخورف و  ار  گنج  شتآ  درک و  نفد  ار  اه  هنیک  قح  نید  مالـسا و  زیزع  ربمایپ  دوجو  تکرب  هب  دنوادخ 
.دناسر يردارب  تمعن  هب 

هحفص 135) )

.135 هحفص 130 ،

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 36. هغالبلا : جهن 

هبطخ 96. هغالبلا : جهن 

يربمایپ تثعب و 

يربمایپ تثعب و 

هحفص 137) )

هحفص 137.
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تثعب ياه  هنیمز 

ناطیش طخ  تیمکاح 

يداوسیب لهج و  یگدرتسگ 

ینید تارکفت  رد  یتح  طاطحنا 

یگتفشآ فالتخا و  همشچرس  تیلهاج ،

يربخیب یگناگیب و  یئادج ،

یگتشگرس تریح و 

یگفطاع یب 

يزیرنوخ لتق و 

اه گنج  عاونا 

تابث مدع  لزلزت و 

یگدز نارحب 

اهانگنت اه و  تسب  نب 

تشحو سرت و  شرتسگ 

یهلا دودح  تیاعر  مدع 

هانگ راگنز 

هانگ تیمسر 

يدیمون سای و  یگریچ 

یگدنز هیرک  هرهچ 

دنزیزع نالهاج  راوخ و  نایاناد 
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یلدروک

یشک ناسنا 

سرد هصالخ 

تاغل

تثعب و
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حلاص ماظن 

لآ هدیا  دنمورین و  یماظن 

يزودنا هبرجت  يزومآ و  دنپ 

نیداینب لماع  قافتا  داحتا و 

فالتخا ماجنارس 

تثعب ياهفده 

تجح مامتا 

تلاسر غالبا 

اهدرخ تیبرت  اه و  هشیدنا  شرورپ 

يرکف يربهر 

یئارجا يربهر 

ترطف شابرادیب 

يرشب لوقع  شرورپ 

سرد هصالخ 

تاغل

يراذگنوناق يرکف و  عبنم  هناگی  یحو 

...اما دنارشب  ایبنا 

یحو همشچرس ي  اب  لاصتا  بیغ و  اب  طابترا 

دنا هدوب  یما  ناربمایپ 

ایبنا تمصع 
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دنراد هزجعم  ناربمایپ 

یناسنا شزرا  تیدوبع و 

ءایبنا یگنهامه 

تلاسر موادت 

تثعب ياهدرواتسد 

اهنآ يزاسراکشآ  اهدادعتسا و  شرورپ 

دئاقع حالصا و 

اه ناسنا  ياپ  زا  ریجنز  لغ و  نتشادرب 

یسانشایند

ایند يزاسدابآ 

سرد هصالخ ي 

تاغل

ناربمایپ هریس ي  قالخا و 

نیقی نامیا و 

ادخ صلاخ  ناگدنب 

دنا هدوب  فعضتسم  رشق  زا  ءایبنا 

دنا قشمرس  هوسا و  ءایبنا ،

ءایبنا یتسیز  هداس 

تمواقم یتخسرس و 

یهلا نالوسر  رابت 
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سرد هصالخ ي 

تاغل

--------------------------------------------------------------------------------

تثعب ياه  هنیمز 

هک ینارود  رد  هدروخ و  یم  هطوغ  داسف  لهج و  بالجنم  رد  یعیسو  دعب  رد  تیرشب  هک  يراگزور  رد  متس و  لهج و  هاگنابـش  رد 
ار یتسرپاتکی  دیحوت و  سدقم  روشنم  اه  تلم  هک  ینامز  رد  دندش و  یم  هدیشک  فارحنا  طاطحنا و  هجرد ي  نیرخآ  هب  اه  هعماج 

شتـسرپ عاونا  هب  ار  دوخ  ياج  یتسرپادخ  هک  هاگنآ  دنتخاس و  یم  نایـسن  شوختـسد  ار  یئوجادـخ  يرطف  نامیپ  هدرک و  شومارف 
نینچ رد  هداد  یم  ...و  یتسرپ  هاـج  یتسرپ و  توهـش  یتسرپاـیند ، یتـسرپ ، ناطیـش  یتـسرپدوخ ، دـننام : رگناریو  تسرداـن و  ياـه 
نینچ ناروک  رد  داهن و  یم  تنم  تیرـشب  رب  شیوخ  ءایبنا  نالوسر و  زا  یکی  نداتـسرف  اب  لاعتم  دـنوادخ  یئاـه  تیعقوم  طـئارش و 

.تخاس یم  نشور  ار  ناهج  ناربمغیپ ، زا  یکی  دوجو  ششخرد  اب  تاجن ، دیما و  رجف  هدیپس  یتملظ  یگریت و 

ثعبف هتدابع  نع  مهتعطتقا  هتفرعم و  نع  نیطایـشلا  مهتلاتحا  هعم و  دادنالا  اوذختا  هقح و  اولهجف  مهیلا  هللا  دهع  هقلخ  رثکا  لدب  امل  »
(. 1 «) هئایبنا مهیلا  رتاو  هلسر و  مهیف 

هحفص 138) )

وا اب  دنتخانشن و  ار  وا  قح  سپ  دندرک  نوگرگد  ار  وا  شرافس  یهلا و  نامیپ  مدرم ، نیرتشیب  هک  یماگنه  همجرت :
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نینچ رد  دنتـشادزاب  راگدرورپ  یگدنب  زا  ار  نانآ  دـندش و  عنام  ناسنا  ادـخ و  تخانـش  نایم  نیطایـش ، دنتـشادنپ و  رگید  ینایادـخ 
.داتسرف مه  لابند  هب  ار  شناربمایپ  تخیگنارب و  شیوخ  نالوسر  وا  طئارش ،

هب مه  یهاگ  تیلهاج و  راصعا  ناونع  هب  یهاگ  اه  نامز  نیا  دـنا و  هتـشادن  روضح  ءایبنا  هک  ینارود  رد  یناـمز و  ياـه  هلـصاف  رد 
دوش یم  هئارا  یهلا  ناریفس  ناربمایپ و  طسوت  هک  ینامسآ  ياه  همانرب  یهلا و  عئارـش  هب  رـشب  زاین  دنوش  یم  دای  ترتف  نارود  ناونع 

.ددرگ یم  حرطم  سوسحم  روط  هب 

هداد و تسد  زا  ار  یناسنا  یگژیو  نانآ  یگدـنز  هک  دـنیارگ  یم  یتسپ  طاطحنا و  هب  نانچنآ  راـگزور  نیا  رد  يرـشب  ياـه  هعماـج 
.دوش یم  هیبش  هدنرد  تاناویح  یگدنز  هب  رتشیب 

هک یناـمز  ترتـف و  نارود  رد  مدرم  لاوـحا  عاـضوا و  ناـیب  هب  هغـالبلا  جـهن  زا  یفلتخم  دراوـم  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  نینموـملاریما 
یلهاج و رصع  تایصوصخ  زا  يرایسب  هتخادرپ و  هدش ، هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  وا  میلاعت  ای  هدشن و  ثوعبم  ناشیا  يارب  يربمایپ 

هدومرف میـسرت  حـضاو  روط  هب  دـنا  هدوب  هرهب  یب  یهلا  نالوسر  یئامنهار  زا  ای  هدوب و  ربمغیپ  دـقاف  هک  ار  یئاـه  هعماـج  ياـهیگژیو 
.تسا

هحفص 139) )

تایصوصخ و ياراد  ترتف  هک  دراد  هتکن  نیا  هب  هراشا  شیاویش  تانایب  يالبال  رد  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هکنآ  رتبلاج  هتکن 
ياه تلم  يارب  تسا  نکمم  یلهاج  ياهیگژیو  تایـصوصخ و  نیا  هکلب  درادن  نیعم  نامز  کی  هب  صاصتخا  هک  تسا  یئاهیگژیو 
شیپ الامتحا  دنیآ ، یم  دوجو  هب  تعیرـش  نید و  نیرتلماک  هئارا  یهلا و  لوسر  نیرخآ  تثعب  مالـسا و  روهظ  زا  سپ  هک  مه  هدـنیآ 

.دیآ

(. 2 «) هرتف یف  اونوکت  نا  مکیلع  یشخال  ینا  «و 

تیلهاج راتفرگ  و   ) دیشاب ترتف  رد  هک  مراد  میب  نآ  زا  امش  رب  نم  و  همجرت :
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(. دیوش

ربمغیپ هژیو  هب  ءایبنا و  تثعب  ياه  هنیمز  دزادرپ و  یم  ترتف  نارود  تلهاج و  راـصعا  ياـهیگژیو  یـسررب  هب  هک  سرد  نیا  ثحاـبم 
: دنز یم  رود  ریز  نیوانع  روحم  رب  دزاس  یم  حرطم  ار  مالسا 

.139 هحفص 138 ،

ناطیش طخ  تیمکاح 

يداوسیب لهج و  یگدرتسگ 

ینید تارکفت  رد  یتح  طاطحنا 

یگتفشآ فالتخا و  همشچرس  تیلهاج ،

يربخیب یگناگیب و  یئادج ،

یگتشگرس تریح و 

یگفطاع یب 

يزیرنوخ لتق و 

اه گنج  عاونا 

تابث مدع  لزلزت و 

یگدز نارحب 

اهانگنت اه و  تسب  نب 

تشحو سرت و  شرتسگ 

یهلا دودح  تیاعر  مدع 

هانگ راگنز 

هانگ تیمسر 
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يدیمون سای و  یگریچ 

یگدنز هیرک  هرهچ 

دنزیزع نالهاج  راوخ و  نایاناد 

یلدروک

یشک ناسنا 

سرد هصالخ 

تاغل

--------------------------------------------------------------------------------

زارف 34. مکی  هبطخ  هغالبلا  جهن 

زارف 7. هبطخ 177  هغالبلا  جهن 

ناطیش طخ  تیمکاح 

ار ادـخ  دـنرب و  یمن  هرهب  یهلا  تیادـه  راونا  زا  مدرم  هک  تسا  نیمه  ع )  ) نینموملاریما هاگدـید  زا  یلهاج  هعماج  یگژیو  نیتسخن 
دنیامن و یم  یگدنز  وا  نامرف  تحت  دنـشوک و  یم  ناطیـش  يرای  رد  هکلب  دننک  یمن  تسیز  وا  نامرف  تعاطا و  رد  دنتـسین و  هدـنب 
رد ترتف و  نارود  رد  مالک ، کی  هب  دـنهد و  یم  شرتسگ  ار  یگریت  تملظ و  هدرک و  شوماـخ  شیوخ  تسد  هب  ار  تیادـه  غارچ 

.دنوش یم  دراو  وا  ياهروخشبآ  زا  هدومن و و  يوریپ  یناطیش  طوطخ  زا  یلهاج  رصع 

«. ناطیشلا رصن  نمحرلا و  یصع  لماش  یمعلا  لیماخ و  يدهلاف  »

هحفص 140) )

(. 1 «.) هلهانم اودرو  هکلاسم و  اوکلسف  ناطیشلا  اوعاطا  »

يرای ناطیش  زا  دوش و  یم  ینامرفان  نامحر  دنوادخ  تسا  ریگارف  تلالض  يروک و  قنور و  مک  داسک و  تیاده  رازاب  سپ  همجرت :
.دیآ یم  لمع  هب 

.دنتشگ دراو  يو  ياهروخشبآ  زا  هتفر و  وا  ياههار  زا  سپ  دندرک  تعاطا  ناطیش  زا 

هحفص 140.
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--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 2. هغالبلا  جهن 

يداوسیب لهج و  یگدرتسگ 

.تسا یلهاج  ياه  هعماج  زراب  تایصوصخ  زا  یگنهرف  رقف  نتشون و  ندناوخ و  اب  ندوبن  انشآ  يداوسیب و 

یئانشآ تلاسر  یحو و  نید ، میهافم  اب  دنتسین و  دلب  نتـشون  ندناوخ و  مدرم  رتشیب  اهطیحم ، هنوگنیا  رد  اه و  نامز  زا  ههرب  نیا  رد 
.دسیونب ای  دنادب و  ناسنا  تسا  هتسیاش  هک  تسین  يزیچ  نآ  دنسیونب  دنناوت  یم  ای  دنناد و  یم  يزیچ  رگا  دنرادن و 

(. 1 «.) ایحو هوبن و ال  یعدی  اباتک و ال  ارقی  برعلا  نم  دحا  سیل  «و 

حرطم ار  یتلاسر  توبن و  دناوخ و  یمن  یباتک  برع  زا  يدرف  چیه  هک  دومرف ) ثوعبم  ار  شیوخ  لوسر  یماگنه  دنوادخ  : » همجرت
.تشادن يراک  رس و  یحو ، اب  تخاس و  یمن 

هحفص 141) )

هحفص 141.

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 103. هغالبلا  جهن 

ینید تارکفت  رد  یتح  طاطحنا 

(. 1) .تسا تسرپادخ  سانشادخ و  وجادخ ، شا ، هدروخن  تسد  میلس و  ترطف  ساسا  رب  الوا  ناسنا 

یهاگ رشب ، نکیل  دنا  هتخادرپ  وا  یئامنهار  تیاده و  هب  ینامسآ  عئارـش  میلاعت و  هلیـسو ي  هب  تسخن  ناراگزور  زا  ناربمایپ  ایناث  و 
دئاقع یهلا و  نایدا  یتح  هداتفا و  رانک  یتسرپاتکی  دـیحوت و  میقتـسم  هداج  زا  یناطیـش ، يدام و  ياـه  هزیگنا  یتسرپ و  يوه  رثارد 

یتعیرش نید و  لوزن  يربمغیپ و  روهظ  زا  هک  یعقوم  هرخالاب  تسا و  هتخاس  نوگرگد  هدرک و  فیرحت  ببـس  نیمه  هب  مه  ار  ینید 
اب یهباشت  هجو  چیه  هک  دنا  هدرک  یم  اجباج  هداد و  رییغت  ار  وا  ینامـسآ  باتک  ربمایپ و  نآ  نید  نانچنآ ، تشذگ  یم  ینامز  تدم 

.دنام یمن  یقاب  لصا ، نآ 

نیا رد  ناـهج  دتـسرفب  تیرـشب  يارب  تمحر  لوسر  ناونع  هب  ار  وا  دزیگنارب و  ار  ص )  ) دـمحم ترـضح  دـنوادخ  هکنآ  زا  شیپ  و 
، دندوب هدروآرد  یتسردان  تروص  هب  ار  یهلا  راکفا  ینید و  دئاقع  هدش و  فارحنا  راچان  اتدمع  نایدا  ناوریپ  .درب  یم  رس  هب  عضو 
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ار وا  هتفر  ههاریب  دـنوادخ  یتسه  یفرعم  رد  دـندوب و  هدـش  دولآ  كرـش  تارکفت  راتفرگ  فرحنم و  یتسرپاـتکی  دـیحوت و  زا  مدرم 
لوبق ادخ  مان  هب  هچنآ  دـندوب و  هدـنامزاب  وا  حیحـص  تسرد و  تخانـش  زا  لاح  ره  هب  دـندرک و  یم  هراشا  يو  هب  هتـشادنپ و  مسج 

.دشاب یم  نایناهج  ناهج و  شخب  یتسه  دراد و  دوجو  اتقیقح  هک  دوبن  یئادخ  نآ  دنتشاد 

(. 2 «) ...نولقعی هللا  نع  نوهقفتی و ال  نیدلا  یف  هیلهاجلا ال  هافجک  اونوکت  «و ال 

هحفص 142) )

ناشلقعت هن  و   ) .دنتشاد ادخ  زا  تسرد  يروصت  تخانش و  هن  دندوب و  مهف  نید  هن  هک  دیـشابن  تیلهاج  ناگـشیپافج  دننامه  همجرت :
( دوب ادخ  زا  یشان 

هتـساخرب و ناشیاه  هشیدـنا  دـنراد ، يدام  رکفت  زرط  یلهاج  تاـیح  رد  مدرم  هکنیا  هب  دـنراد  تراـشا  هلمج  نیا  رد  نینموملاریما  و 
ود شیوخ  تارکفت  رد  تیرشب  هرخالاب  هک  تسا  هدنزرا  رایـسب  یبلطم  نیا  تسین و  تعیبط  ياروام  هب  داقتعا  ادخ و  زا  هتفای  تاشن 

.نویدام نویهلا 2 - - 1 دنتسین : رتشیب  هورگ 

ناسنا اما  دریگ  یم  هدـیدان  ناهج  رب  ار  وا  تیمکاح  دـنوادخ و  دوجو  دـناد و  یم  هداـم  نآ  زا  ار  تلاـصا  یلهاـج ، تاـیح  رد  رـشب 
هللا نع  ـال  و   » هلمج زا  ار  ینعم  نیا  اـم  تسا و  داـقتعا  نـیا  زا  هتفاـی  تاـشن  شتارکفت  دراد و  یهلا  شنیب  ناربـمغیپ ، يربـهر  تـحت 

.میدرک هدافتسا  نولقعی »

(. 3 «) هریغ یلا  ریشم  وا  همسا  یف  دحلم  وا  هقلخب  هبشم هللا  نیب  »

وا مان  رد  یخرب  دنتـسناد و  یم  دننام  شتاقولخم  اه و  هدیرفآ  هب  ار  وا  یخرب  دندوب  هورگ  دـنچ  ادـخ  هب  داقتعا  رظن  زا  مدرم  همجرت :
.دندرک یم  هراشا  ادخ  زج  يدوجوم  هب  ای  هدش و  یشیدناژک  فارحنا و  راتفرگ 

هدیقع تسرد و  تخانش  هک   ) ار یهلا  قح  هجیتن ، رد  سپ 
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يو لوقعم  حیحص و  یئانشآ  زا  ار  ناسنا  اهناطیش ، دنتشادنپ و  کیرش  دننام و  وا  يارب  دنتخانشن و  تسوا ) یگناگی  تینادحو و  هب 
.دنتشادزاب

ادخ ءایبنا ، میلاعت  زا  رود  هب  طحنم و  هعماج  رد  یلهاج و  دهع  رد 

هحفص 143) )

نید رد  تبحـص  رگا  اه  هعماـج  نیا  رد  تسا  حرطم  يدـج  روط  هب  زیمآ  كرـش  دـئاقع  یفارحنا و  تارکفت  تسا و  هدـش  شومارف 
رگا ناربمغیپ و  ياه  تکرح  اب  هلباقم  یهلا و  نید  اب  گنج  يارب  اه و  توغاط  هتخادرپ  هتخاس و  هدش و  فیرحت  تسا  ینید  تسا ،

یم فارتعا  دنوادخ  یتسه  دوجو و  هب  رگا  تسا و  هدش  هتخاس  بهذم  هیلع  گنج  يارب  هک  تسا  یبهذـم  دـبای  یم  جاور  یبهذـم 
هدوت یتدـیقع  الخ  بذاک  ندرک  رپ  يارب  هرخالاب  دولآ و  كرـش  فادـها  ندرک  هداـیپ  هار  رد  یتحلـصم و  تسا  یفارتعا  نآ ، دوش 

.اه یتسرپ  تب  عاونا  رانک  رد  مه  نآ  مدرم ،

(. 4 «) هبوصنم مکیف  مانصالا  «و 

.دوب هدش  بصن  امش  نایم  رد  اه  تب  و  همجرت :

.143 هحفص 142 ،

--------------------------------------------------------------------------------

.دینک هعجارم  سورد  نیمه  يرس  زا  مکی  سرد  هب 

هبطخ 165. هغالبلا  جهن 

زارف 39. مکی  هبطخ  هغالبلا  جهن 

هبطخ 26. هغالبلا  جهن 

یگتفشآ فالتخا و  همشچرس  تیلهاج ،

ناسنا هک  درامـش  یم  تیلهاج  دـهع  ترتف و  نارود  صئاصخ  زا  ار  يا  هشیر  يرهوج و  فالتخا  دوجو  مالـسلا ، هیلع  نینموملاریما 
تاشوارت یـسیلبا و  تاـئاقلا  ریثاـت  تحت  هزادـنا  نآ  دـنرود و  یهلا  عئارـش  یحو و  میلاـعت  زا  ناـنچنآ  یتاـیح  لـئاسم  هنیمز  رد  اـه 

یمن هجو  چیه  هب  یگدنز ، يارب  ملاس  حیحـص و  بوچراهچ  حرط  رد  لوقعم و  لح  هار  ندرک  ادیپ  رد  هک  دـنا  هنوگرامیب  ياهزغم 
.دنسرب مهافت  هب  دنیآ و  رانک  مه  اب  دنناوت 

.یئانبور یحطس و  هن  يداینب  يا و  هشیر  تسا  یفالتخا  رگیدکی  اب  رشب  فالتخا  نامز  زا  ههرب  نیا  رد  سپ 
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(. 1 «) ...رجنلا فلتخا  و  »... 

(. 2 «) ...هتتشتم قئارط  هرشتنم و  ءاوها  و  »... 

هحفص )
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(144

.مه زا  ادج  اههار  مه و  زا  رود  نوگانوگ و  اه  تساوخ  اه و  لیم  ...هدنکارپ  اهراک  دوب و  یفالتخا  داینب ، لصا و  همجرت :

یتلم هورگ و  ره  سک ، ره  هنمادرپ و  عیسو و  رایسب  تسا  یفالتخا  یگدنز ، لئاسم  رس  رب  رـشب  فالتخا  تیلهاج ، ترتف و  نامز  رد 
مه زا  دایز  هلـصاف  هک  یتارظن  .دـیامن  لیمحت  نارگید  رب  ار  شا  هنوگرامیب  تارظن  دـهاوخ  یم  دـنک و  یم  زاس  يا  همغن  دوخ  يارب 

راکفا دنا و  ینیب  گرزب  دوخ  راچد  هداعلا  قوف  دـنراد و  رارق  سوه  يوه و  ياهنافوط  شزو  ریـسم  رد  ادـیدش  هک  یمدرم  دـنراد و 
.تسا هتخاس  رسکبس  ار  نانآ  یلهاج ،

(. 3 «) ...ءالهجلا هیلهاجلا  مهتفختسا  ءایربکلا و  مهتلزتسا  ءاوهالا و  مهتوهتسا  دق  »

ار نانآ  يراگنا ، گرزب  دوخ  ربکت و  دوب و  هتـشگ  هریچ  ناشیا  رب  دولآ  سوه  راکفا  هدرب و  رد  هب  هار  زا  ار  ناـنآ  اـه ، يوه  همجرت :
.دوب هتخاس  نوبز  راوخ و  ار  ناشیا  یکانرطخ  تیلهاج  هدومن و  فارحنا  شزغل و  راچد 

هحفص 144.

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 2. هغالبلا  جهن 

.مکی هبطخ ي  هغالبلا ، جهن 

هبطخ 94. هغالبلا ، جهن 

يربخیب یگناگیب و  یئادج ،

دـنا و هدوب  داضتم  تالیامت  اهاوه و  ياراد  هدـنکارپ و  ادـج و  یئاه  تلم  ءایبنا ، يربهر  زا  تیمورحم  راـگزور  هب  نیمز  يور  مدرم 
.دنا هتشادن  یقالت  هطقن  ادبا  هدیسرن و  مه  هب  زگره  هک  دنا  هدرک  یم  تکرح  مه  زا  هدیرب  هتسسگ و  یئاههار  رد  یگدنز  ریسم  رد 

(. 1 «) ...هقرفتم للم  ذئموی  ضرالا  لها  و  »... 

هحفص 145) )

.مه زا  هناگیب  هدنکارپ و  دنا  هدوب  یئاه  تلم  راگزور ، نآ  رد  نیمز  يور  مدرم  و  همجرت :

نابـسا نوچمه  اه  هنتف  اـه و  بوشآ  هتفرورف و  قیمع  یتلفغ  باوخ  رد  مدرم  دوب و  هدـشن  ثوعبم  یلوسر  هک  یلاوحا  عاـضوا و  رد 
دنوادخ هدوب ، هتـسسگ  هدـنکارپ و  تخـس  روما ، هدیـشاپ و  مه  زا  تدـش  هب  اهراک ، دـندنار و  یم  شیپ  شکرـس  هتخیـسگ و  راسفا 

دمحم ترضح 
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.تخاس دنم  هرهب  وا  ياه  يربهر  زا  ار  تیرشب  تخیگنارب و  ار  (ص )

(. 3 «.) مربملا نم  ضاقتنا  و  ( » 2 «.) رومالا نم  راشتنا  نتفلا و  نم  مازتعا  ممالا و  نم  هعحه  لوط  لسرلا و  نم  هرتف  نیح  یلع  هلسرا  »

هتفرورف و نیگنس  یباوخ  هب  اه  تما  دوب و  هتشذگ  یلبق  ربمایپ  تثعب  زا  ینامز  هک  داتـسرف  ار  دوخ  لوسر  یماگنه  دنوادخ ، همجرت :
.دوب هتخیسگ  مه  زا  مه  مکحم  ياه  هتشر  هدنکارپ و  روما  اهراک و  دنتخات و  یم  شیپ  هتخیسگ  ماجل  اه  بوشآ 

هحفص 145.

--------------------------------------------------------------------------------

.مکی هبطخ  هغالبلا ، جهن 

هبطخ ي 88. هغالبلا ، جهن 

هبطخ ي 157. هغالبلا  جهن 

یگتشگرس تریح و 

تریح و راـچد  ادـیدش  اـه ، یگماـکدوخ  اـه و  ییار  دوـخ  ببـس  هب  ناربـمغیپ و  میلاـعت  زا  يرود  تلع  هـب  مدرم  ترتـف  ناورد  رد 
هدش اهر  یقیرغ  نوچمه  دنریحتم و  هتـشگرس و  دوش ، یم  هدنکارپ  فارطا  رد  هک  یبحاص  یب  همر  هلگ و  دننامه  دنا و  ینادرگرس 

.دننز یم  اپ  تسد و  هناسویام  تالکشم ، هوبنا  نایم  رد  نارکیب ، سونایقا  لد  رد 

(. 1 «) ...هریح یف  نوجومی  هرمغ و  یف  نوبرضی  سانلا  هثعتبا و  »

هحفص 146) )

انش اب  يانشآان  قیرغ  دننامه  مدرم  هک  درک  ثوعبم  تلاسر  هب  تخیگنارب و  ار  ص )  ) دمحم ترضح  یعقوم  یلاعت  دنوادخ  همجرت :
.دندوب ینادرگرس  تریح و  ینافوط  جاوما  راتفرگ  دندمآ و  یم  الاب  نیئاپ و  دنتفر و  یمورف  بادرگ  رد 

(. 2 «) ...رمالا نم  لازلز  یف  يرایح  »... 

.دنرب یم  رس  هب  نادرگرس  ناریح و  هدنهد ، ناکت  ثداوح  نایم  رد  همجرت :

هحفص 146.

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ ي 233. هغالبلا ، جهن 
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هبطخ ي 94. هغالبلا ، جهن 

یگفطاع یب 

ياه هعماج  ياه  یگژیو  زا  یظفل  ياه  يریگرد  تاعزانم و  يزورفا و  گنج  هفطاع و  لاهن  ندیکـشخ  يدنواشیوخ و  طباور  عطق 
.تسا یلهاج 

يا هرهب  يرشب ، هفطاع  زا  الصا  ءایبنا ، عئارش  میرح  زا  هداتفارود  نارادمروز  ناربخ و  یب  ادخ  زا  اه ، توغاط  یئاه ، هعماج  نینچ  رد 
.دننک یمن  رارقرب  دنویپ  مه  دارفا  نیرتکیدزن  اب  یتح  دنرادن و 

(. 1 «) ...مکماحرا نوعطقت  و  »... 

.دلیسگ یم  مه  زا  ار  يدنواشیوخ  ياهدنویپ  تاطابترا و  همجرت :

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ ي 26. هغالبلا ، جهن 

يزیرنوخ لتق و 

یم ار  حالـس  یب  ياه  ناسنا  دنزورفا و  یم  گنج  شتآ  رانک ، هشوگ و  ره  رد  للم  تورث  تراغ  مدرم و  یئاراد  لواپچ  يارب  نانآ 
.دنزیر یم  ار  ناهانگ  یب  نوخ  دنشک و 

هحفص 147) )

« ...مکئامد نوکفست  و  »... 

.دنزیر یم  ار  رگیدمه  نوخ  و  همجرت :

هحفص 147.

--------------------------------------------------------------------------------

اه گنج  عاونا 

هتسباو يربخ  مسیلایرپما  هزورما  .دنزادرپ  یم  دناگاپورپ  درس و  گنج  هب  یهارمگ ، تلالض و  شرتسگ  يارب  يربخ  ياههاگتسد  و 
رـشب یمومع  راکفا  ندرک  فرحنم  ددـص  رد  هریغ  یئویدار و  ياهادـص  عاونا  تالجم و  اه و  همانزور  اب  رابکتـسا  رفک و  ناـهج  هب 

.دشخب یم  لکش  ار  یلهاج  ياه  هعماج  هدرک و  یگناگیبدوخ  زا  یمگردرس و  راچد  ار  اهناسنا  زا  يرایسب  تسا و 
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: دومرف هک  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینموملاریما  ینعی  رشب  میکح  راگزومآ  هبعک و  هداز  نخس ، ریما  دومرف  میسرت  ابیز  هچ  و 

(. 1 «) ...بورحلا نم  ظلت  «و 

(. 2 «) ...نسلالا نم  عزانت  «و 

هب مدرم  تسا و  رو  هلعـش  گنج  شتآ  ءایبنا ) ياهدومنهر  تیاده و  زا  يرـشب  ياه  هعماج  تیمورحم  ترتف و  راگزور  هب  : ) همجرت
.دنزادرپ یم  ینابز  یظفل و  ياه  شکمشک  عازن و 

هحفص 148) )

هحفص 148.

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ ي 88. هغالبلا ، جهن 

.مجنپ زارف  هبطخ ي 133 ، هغالبلا ، جهن 

تابث مدع  لزلزت و 

هب نانیمطا  تلاح  نادـقف  اه و  تلم  اه و  هعماج  رب  یلدود  دـیدرت و  کش و  تیمکاح  تیلهاج ، رـصع  ترتف و  نارود  صئاـصخ  زا 
.تسا نامیا  رواب و  نیقی و  ندوبن  ببس 

« ...نیقیلا يراوس  تعزعزت  و  »... 

.تسا لزلزتم  تخس  رواب ، نیقی و  ياه  هیاپ  همجرت :

ترابع هب  تسا و  كدنا  رایـسب  موزل ، دح  رد  ناور  حور و  تمالـس  نآ  بولطم و  یتحار  شمارآ و  نآ ، یئاهطیحم  نینچ  رد  اذـل 
.درادن دوجو  هملک  لماک  حیحص و  ینعم  هب  شیاسآ  تسا و  نیئاپ  رایسب  یناور  تشادهب  حطس  رگید 

(. 1 «) ...عومد مهلحک  دوهس و  مهمون  »... 

.تسا اهکشرس  ناشمشچ  همرس  یباوخیب و  ناشباوخ  همجرت :

--------------------------------------------------------------------------------

.هد شش و  زارف  مود  هبطخ ي  هغالبلا ، جهن 
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یگدز نارحب 

رب مدرم  یلک  روط  هب  دوش و  یم  هدهاشم  یعیسو  دح  رد  يراتفر  ياهیراجنهبان  یناور و  ياهیرامیب  هک  تسا  یئاه  هعماج  نینچ  رد 
.دنشاب یمن  لوقعم  لدتعم و  تایح  کی  ياراد  ادبا  دنراد و  رارق  یحور  يداصتقا و  یعامتجا ، یسایس ، ياهنارحب  هدنفوت  جاوما 

(. 1 «) ...نیحلا همزا  مهتداق  دق  »... 

.تسا هدنار  یم  شیپ  هداد و  قوس  ار  نانآ  هنامز ، ياه  نارحب  همجرت :

هحفص 149) )

هحفص 149.

--------------------------------------------------------------------------------

تکاله ياهراسفا  ینعی  دنا  هدـناوخ  نیحلا » همزا   » ار هلمج  نیا  هغالبلا ، جـهن  ناحراش  بلاغ  .هس  زارف  هبطخ ي 233  هغالبلا ، جهن 
تقو يانعم  هب  نیح  نارحب و  يانعم  هب  همزا  میدـناوخ  نیحلا » همزا   » ار هلمج  ام  نکیل  .تکاله  ینعم  هب  نیح »  » ماـمز و عمج  همزا » »

برعلا ج 13 ص 135. ناسل  هب  دوش  عوجر  .نامز  و 

اهانگنت اه و  تسب  نب 

تسا یتخس  یگتفشآ  راچد  تیرشب  دنوش ، یم  روجهم  یهلا  نایدا  ناربمایپ و  عئارـش  هک  ینامز  ياه  هلـصاف  رد  ترتف و  نارود  رد 
.دشاب یم  هدنکارپ  هتخیر و  مه  رد  ادیدش  یگدنز  لئاسم  روما و  و 

(. 1 «) ...رمالا تتشت  »

.تسا هتخیسگ  مه  زا  اهراک  همجرت :

(. 2 «) ...رومالا نم  راشتنا  «و 

.تسا هتسسگ  هدنکارپ و  روما ، همجرت :

ناوریپ هتسسگ و  مه  زا  تعیرش  نیرفآ  تدحو  هتـشر  نید و  مکحم  نامـسیر  اه ، بوشآ  اه و  هنتف  هعـسوت  رثا  رد  نارود  نیمه  رد 
.دنقرفتم هدنکارپ و  الماک  نایدا 

(. 3 «) .نیدلا لبح  اهیف  مدجنا  نتف  یف  سانلا  و  »... 

.تسا هتسسگ  مه  زا  نید  هتشر  اهنآ ، یط  هک  دنتسه  اه  هنتف  راتفرگ  هدز و  بوشآ  نانچنآ  مدرم  همجرت :
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صالخ قیرط  تاجن و  هار  ادبا  دنتسه و  یکانتشحو  ياهانگنت  راتفرگ  رطاخ و  هتفـشآ  یگدنز ، لئاسم  رـس  رب  مدرم  نارود ، نیا  رد 
.تسا کیراب  گنت و  رایسب  یهار  نآ ، ای  دنبای و  یمن 

(. 4 «) ...ردصملا یمع  جرخملا و  قاض  و  »... 

.تسا روک  هتسب و  زین ، ندمآ  نوریب  رودص و  هار  گنت و  رایسب  جورخ ، هار  همجرت :

هحفص 150) )

هحفص 150.

--------------------------------------------------------------------------------

، هغالبلا جهن 
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.شش زارف  مود  هبطخ ي 

هبطخ ي 88. هغالبلا ، جهن 

.مود هبطخ ي  هغالبلا ، جهن 

.مود هبطخ ي  هغالبلا ، جهن 

تشحو سرت و  شرتسگ 

رو هلعـش  تشحو و  سرت و  شرتسگ  ناربمغیپ  میلاعت  زا  هرهب  یب  یگدـنز  طیحم  ره  رد  تیلهاـج  ياهـصخاش  نیرت  هدـمع  زا  یکی 
.تسا تموصخ  زیتس و  شتآ  ندوب 

رهاظم هیلک  رد  ساره  میب و  دـنرب و  یم  رـس  هب  ینارگن  سرت و  رد  امئاد  دـنرادن و  رطاخ  شمارآ  نانیمطا و  تیعقوم ، نیا  رد  مدرم 
.تسین راکنا  لباق  ادبا  دراد و  دوجو  الماک  یللملا  نیب  یتح  یعامتجا و  يدرف و  طباور  هنوگ  همه  رد  یگدنز و 

يور هب  دنریگ و  یم  رارق  مه  يورایور  اه  تلم  دنرب و  یم  رـس  هب  لادج  هزیتس و  رد  مه  اب  طئارـش ، نینچ  رد  مدرم  ببـس  نیمه  هب 
تموصخ و ياه  هرارش  رو و  هلعـش  ناهج  هشوگ  نآ  هشوگ و  نیا  رد  گنج  شتآ  رگید  ترابع  هب  دنـشک و  یم  ریـشمش  رگیدکی 

(. 1 «.) فیسلا اهراثد  فوخلا و  اهراعش  .تسا  هتخورفارب  ملاع  فارطا  رد  نیک 

.دشاب یم  ناش  نیئور  سابل  گنج ، نیریز و  هماج  تشحو  سرد و  همجرت :

ندب هب  هک  نیریز  شوپ  نت  هب  ار  فوخ  ماما  هک  تسا  نآ  تسا  رظن  تقد  نایاش  ناراگزیهرپ  يالوم  نخـس  نیا  رد  هک  بلاج  هتکن 
يرهاظ و تسا  يرما  گـنج ، ههبـش  نودـب  هک  هدومرف  دـننام  ینورب ، نیئور و  ساـبل  هب  ار  زیتس  گـنج و  هدرک و  هیبشت  دبـسچ  یم 

.یمومع ینارگن  ساره و  فوخ و  زا  تسا  ترابع  نآ ، هک  تسا  یناور  ینورد و  يا  هزیگنا  لولعم  دوخ  راکشآ و 

هحفص 151) )

هحفص 151.

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ ي 88. هغالبلا ، جهن 

یهلا دودح  تیاعر  مدع 

، سکعرب نآ ، هک  ییایفارغج  زرم  دح و  هن  اما  تسا  زرم  دح و  نودب  تیلهاج  تلاهج و  دـهع  رد  ترتف و  نارود  رد  رـشب  یگدـنز 
ياه میرح  یهلا و  یعرـش و  روغث  دودـح و  يرـشب  ياه  هعماج  هکلب  .تسا  یمـسر  هدـش و  هتخانـش  يرما  دراد و  دـیدش  يراـبتعا 
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دنناد و یمن  ربتعم  ار  يدنوادخ 
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.دنراذگ یمن  مارتحا  اهنآ  يارب  دنسانش و  یمن  تیمسر  هب  ار  اهنآ 

تسا و امرف  مکح  ماـمت  تنوشخ  اـب  دادـیب  ملظ و  تسا و  هدـنریگارف  ماـع و  یگتـشگ  مگ  یهارمگ و  هک  تسا  یطئارـش  نینچ  رد 
.دنریم یم  ینید  یب  رفک و  لاح  رد  دنرب و  یم  رس  هب  یهلا  ياه  نامرف  زا  يربخیب  ترتف و  رد  مدرم 

هرتـف و یلع  نویحی  ...میرحلا  نولحتـسی  ساـنلا  هیفاـجلا و  هوفجلا  هبلاـغلا و  هلاـهجلا  هملظملا و  هلالـضلا  دـعب  دـالبلا  هب  تئاـضا  »... 
(. 1 «) .هرفک یلع  نوتومی 

رد ریگناهج و  تنوشخ ، متـس و  دوب و  بلاغ  ینادان ، یهارمگ و  هکنآ  زا  سپ  دـش  نشور  ص )  ) مرکا لوسر  رون  اب  ناـهج  همجرت :
.دنریم یم  رفک  رب  دنیز و  یم  يربخ ) یب   ) ترتف رب  دننکش و  یم  ار  اه  میرح  مدرم  هک  یلاح 

هحفص 152) )

هحفص 152.

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ ي 151. هغالبلا ، جهن 

هانگ راگنز 

دریگ و یمارف  ار  رـشب  ياهلد  هانگ  راگنز  یگدولآ و  ینامـسآ ، ياـه  هماـنرب  یهلا و  نید  یـشومارف  راـگزور  هب  ترتف و  نارود  رد 
.دنک یم  یشیدناژک  فارحنا و  یلدروک و  راچد  ار  نانآ 

رب هک  نینهآ  يا  هچقودنـص  نوچمه  ناشیاهلد  هک  دننک  یم  تداع  دـنوادخ  ینامرفان  هانگ و  هب  نانچنآ  طئارـش  نیا  رد  مدرم  يرآ 
رکف و لد و  يراجم  داسف ، یهابت و  زا  ینیگنـس  ياـهلفق  ددرگنزاـب ، دروخب و  گـنز  ناـمز  رورم  هب  لـفق  نآ  دوش و  هدز  یلفق  نآ 

.دنک یم  بلس  ناشیا  زا  ار  ملاس  دازآ و  هشیدنا  رکفت و  ددنب و  یم  ار  نانآ  هشیدنا 

(. 1 «) ...نیرلا لافقا  مهتدئفا  یلع  تقلغتسا  «و 

.دیامن یم  راوشد  ندش ، زاب  دنک و  یم  ینیگنس  ناشیا  ياهلد  رب  یهابت  یگدولآ و  ياهلفق  همجرت :

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ ي 233. هغالبلا ، جهن 

هانگ تیمسر 
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اراکـشآ لطاب ، چوپ و  راکفا  تشز و  لامعا  زا  يرایـسب  تسا و  جـئار  ینلع  یمـسر و  روط  هب  هانگ  داسف و  یلهاـج ، ياـهطیحم  رد 
یم دادـملق  مه  ینوناق  ار  دوخ  راـک  هکلب  هدرکن  اـیح  مرـش و  هنوگچیه  ناـهانگ ، لاـمعا و  هلـسلس  نآ  نیبکترم  دوش و  یم  جـیورت 

.دننک

، دـشاب رتاورپ  یب  رتحیقو و  تفع ، فالخ  ياهراک  ماجنا  رد  درف  هچ  ره  دوش و  یم  هتخانـش  رنه  يرنه ، یب  اـه ، هعماـج  عون  نیا  رد 
.ددرگ یم  بوسحم  رتدنمرنه 

هحفص 153) )

(. 1 «) ...هبوصعم مکب  ماثالا  و  »... 

(. تسا هتشگ  امش  یگدنز  زا  یمهم  شخب  هدمآرد و  يداع  یمسر و  تروص  هب  و   ) هدش هتسب  امش  هب  ناهانگ  و  همجرت :

هحفص 153.

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ ي 26. هغالبلا ، جهن 

يدیمون سای و  یگریچ 

يرما يراـکلغد ، يراـکبیرف و  اـهطیحم ، هنوـگنیا  رد  .تـسا  یگدرمژپ  يدـیمون و  یگریچ  تیلهاـج ، ناـمز  تایـصوصخ  رگید  زا 
هیاس تیرـشب  نایک  رب  نامرح  سای و  جاوما  اه  هعماج  هنوگنیا  رد  .تسا  زیچان  فیعـض و  رایـسب  یگدنز  همادا  يارب  دیما  راکـشآ و 

، طاشن یباداش و  ياج  هب  یگدنز  روانت  تخرد  الوصا  .دننیب و  یم  دیفمان  رمث و  یب  ار  دوخ  یگدـنز  مدرم  اذـل  دـنکفا  یم  موش  يا 
.دراذگ یم  نازخ  یگدرمژپ و  هب  ور 

یگدرم و اج  همه  هتفرورف و  نآ  رد  اه  بآ  اه و  همـشچ  همه  هک  هدـید  یلاسکـشخ  هدز و  یطحق  راـید  دـننامه  اـهیدابآ  اـهرهش و 
یباداش زا  یناشن  اهنآ  رد  هک  دنوش  یم  لیدبت  ناگدرم  راید  هب  اهرهش  مالک  کی  رد  دنیآ و  یمرد  دنک ، یم  یئامندوخ  یگدرـسفا 

.دوش یمن  ساسحا  هملک  یعقاو  يانعم  هب  یگدنزرس  و 

زیچ کی  لولعم  اهنیا  همه  دننک و  یم  دروخرب  رگیدکی  اب  ناگناگیب  لثم  همه ، ددرگ و  یم  فیعض  رایـسب  یناسنا  یفطاع و  طباور 
تکاله و ياهمچرپ  ندش  هتخارفا  يراگتسر و  تیاده و  زا  يرود  یهلا و  عئارش  زا  تیرشب  نداتفا  رانک  نآ  تسین و  شیب 
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.تسا یهابت 

هحفص 154) )

يدهلا و رانم  تسرد  دق  اهئام  نم  راروغا  اهرمث و  نم  سایا  اهقرو و  نم  رارفصا  نیح  یلع  رورغلا  هرهاظ  رونلا ، هفساک  ایندلا  و  »... 
(. 1) .يدرلا مالعا  ترهظ 

يدوز هب  ور  یگدـنز  تخرد  ياـه  گرب  هک  یماـگنه  دوـب  هدـیدرگ  راکـشآ  هعدـخ  بیرف و  هتـشگ و  راـت  هریت و  اـیند  و  هـمجرت :
كورتـم هنهک و  تیادـه  ناـشن  هتفرورف و  نیمز  رد  بآ  دوـب و  هدـش  لـصاح  يدـیمون  ساـی و  شا  یهدراـب  هب  تبـسن  هتـشاذگ و 

.دوب هدمآرد  زازتها  هب  یهابت ، تکاله و  ياه  مچرپ  هدیدرگ و 

هحفص 154.

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ ي 88. هغالبلا ، جهن 

یگدنز هیرک  هرهچ 

دشاب یم  دیلپ  تسپ و  یگدنز  کی  مهیلع ) هللا  تاولص   ) یهلا ناربمغیپ  میلاعت  زا  مدرم  يرود  راگزور  هب  ترتف و  رصع  رد  یگدنز 
عقاو رد  نانآ  یناگدنز  تسا و  هتسیز  یم  يراوگان  دب و  طئارش  رد  ینکس  تشیعم و  رظن  زا  تیلهاج  هاگنابش  رد  برع  هک  هژیو  هب 

.دنا هتسیز  یم  هدنرد  ناروناج  یشحو و  تاناویح  نوچمه  هک  هدوبن  یناسنا  یناگدنز 

تـسپ رد  برع  نخـس  کی  رد  تسا و  هدوب  هرهب  یب  ذیذل  هزیکاپ و  ياهکاروخ  زا  مورحم و  یتشادهب  زیمت و  لالز و  بآ  زا  برع 
.تسا هتشادن  ندرک  رحس  بش  يارب  یبسانم  هناخ  زین  یگدنز و  يارب  یتسرد  نیئآ  هتسیز و  یم  تایح  لحارم  نیرت 

(. 1 «) ...بشجلا نولکات  ردکلا و  نوبرشت  مص  تایح  نشخ و  هراجح  نیب  نوخینم  راد  رش  یف  نید و  رش  یلع  برعلا  رشعم  متنا  و 

هحفص 155) )

، اونشان ياهرام  رانک  رد  تخس و  ياهگنس  نایم  دیتسیز  یم  يدب  هناخ  رد  دیتشاد و  ار  نیئآ  نیرتدب  برع  تیعمج  امـش  و  همجرت :
.دیدروخ یم  راوگان  دب و  ياذغ  دیدیشون و  یم  فیثک  هریت و  بآ  نیگآرهز ) )

دوش و یم  رهاظ  نایناهج  يارب  هتفرگ  يا  هفایق  سوبع و  يا  هرهچ  اب  ناهج  يراگزور ، نینچ  رد 

نید تخانش  ياهسرد  هلسلس  زومآ  (ع ) یلع www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 283زکرم  هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسین رگید  يزیچ  يردبرد ، يراتفرگ و  بوشآ ، هنتف ، زج  یگدنز  لصاح 

(. 2 «.) هفیجلا اهماعط  هنتفلا و  اهرمث  اهبلاط  هجو  یف  هسباع  اهلهال  همهجتم  یهف  »... 

ناشیا رب  هدرب و  موجه  ناـهج  مدرم  يارب  دروآ ، یم  شروی  وا  يوس  هب  ناـسنا  كـاله  دـصق  هب  هک  یمـصخ  نوچمه  اـیند  همجرت :
.سب تسا و  رادرم  شا ، هدامآ  كاروخ  بوشآ و  هنتف و  یئایند  نینچ  لصاح  هویم و  دوب  هدرک  شرت  هرهچ 

هحفص 155.

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ ي 26. هغالبلا ، جهن 

هبطخ ي 88. هغالبلا ، جهن 

دنزیزع نالهاج  راوخ و  نایاناد 

دـنرادن و نایب  يدازآ  تسا ، هتـسب  ناشناهد  هعماج ، هاگآ  اناد و  ياه  ناسنا  هک  تسا  نآ  تلاهج  لـهج و  راـگزور  ياهـصخاش  زا 
.دوش یم  راب  تفخ  يراتفر  نانآ  اب  دنا و  لرتنک  رظن و  تحت  ادیدش 

هحفص 156) )

، زآ دـنمارتحا ، میرکت و  دروـم  رایـسب  یعاـمتجا ، یملع و  تیـصخش  دـقاف  تسپ و  صاخـشا  نادرخیب و  نـالهاج ، سکع ، هـب  یلو 
! دنهد یم  ماجنا  دننک  هدارا  هچ  ره  دنیوگ و  یم  دنهاوخب  هچ  ره  دنرو و  هرهب  نوگانوگ  ياه  يدازآ 

اب دنمـشناد و  ياـهناسنا  اذـل  دنـشامق  نیمه  زا  ناـمکاح  دوخ  هک  تسا  تلاذر  لـهج و  نآ  زا  تیمکاـح  یلهاـج ، عماوج  رد  يرآ 
.تسا قنور  یب  داسک و  شناد  نید و  رازاب  الوصا  دنوش و  یم  تناها  ریقحت و  تلیضف 

.روطسملا باتکلا  روئاملا و  ملعلا  روهشملا و  نیدلاب  هلسرا  »

(. 1 «) ...مرکم اهلهاج  مجلم و  اهملاع  ضراب  »... 

( موق نابز  هب   ) یباتک هدش و  هتخانـش  یتمالع  ناشن و  روهـشم و  ینیئآ  اب  دومرف  ثوعبم  ار  ص )  ) دـمحم ترـضح  دـنوادخ  همجرت :
.دوب مارتحا  میرکت و  دروم  نآ  لهاج  ناهد و  رب  ماجل  نآ  دنمشناد  هک  ینیمزرس  رد  .هتفای  شراگن 

ناـیاناد و هب  دـنا و  تـلاذر  یتـسرپ و  تـب  لاـبند  هـب  زین  مدرم  هدوـت  تساـمرفمکح  نآ  رب  یلهاـج  گـنهرف  هـک  یماـظن  نـینچ  رد 
.دنرامش یم  رادقم  یب  فیفخ و  ار  ناشیا  دنا و  تافتلا  یب  هعماج  نادنمدرخ 
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و »... 
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(. 2 «) ...میکحلا نولذتسی 

.دنراد یم  راوخ  ار  دنمدرخ  میکح و  و  همجرت :

هحفص 157) )

.157 هحفص 156 ،

--------------------------------------------------------------------------------

.مود هبطخ ي  هغالبلا ، جهن 

هبطخ ي 151. هغالبلا ، جهن 

یلدروک

هریخ ياه  توغاط  هک  یئاه  هعماج  زراب  تافـص  زا  تسین و  یهلا  ءایبنا  نآ  زا  تیمکاـح  هک  یلهاـج  نارود  ياـه  یگژیو  رگید  زا 
يونعم تفرـشیپ  يرکف و  لداعت  ینالقع و  دشر  زا  ابلاغ  مدرم  هک  تسا  نیا  دـننز  یم  مکح  اهنآ  رب  نار  توهـش  هراب و  مکـش  رس ،

.دنمورحم

یمهفن و یندوک ، تیرثکا ، روط  هب  هکلب  دنیـشن  یمن  راب  هب  قالخ  ياه  هحیرق  دوش و  یمن  افوکـش  اهدادعتـسا  اهطیحم ، هنوگنیا  رد 
یئاه ماظن  نینچ  رد  مدرم  رتشیب  دراد و  روهظ  زورب و  تسا  یتسرپ  توهش  یگراب و  مکش  يرورپ و  نت  میقتـسم  هجیتن  هک  یلمعدب 

.دنزغم یهت  شزرا و  یب  ینامدرم 

(. 1 «) ...ممالا نم  هوابغ  لمعلا و  نع  هوفه  لسرلا و  نم  هرتف  نیح  یلع  هلسرا  »... 

یمهفن یندوک و  راچد  اه  تلم  لمعدب و  مدرم ، دوب و  هداتسرفن  يربمایپ  اهتدم ، هک  داتسرف  ار  مالسا  ربمایپ  یعقوم  دنوادخ  همجرت :
.دندوب هدش 

--------------------------------------------------------------------------------

.متفه زارف  هبطخ ي 93  هغالبلا ، جهن 

یشک ناسنا 

رب یگنسرگ و  مهوت  هب  هک  ار  یلهاج  برع  مدرم  دناد و  یم  یشک  ناسنا  ار  تیلهاج  مدرم  تاداع  نیرتتـشز  زا ، یکی  میرک ، نآرق 
تخـس دـندرک ، یم  روگ  هب  هدـنز  ار  اهنآ  ای  دـندناسر و  یم  لـتق  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  هدز و  تیاـنج  هب  تسد  یطارفا  تیبصع  رثا 

.تسا هداد  رارق  شهوکن  دروم 
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(. 1 «.) مکایا مهقزرن و  نحن  قالما  هیشخ  مکدالوا  اولتقت  «و ال 

هحفص 158) )

.میهد یم  يزور  ار  امش  ناشیا و  ام ، هک  دیشکن  یگنسرگ  سرت  زا  ار  ناتنادنزرف  همجرت :

ربـخ تفاـیرد  اـب  ـالوصا  هک  دوب  هدرک  هشیر  اـهنآ  رد  ناـنچنآ  رتـخد  نتـشاد  زا  مرـش  یفنم و  بصعت  ینعی  یلهاـج  تلـصخ  نیا  و 
راچد دـندومن و  یم  ناهنپ  مدرم  دـید  زا  ار  دوخ  دـندرک و  یم  ادـیپ  صاخ  یتلاح  دـش و  یم  نوگرگد  ناش  هفایق  ندـش ، رادرتخد 

.دنتشگ یم  یحور  نارحب 

(. 2 «.) میظک وه  ادوسم و  ههجو  لظ  یثنالاب  مهدحا  رشب  اذاو  »

یکی هب  یتقو ، : همجرت
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.دیدرگ یم  هایس  مشخ ، زا  شتروص  دش  یم  هداد  يرتخد  دلوت  هدژم  ناشیا  زا 

دروم یلهاج ، تنـس  کی  تروص  هب  نارتخد  ندرک  روگ  هب  هدنز  ینعی  هدیهوکن  لمع  نیا  تشز و  تفـص  نیا  زین  هغالبلا  جهن  رد 
: دومرف هک  تسا  هراشا 

(. 3 «.) هدووملا تانبلا  «و 

.دندوب ...و  نارتخد  ندرک  روگ  هب  هدنز  لهج ، عاونا  راتفرگ  هک  دندوب  هانپ  یب  نادرگرس و  یمدرم  یلهاج ، مدرم  : » همجرت

هحفص 158.

--------------------------------------------------------------------------------

.31 ءارسالا :

.58 لحنلا : هروس 

زارف 48. هعصاق 234 ، هبطخ ي  هغالبلا  جهن 

سرد هصالخ 

دیدرگ حرطم  هغالبلا  جهن  هاگدید  زا  یهلا  ءایبنا  تثعب  ینیع  ياه  هنیمز  تیلهاج و  ترتف و  ياه  یگژیو  ناونع  هب  هک  یبلطم  دـنچ 
يرگید لئاسم  هب  رت  قیقد  هعلاطم  یـسررب و  رد  هک  تسا  هدـمآ  دروم  نیا  رد  هغالبلا  جـهن  رد  هک  تسین  يزیچ  نآ  ماـمت  دـنچ ، ره 

یلع هک  میروخ  یمرب  مه 

هحفص 159) )

ياهـصخاش نیرت  هدـمع  هک  تفگ  ناوت  یم  نانیمطا  اب  یلو  درب  یم  مان  یلهاج  رـصع  ياـه  یگژیو  ناونع  هب  اـهنآ  زا  مالـسلا  هیلع 
میهاوـخب رگا  تسا و  هتفرگ  رارق  لـیلحت  ثحب و  دروـم  هوزج  نیا  رد  هک  دنتـسه  اـه  نـیمه  تیلهاـج  راـصعا  ترتـف و  ياـه  هرود 

یلهاج هعماج  هغالبلا ، جهن  هاگدید  زا  هک  میئوگب  دیاب  میـشخب  مسجت  ار  تیلهاج  هیرک  هرهچ  میهد و  هئارا  اجکی  ار  اهنآ  هعومجم 
.يداینب يا و  هشیر  تافالتخا  راچد  لمعدب و  ندوک ، هاگآان ، لهاج ، داوسیب ، تسا : يا  هعماج 

.يرشب هفطاع  یناسنا و  هتسجرب  لاصخ  دقاف  ردبرد و  هتشگرس ، ناریح ، هتفشآ ، تسا : يا  هعماج  یلهاج ، هعماج 

.يدیمون سای و  راتفرگ  هدز و  نارحب  هتخیسگراسفا ، زورفا ، گنج  شک ، ناسنا  تسا  يا  هعماج  یلهاج ، هعماج 

دـنزیزع و ناگلفـس  نادرخ و  یب  راوخ و  نادـنمدرخ  نادنمـشناد و  تسا  يداع  یمـسر و  ینلع ، اشحف ، هانگ و  یلهاج ، هعماـج  رد 
.تسا هدش  لامیاپ  یهلا  دودح  هرخالاب  تسپ و  یگدنز  حطس 
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نایب هب  هاگنآ  دنک و  یم  یفرعم  هنوگنیا  ار  یلهاج  هعماج  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما 
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یم رشب ، یگدنز  عضو  هب  ندیشخب  دوبهب  هعماج و  حالصا  رد  نانآ  هبناج  همه  ياه  شـشوک  یهلا و  نالوسر  ءایبنا و  هدنزاس  شقن 
.دزادرپ

یم ناشنرطاخ  لآ  هدیا  هعماج  حلاص و  ماظن  داجیا  هار  رد  ار  نانآ  یعاسم  ناربمغیپ  فادها  نایب  اب  شیوخ  هغالبلا ي  جهن  رد  الوم 
.میریگ یم  یپ  مود  هوزج  رد  ار  ثحب  نیا  ام  دزاس و 

هحفص 162) )

.162 هحفص 159 ،

--------------------------------------------------------------------------------

تاغل

.تسا دنوادخ  زج  یئاه  هدیتسرپ  اهدوبعم و  اجنیا ، رد  دادنا  زا  دوصقم  .دننام و  لثم ، دن : عمج  دادنالا :

.لاح هشیر  زا  لاعتفا  باب  ثنوم ، درفم  صخش  موس  دیزم  یثالث  یضام  لعف  ار ، اهنآ  دش  عنام  مه ) هفاضاب  تلاتحا  : ) مهتلاتحا

.عطق هشیر  زا  لاعتفا  باب  ثنوم  درفم  صخش  موس  دیزم  یثالث  یضام  لعف  ار ، اهنآ  دیرب  مه ) هفاضاب  تعطتقا  : ) مهتعطتقا

.رتو هدام  زا  هلعافم  باب  رکذم  درفم  صخش  موس  دیزم  یثالث  یضام  لعف  داتسرف ، یپ  رد  یپ  رتاو :

.تثعب ود  نایم  ینامز  هلصاف  ینعی : لسرلا ، نم  هرتف  .تکرح  زا  دعب  نوکس  راسکنا و  یتسس ، فعض ، هرتف :

.لومخ زا  لعاف  مسا  .قنور  یب  اهب و  مک  فیعض ، هتسهآ ، ناهنپ ، لماخ :

.رهن فرط  روخشبآ ، يوج ، رانک  لهن  هدام  زا  ناکم  مسا  لهنم ، عمج  هفاضاب ه ) لهانم  : ) هلهانم

.نب هشیر ، لصا ، رجنلا :

.يوه هشیر  زا  لاعفتسا  باب  ثنوم  درفم  صخش  موس  دیزم  یثالث  یضام  لعف  درک ، ناش  یئاوه  مه :) هفاضاب  توهتسا  : ) مهتوهتسا

هحفص 163) )

.هلز هدام  زا  لاعفتسا  باب  ثنوم ، درفم  صخش  موس  دیزم  یثالث  یضام  لعف  ار ، اهنآ  دینازغل  مه :) هفاضاب  تلزتسا  : ) مهتلزتسا

.فخ هدام  زا  لاعفتسا  باب  ثنوم ، درفم  صخش  موس  دیزم  یثالث  یضام  لعف  تخاس ، رسکبس  مه ) هفاضاب  تفختسا  : ) مهتفختسا

.تقامح تلفغ ، یلک ، روط  هب  باوخ  هنابش ، باوخ  هعجه :
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.مزع هشیر  زا  لاعتفا  باب  ردصم  یگتخیسگ ، ماجل  یشکرس ، مازتعا :

لاعتفا باب  دیزم  یثالث  ردصم  نتسکش ، مهرد  نتخیرورف ، ضاقتنا :
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، ضقن هشیر  زا 

.بآ ریز  رد  ندش  هدیشوپ  رس ، زا  بآ  نتشذگ  بآ ، ریز  نتفرورف  هرمغ :

، جوم هشیر  زا  رکذم  عمج  صخش  موس  درجم  یثالث  عراضم  لعف  دندرگ ، یم  هتفشآ  دنوش و  یم  مهرد  نوجومی :

.ریحتم هتشگرس و  ناریح ) عمج  : ) يرایح

.یظل هشیر  زا  لعفت  باب  دیزم  یثالث  ردصم  یگتخورفارب ، یظلت ) : ) ظلت

.عزعز هدام  زا  لعفت  باب  ثنوم  درفم  صخش  موس  دیزم  یعابر  یضام  لعف  دیدرگ ، لزلزتم  تعزعزت :

.ساسا هیاپ و  نوتس ، دومع ، هیراس ) عمج  : ) يراوس

.یباوخیب دوهس :

هحفص 164) )

.تدایق زا  ثنوم  درفم  صخش  موس  درجم  یثالث  یضام  لعف  ار ، نانآ  دنار  ولج  مه ) هفاضاب  تداق  : ) مهتداق

.مذج هدام  زا  لاعفنا  باب  رکذم  درفم  صخش  موس  دیزم  یثالث  یضام  لعف  دیرب ، دش ، عطق  مذجنا :

.هاگدورو ینعی  دروم  سکع  همشچ ، زا  نایاپ  راهچ  ندمآ  نوریب  رودص : هدام  زا  ناکم  مسا  ردصم :

.فوصوم تفص و  رایسب ، تنوشخ  هیفاجلا : هوفجلا 

.قلغ هشیر  زا  لاعفتسا  باب  ثنوم  درفم  صخش  موس  دیزم  یثالث  یضام  لعف  دوش ، یم  زاب  تخس  تقلغتسا :

.راگنز گنز و  یگدولآ ، كرچ ، ثبخ ، نیر :

.بصع زا  لوعفم  مسا  هدش ، يدنب  هورگ  هدش ، هتسب  هبوصعم :

.ینوگرگد رییغت و  هام ، ای  باتفآ و  رون  ندش  هدیشوپ  یگتفرگ ، ینعم : هب  فوسک  زا  لعاف  مسا  هفساک :

.هرفص هدام  زا  لالعفا  باب  دیزم  یثالث  ردصم  یگدرمژپ ، يدرز ، رارفصا :

.سای هدام  زا  هدوب و  .ساییا  لصا  رد  لاعفا  باب  زا  دیزم  یثالث  ردصم  يدیمون ، سایا :

.روغ هدام  زا  لالعفا  باب  دیزم  یثالث  ردصم  نیمز ، رد  بآ  نتفرورف  راروغا :
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.سرد هدام  زا  رکذم  درفم  صخش  موس  درجم  یثالث  لعف  دیدرگ ، هنهک  تسرد :

هحفص 165) )

.رون هشیر  زا  نامز  ای  ناکم  مسا  .دننک  نشور  شتآ  تمالع  هب  هک  اجنآ  لعشم ، رانم :

.طاطحنا یتسپ و  یهابت ، تکاله ، يدر :

.لاعفا باب  دیزم  یثالث  هخانا  ردصم  زا  لعاف  مسا  میقم ، هدننک ، تنوکس  خینم ) عمج  : ) نوخینم

: نشخ
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.تخس تفس و  ربز ، انشخ ) عمج  )

.رام هیح : عمج  تایح :

.رک اونشان ، امص ) عمج  : ) مص

.تشروخ نودب  راوگان و  ظیلغ ، ماعط  بشجلا :

.مهج هشیر  زا  لعفت  باب  دیزم  یثالث  ردصم  مهجت ، زا  لعاف  مسا  .یئور  شرت  اب  هدننک  دروخرب  همهجتم :

.سبع زا  لعاف  مسا  ورشرت ، ومخا ، هسباع :

.ماجل هشیر  زا  لاعفا  باب  دیزم ، یثالث  ردصم  ماجلا ، زا  لوعفم  مسا  ناهد ، رب  راسفا  مجلم :

.طاطحنا طوقس ، شزغل ، درجم : یثالث  ردصم  هوفه :

.یکریز دض  یندوک ، یشوه ، مک  درجم : یثالث  ردصم  هوابغ :

هحفص 171) )

.171 ، 165 ، 164 هحفص 163 ،

--------------------------------------------------------------------------------

تثعب

حلاص ماظن  تثعب و 

هحفص 173) )

زا هرهب  یب  ءاـیبنا و  میلاـعت  زا  رود  هب  يرـشب  هعماـج  هک  میتـخادرپ  هتکن  نیا  ناـیب  هب  يربماـیپ  تـثعب و  سورد  زا  تـسخن  سرد  رد 
يرورـض ءایبنا  تثعب  داسف ، تلاهج و  تیرفع  زا  تاجن  يارب  درب و  یم  رـس  هب  يراب  دـنب و  یب  تلاـهج و  رد  ناـشیا ، ياـهدومنهر 

.دنبای تسد  یناسنا  لماکت  هلق  هب  دننکشب و  ار  تیلهاج  ياهدس  ناربمایپ  شخب  تایح  میلاعت  وترپ  رد  اه  ناسنا  ات  تسا 

.میریگ یم  یپ  ءایبنا  تلاسر  فادها  راثآ و  حلاص و  ماظن  داجیا  رد  تثعب  شقن  هنیمز  رد  ار  سرد  کنیا  و 

هحفص 175) )

یحارط نسحا  ماظن  ساسا  رب  نکمم و  لکش  نیرتهب  رد  نادنمـشناد ، امکح و  ریبعت  هب  تقلخ  ملاع  شنیرفآ و  ناهج  هک  هنوگنامه 
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دوخ ءایبنا ، ياهدومنهر  زا  هدافتسا  اب  اهناسنا  تسا  هتـساوخ  نالوسر ، نداتـسرف  ءایبنا و  تثعب  اب  یتسه  راگدیرفآ  هدش ، يزیر  یپ  و 
هب دوخ  میلاعت  اه و  شزومآ  رد  تسا  یماظن  نینچ  داینب  ساسا و  هک  ار  هچنآ  ناربماـیپ  دـنروآ ، دوجو  هب  ار  یعاـمتجا  حـلاص  ماـظن 

.دنا هتشاد  هضرع  تیرشب 

رد ءایبنا و  عئارش  وترپ  رد  ار  حلاص  ماظن  نیرب و  هعماج  ققحت  رگید ، ياهاج  رد  هغالبلا و  جهن  هعصاق  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  و 
تثعب اب  طابترا 
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نیا ياه  يربهر  هیاس  رد  یتخبـشوخ  لماوع  همه  ندرمـشرب  اب  ار  هنومن  ياـه  تما  ندـمآ  دوجو  هب  هتـسناد و  یلاـعت  قح  نـالوسر 
.دزادرپ یم  ینیع  ياه  هنومن  رکذ  هب  دناد و  یم  تیناسنا  ناگرزب 

داـجیا هک  ار  نـالوسر  فادـها  هرخـالاب  نآ و  راـثآ  هتخاـس و  حرطم  ار  تثعب  ترورـض  یلک  روط  هب  یفلتخم  ياـه  شخب  رد  زین  و 
.درامش یمرب  تسا  دنمورین  لماک و  یماظن  لآ و  هدیا  یعامتجا 

هحفص 176) )

.176 ، 175 هحفص 173 ،

لآ هدیا  دنمورین و  یماظن 

يزودنا هبرجت  يزومآدنپ و 

نیداینب لماع  قافتا  داحتا و 

فالتخا ماجنارس 

تثعب ياهفده 

تجح مامتا 

تلاسر غالبا 

اهدرخ تیبرت  اه و  هشیدنا  شرورپ 

يرکف يربهر 

یئارجا يربهر 

ترطف شابرادیب 

يرشب لوقع  شرورپ 

سرد هصالخ 

تاغل

--------------------------------------------------------------------------------
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يزودنا هبرجت  يزومآ و  دنپ 

یم ناغمرا  هب  تیرـشب  يارب  یناوارف  یگنهرف  ياه  هتخودنا  اه و  هبرجت  يرایـشوه ، تقد و  اب  مه  نآ  ناینیـشیپ  تشذگرـس  هعلاطم 
یگدنز کی  يارب  ار  راضح  لسن  هتشذگ  نانآ  رب  هچنآ  زا  عالطا  هتشذگ و  ياه  تما  خیرات  ندناوخ  هغالبلا  جهن  هاگدید  زا  دروآ 

اهنآ بقاوع  اهیراتفرشوخ و  اه و  يرادرکدب  اه ، بیشن  زارف و  خیرات ، یسررب  رد  هک  درک  دهاوخ  کمک  نیرفآ  یتخبشوخ  ملاس و 
.ددرگ یم  صخشم  اه  ناسنا  يارب 

.دنکن رارکت  ار  ناگتشذگ  ياهاطخ  تاهابتشا و  هک  درک  دهاوخ  یعس  دشاب  لقاع  رگا  ناسنا 

(. هعصاق  ) هبطخ 234 هغالبلا  جهن  = سیونریز مهلاثما » اونوکت  نا  اورذحا  مهلاوحا و  رشلا  یخلا و  یف  اورکذتف  »

.دیوش نانآ  دننامه  هک  دیزیهرپب  دیرگنب و  ناشیا ، لاوحا  دب  کین و  رد  سپ  همجرت : .

هحفص 177) )

یتما دنـشاب ، مه  يزومآ  دنپ  هبرجت و  ددص  رد  دـنوش و  قیقد  اه  تلم  نآ  عضو  تلاح و  هنوگود  رد  ناناملـسم  رگا  دـیدرت  نودـب 
.دیدرگ دنهاوخ  حلاص  يا  هعماج  دنلبرس و 

زا ماهلاب  ءایبنا ، نادـنزرف  نالوسر و  ناوریپ  هک  ار  يا  هتـسیاش  هعماج  مامت  تحارـص  اب  هغـالبلا  جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
تیفاع هک  دنک  یم  یفرعم  يا  هعماج  دندوب  هدروآ  دوجوب  تیناسنا ، خیرات  ناگرزب  نآ  عئارش  اهدومنهر و 
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ناشنانمـشد هتفای و  تسد  فرـش  تزع و  زمر  هب  هدوب و  هتفرگ  رارق  ناشرایتخا  رد  ناوارف  ياه  تمعن  هدرتسگ و  هیاس  ناشیا  رـس  رب 
هتسج يرود  یگدنکارپ  فالتخا و  زا  هدوب و  نانآ  تسد  هب  یناسنا  تمارک  هتشررس  رگید  ترابع  هب  دندوب و  هتـشگ  نوبز  راوخ و 

.دنا هدوسآ  یم  تبحم  تدحو و  يامرگ  رد  و 

تلـصو مهعم و  هل  همعنلا  تداـقنا  مهیلع و  هیف  هیفاـعلا  تدـم  مهنع و  هل  ءادـعالا  تحاز  مهئاـش و  هب  هزعلا  تـمزل  رما  لـک  اومزلاـف 
(. 1 «) .هفلاللل موزللا  هقرفلل و  بانتجالا  نم  مهلبح  هیلع  همارکلا 

دنمجرا زیزع و  هلیـسو  نیدـب  نانآ  هک  دـیزادرپب  يراک  هب  سپ  دـیدرک ) هشیدـنا  ناشیا  تلاح  هنوگود  رد  هکنآ  زا  سپ  و  : ) همجرت
.دندش رود  ناشیا  زا  نوبز و  راوخ و  ناشنانمشد  دنتشگ و 

راک نآ  تسویپ و  ناشیا  هب  يراوگرزب  تمارک و  تفرگ و  رارق  نانآ  رایتخا  رد  اـه  تمعن  عاونا  درتسگ و  هیاـس  ناشرـس  رب  تیفاـع 
.تسین هدوبن و  يرگید  زیچ  یگتسویپ  مهب  تفلا و  تمزالم  یئادج و  زا  زیهرپ  زج 

هحفص 178) )

لآ و هدـیا  عضو  نآ  هب  یبلط  هافر  يرورپ و  نت  یتحار و  هب  نانآ  هک  دـیوگ  یم  تما  نآ  لاوحا  عاضوا و  حیرـشت  رد  نینموملاریما 
ناوارف ياهـششوک  دنتفر و  نیگنـس  ياه  تیلوئـسم  راب  ریز  هب  دندش و  هدومزآ  تخـس  نانآ  هکلب  دنتفاین  تسد  یناسنا  یگدنز  نآ 

نانآ هب  یخلت  دندرب و  ناش  هجنکـش  ریز  دـنتفرگ و  یگدرب  هب  ار  نانآ  راگزور  هنعارف  هتـشگ و  راچد  رایـسب  ياهانگنت  هب  دـندرک و 
هک یماگنه  دـنتخاس و  هشیپ  يرادـیاپ  ربص و  دـنداد و  ناشن  تمواـقم  ناـنچمه  يراگتـسر ، تاـجن و  هار  رد  ناـنآ  اـما  دـندناروخ 

يور هب  شیوخ  تمحر  ياهرد  درک  هدهاشم  ناشیا  زا  ار  یگداتسیا  تیدج و  نیا  دنوادخ 

نید تخانش  ياهسرد  هلسلس  زومآ  (ع ) یلع www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 283زکرم  هحفص 145 

http://www.ghaemiyeh.com


فوـخ و همه  نآ  نیزگیاـج  ار  شمارآ  نـما و  تخاـس و  لدـب  یگنازرف  تزع و  هـب  ار  ینوـبز  تـلذ و  هـمه  نآ  دوـشگ و  ناـشیا 
.دندیسر ینامرآ  یعضو  هب  دنتشگ و  نیمز  يور  هتسجرب  نایاوشیپ  دندش و  شیوخ  رما  ناکلام  نانآ  تیاهن ، رد  دومرف و  تشحو ،

(. 2 «) ...لاثمالا هابتشا  برقا  لاوحالا و  لادتعا  دشا  امف  ع )  ) لیئارسا ینب  قاحسا و  ینب  لیعامسا و  دلو  لاحب  اوربتعاف  »

تشذگرس تسا  بسانتم  ردقچ  هک  دیزومآ  دنپ  لیئارسا  ینب  قاحـسا و  نارـسپ  لیعامـسا و  نادنزرف  لاح  عضو و  زا  سپ ، همجرت :
.اهارجام اه و  ناتساد  تسا  کیدزن  دننامه و  هزادنا  هچ  اه و 

هحفص 179) )

.179 ، 178 هحفص 177 ،

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 234. هغالبلا  جهن 

هبطخ 234. هغالبلا  جهن 

نیداینب لماع  قافتا  داحتا و 

تسکـش و بابـسا  سکع  هب  تفرـشیپ و  تداعـس و  لـماوع  رـصتخم  روط  هب  دوش  یم  ریگتـسد  ناـسنا  يارب  اـه  هبرجت  نآ  زا  هچنآ 
.تسا یئاوسر 

تموصخ لثم   ) یئادج فالتخا و  لماع  هنوگره  زا  زیهرپ  نآ و  میرح  زا  يرادساپ  قافتا و  داحتا و  هغالبلا ، جهن  اندیـس  هاگدید  زا 
دیکات دروم  يداینب  یلماع  ناونع  هب  حـلاص  يا  هعماج  داجیا  رد  دنکـش  یم  ار  هعماج  رمک  هک  يراکمه ) مدـع  اـهیزرو و  هنیک  اـه ،

.تسا

دننیبب دـننک و  هعلاطم  تقد  هب  ار  اه  هعماج  اه و  ماظن  نآ  عضو  اـه و  تما  نآ  لاـح  هک  دـهاوخ  یم  مدرم  زا  ع )  ) یلع نینموملاریما 
یناسنا ماظن  ملاس و  یگدـنز  کی  هب  یئادـخ ، نادرمدار  نا  لاـبند  هب  يراپـس  ماـگ  یهلا و  ءاـیبنا  زا  يوریپ  رثا  رد  ناـنآ  هنوگچ  هک 
ناـشیا میقتـسم  طـخ  زا  فارحنا  ءاـیبنا و  دـهع  یـشومارف  ناربـمغیپ و  عئارـش  هب  ندرک  تشپ  زا  سپ  روطچ  سکعب  دـنتفای و  تسد 

.تشگ لدب  عضو  نیرت  بولطمان  هب  نانآ  یناسنا  بولطم و  ماظن  مارآ و  یگدنز  دندش و  يراوخ  تفخ و  راتفرگ 

تناک ثیح  اوناک  فیک  اورظناف  »
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(. 1 (»!؟ هدحاو مئارغلا  هذفان و  رئاصبلا  هرصانتم و  فویسلا  هفدارتم و  يدیالا  هلدتعم و  بولقلا  هفلتوم و  ءاوهالا  هعمتجم و  ءالمالا 

رانک رد  ناشیاهورین  یکی ، ناشیاهلد  گنهامه و  ناشیاهتـساوخ  عمج و  ناشعمج  اجنآ ك  دـندوب ؟ هنوگچ  هک  دـینک  هاـگن  هجرت :
نیمه وترپ  رد  تسا و  هدوب  هچراپکی  ناشیاهمیمـصت  قیمع و  فرژ و  ناشیاههاگدـید  مه ، کمک  ناشیاهحالـس  اهریـشمش و  مه ،

.دندش اه  تلم  اه و  تما  همه  دمآرس  دمآرد و  نانآ  ریخست  هب  ناهج  اه ، یگژیو 

هحفص 180) )

هحفص 180.

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 234. هغالبلا  جهن 

فالتخا ماجنارس 

هب ار  دوخ  ياج  قافو  تفلا و  نآ  دیدرگ و  ادج  ناشیاهلد  ات و  ود  ناشنانخس  دندش  یئادج  هقرفت و  راچد  دنتشگرب و  هک  هاگنآ  اما 
هماج دنوادخ  تخیر و  مهرد  حلاص  ماظن  نآ  ياه  هیاپ  هجیتن  رد  دنداتفا  مه  ناج  هب  هدـش ، هورگ  هورگ  داد و  فالتخا  تموصخ و 

.دیشاپ مه  زا  ار  ناشنایک  تفرگرب و  ناشیا  زا  ار  تمعن  یناوارف  نآ  دروآرد و  نانآ  نت  زا  ار  یناسنا  تمارک 

(. 1 «) ...هدئفالا هملکلا و  تفلتخا  و  هفلالا ، تتشت  هقرفلا و  تعقو  نیح  مهروما  رخا  یف  هیلا  اوراص  ام  یلا  اورظناف  »

زا ناش  یگتسویپ  سنا و  داتفا و  یئادج  ناشنایم  هک  هاگنآ  دنتشگ  راچد  نآ  هب  ماجنارـس ، نانآ  هک  یعـضو  هب  دیرگنب  سپ  همجرت :
ناشنت زا  تمارک  هعماج  دنوادخ  دنداتسیا و  مه  يورایور  دندش و  هورگ  هورگ  سپ  تشگ  هدنکارپ  ناشیاهلد  نخـس و  تفر و  نیب 

.تفرگرب ناشیا  زا  تمعن  یناوارف  دروآرد و 

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 234. هغالبلا  جهن 

تثعب ياهفده 

یلک روط  هب  هکنیا : لوا  هتکن  تخادرپ ، میهاوخ  هتکن  ود  رکذ  هب  هغالبلا  جهن  ياههاگدید  نییعت  ثحب و  زا  تمسق  نیا  یـسررب  رد 
.تسا هدوب  هدنزاس  یئالقع و  یفئخ  ياراد  راک  نیا  هکلب  هدوبن  وغل  ثبع و  نالوسر  نداتسرف  ءایبنا و  تثعب 

هحفص 181) )

هک هدومرف  نایب  ینیوانع  تحت  ار  ءایبنا  روهظ  یساسا  ضارغا  تثعب و  مهم  فادها  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هکنیا : رگید  هتکن 
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.تشاد میهاوخ  هراشا  اهزارف  نآ  هب  زین  ام 

: دومرف تسخن  هتکن  دروم  رد 

(. 1 «.) ابثع دابعلل  بتکلا  لزنی  مل  ابعل و  ءایبنالا  لسری  مل  «و 

.درکن لزان  هدوهیب  ثبع و  شناگدنب  يارب  ار  اهباتک  داتسرفن و  هچیزاب  ار  ءایبنا  همجرت :

هحفص 181.

--------------------------------------------------------------------------------

همکح 75. راصق  تاملک  هغالبلا  جهن 

تجح مامتا 

رشب ینالقع  يورین  تیوقت  يارب  زین  اه و  یئوج  هناهب  عطق  تجح و  مامتا  يارب  تسا  یترورـض  ءایبنا  دوجو  هغالبلا  جهن  هاگدید  زا 
.یناویح زئارغ  زا  هتساخرب  ياه  سوه  اه و  يوه  هدنفوت  جاوماربارب  رد 

نامرف شکرـس و  سفن  تالیامت  یهار  ود  رـس  رب  نانآ  ترـصن  کمک و  نودـب  یهلا و  نالوسر  تیادـه  داشرا و  ياهنم  رـشب  اریز 
تداعس و لزنم  رس  هب  ینالقع  يورین  فعـض  یناویح و  زئارغ  يدنمورین  ببـس  هب  انایحا  دنام و  یم  نادرگرـس  ناریح و  لقع ، ياه 
دـنبای و یم  دـشر  هیذـغت ، اب  دـنریگ و  یم  لکـش  یعیبط  روط  هب  ناسنا  دوجو  رد  یناویح  زئارغ  هک  دـنک  یمن  ادـیپ  هار  یتخبـشوخ 

مهیلع ءایبنا  اذـل  ددرگ و  یم  روراب  میلعت  تیبرت و  اب  دوش و  یم  تیوقت  شرورپ ، رثا  رد  اتدـمع  هلقاع  هوق  اـما  دـندرگ  یم  دـنمورین 
.دنا هدش  هتخانش  يرشب  لوقع  نایبرم  مالسلا 

هحفص 182) )

، نانآ ترـصن  کمک و  نودب  هک  دنا  هتفاتـش  یمدآ ) درخ  لقع و  ینعی :  ) ینطاب لوسر  کمک  هب  هک  دنتـسه  ینادرم  ناربمایپ  سپ ،
.تسین زاسراک  یئاهنت  هب  لقع 

هرفسم ججحب  مکیلا  هللا  رذعا  دقف  »
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(. 1 «) .هحضاو رذعلا  هزراب  بتک  هرهاظ و 

امش يارب  يا  هناهب  رذع و  رگنشور ، ياهباتک  حیرص و  زراب و  ياه  تجح  راکشآ و  نشور و  لئالد  هلیسو  هب  دنوادخ  هتبلا  همجرت :
.تسا هتشاذگن  یقاب 

ياهدروخرب اب  ناربمایپ  دـشاب و  یم  يرورـض  مزـال و  تقیقح ، ربارب  رد  شکرـس  ناـسنا  حالـس  علخ  يارب  ءاـیبنا  نخـس  کـی  هب  و 
.دشاب یم  ءایبنا  فادها  نیرت  هدمع  زا  یکی  دوخ  نیا  دنهد و  رارق  یناگدنز  حیحص  ریسم  رد  ار  رشب  دنهاوخ  یم  یلوصا  یقطنم و 

رد وا  اب  دنتخادرپ و  یم  ناسنا  یئامنهار  هب  دندروآ  یم  تسد  هب  بیغ  ملاع  اب  طابترا  یحو و  قیرط  زا  هک  یئاه  یهاگآ  اب  ناربمایپ 
.دندرک یم  بلس  رشب  دارفا  زا  ار  رذع  هناهب و  هنوگره  هدومن و  مامت  ار  تجح  دندرک و  یم  دروخرب  حیحص  قطنم  بوچراهچ 

ناـسلب مهاعدـف  مهیلا ، راذـعالا  كرتـب  مهل  هجحلا  بجت  ـالئل  هقلخ ، یلع  هل  هجح  مهلعج  هیحو و  نم  هب  مهـصخ  اـمب  هلـسر  ثعب  »
(. 2 «.) قحلا لیبس  یلا  قدصلا 

ات داد  رارق  تجح  شناگدنب  رب  ار  نانآ  درک و  لیـسگ  هداد  صاصتخا  ناشیا  هب  هک  یـشورس  یحو و  اب  ار  شیوخ  نالوسر  همجرت :
.دندش نومنهر  قح  هار  هب  قداص  ینایب  اب  ار  رشب  ءایبنا  سپ  دشابن  فلخت  هانگ و  يارب  يرذع  هلیسو  نیدب 

هحفص 183) )

.183 هحفص 182 ،

--------------------------------------------------------------------------------

مالک 80. هغالبلا  جهن 

هبطخ 144. هغالبلا  جهن 

تلاسر غالبا 

نامیپ و ناشیا  زا  یحو  هلیـسو  هب  دیزگرب و  یناربمایپ  مدآ ، نادـنزرف  نایم  زا  لاعتم  دـنوادخ  مالـسلا ، هیلع  نینموملاریما  هاگدـید  زا 
رد دباتـشب و  لقع  کمک  هب  یحو  ات  درپس  ناشیاهب  یتناما  نوچمه  ار  رـشب  تیاده  تیلوئـسم  ماجنا  تلاسر و  يادا  تفرگ و  دهعت 

لامک تداعـس و  هب  یحو  لقع و  وترپ  رد  ناـسنا  هجیتن  رد  دـشاب و  وا  ییاـمنهار  یگدـنز ، ياـهنافوط  رد  تاـیح و  ياـههار  هروک 
تسد بولطم 
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.دبای

(. 1 «.) مهتناما هلاسرلا  غیلبت  یلع  مهقاثیم و  یحولا  یلع  ذخا  ءایبنا  هدلو  نم  هناحبس  یفطصا  «و 

غیلبت تفرگ و  دهعت  ناشیا  زا  یحو  ساسا  رب  هک  دیزگرب  یناربمایپ  مدآ  نادنزرف  نایم  زا  وا ، مان  تسا  كاپ  هزنم و  دنوادخ  همجرت :
.درپس ناشیا  هب  یتناما  نوچمه  ار  تلاسر 

لسرم و يربمایپ  دوجو  تمعن  زا  ار  يرـشب  ياـه  هعماـج  زگره  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  يدـح  هب  ناربماـیپ  تثعب  ترورـض  يرآ 
.تسا هتخاسن  هرهب  یب  هدرکن و  مورحم  دوخ ، يوس  زا  لزنم  یباتک 

(. 2 «) هدابع یلع  هب  هجحلا  میقیل  «و 

(. 3 «) ...انرقف انرق  هتالاسر  عئادو  یلمحتم  هئایبنا و  نم  هریخلا  نسلا  یلع  ججحلاب  مهدهاعت  لب  »

.دزاس حرطم  شناگدنب  رب  ربمایپ  هلیسو  هب  ار  تجح  دیاب  و  همجرت :

هحفص 184) )

حرطم يرـصع ، نرق و  ره  رد  شتلاسر  تناما  نـالماح  شیوخ و  ءاـیبنا  زا  یناگدـیزگرب  ناـبز  هب  ار  تجح  ناـیب و  یپ  رد  یپ  هکلب 
.تسا هدومرف 

شنیرفآ ودب  زا  هک  تسا  رادروخرب  یترورض  نانچنآ  زا  یناسنا  ياه  هعماج  يارب  ءایبنا  تثعب  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  رظن  زا 
.تسا هدومرف  لوحم  شیوخ ، ءایبنا  نالوسر و  هب  ار  اه  تیرومام  هنوگنیا  وا ، یگدنز  تایح و  يارب  نیمز  يزاس  هدامآ  ناسنا و 

دیزگرب شیاه  هدیرفآ  نایم  زا  ار  مدآ  درب  شیپ  ار  شنیرفآ  فده  تخاس و  مهارف  رـشب  یگدنز  يارب  ار  نیمز  دـنوادخ ، هک  هاگنآ 
دابآ وا  نادـنزرف  هلیـسو  هب  ار  نیمز  ات  دروآ  دورف  نیمز  هب  تشهب  زا  دوب  هدـش  بکترم  هک  یهابتـشا  اـطخ و  زا  هبوت  زا  سپ  ار  وا  و 

ار تیرشب  تفرگرب  ار  وا  ناج  دنوادخ  دیسر و  رـس  وا  رمع  هکنآ  زا  دعب  دنادرگ و  لماک  ناگمه  رب  ار  تجح  وا  هطـساو  هب  دزاس و 
یتسه و لئالد  یتسیاب  یم  هک  درکن  اهر  دوخ  رس 
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.دنریگ رارق  تفرعم ، ضیف و  هطساو  دنوادخ  ناسنا و  نایم  ءایبنا  دشاب و  حرطم  رشب  يارب  نانچ  مه  یتسرپادخ  قطنم 

هحفص 184.

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 1. هغالبلا  جهن 

هبطخ 90. هغالبلا  جهن 

هبطخ 90. هغالبلا  جهن 

اهدرخ تیبرت  اه و  هشیدنا  شرورپ 

لماک شرورپ  يارب  يرشب و  لوقع  حیحص  تیبرت  يارب  یحو  قطنم  حالـس و  اب  یلاعت  قح  نالوسر  ناربمایپ و  هکنآ  نخـس  هدیکچ 
ریـس هب  زگره  هدز و  اجرد  یناویح  دـعب  رد  ءایبنا  ياـهنم  اـه ، ناـسنا  هک  تسا  يرورـض  مزـال و  ناـشدوجو  یناـسنا ، ياـه  هشیدـنا 

(. 1) .دش دنهاوخ  یلوزن  ریس  طاطحنا و  راچد  هکلب  دیسر  دنهاوخن  یناسنا  لامک  هب  يدوعص و 

هحفص 185) )

هحفص 185.

--------------------------------------------------------------------------------

.داد میهاوخ  يرتشیب  حیضوت  دعب  تاحفص  رد  هتکن  نیا 

يرکف يربهر 

رد تایح و  ياههاگرذـگ  رد  تسا  ناـسنا  تیادـه  رـشب و  يربهر  نآ  دنتـسه و  كرتشم  فدـه  کـی  ياراد  یگلمج  یهلا  ءاـیبنا 
.یگدنز هرطاخم  رپ  ياهریسم 

ناسنا یماکان ، تسکش و  ياه  هنیمز  رد  رادشه  یگدنز و  نیناوق  نایب  اب  دنراد و  هدهع  هب  ار  داشرا  تیاده و  ریطخ  تیلوئسم  ءایبنا 
.دنهد یم  رارق  يرشب ، تایح  ياتسار  رد  ار  اه 

(. 1 «) .مدن لض و  اهنع  فقو  نم  منغ و  قحل و  اهب  ذخا  نم  هدصاق  هلبس  هدحاو و  نیدلا  عئارش  نا  الا و  »

زا سک  ره  .تسا  دـصقم  فدـه و  ياراد  یگلمج  نآ ، ياههار  تسا و  یکی  نید  ياه  نامرف  تاررقم و  هک  دیـشاب  هاگآ  همجرت :
نامیشپ هتشگ و  هارمگ  دنز  زاب  رـس  ریـسم ، نآ  رد  تکرح  زا  ای  دور و  ههاریب  سک  ره  دسر و  یم  فده  هب  دنک  تکرح  اههار  نآ 
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.دوش یم 

یم بیغرت  قیوشت و  ار  رادربنامرف  عیطم و  ناگدنب  هکنیا  نمـض  دنارـشبم  هدنهد و  رادشه  یهلا و  ياه  نامرف  هدـننک  نایب  ناربمایپ ،
ياهباذع زا  ار  نانآ  دـننک و  یم  خـیبوت  مه  ار  ناشکندرگ  نیفلختم و  دنـشخب  یم  رتشیب  يورین  ار  اهنآ  یهلا  ياه  هدـعو  اب  دـننک و 

.دنهد یم  میب  يورخا 

انیمی ذخا  نم  هاجنلاب و  هورشب  هقیرط و  هیلا  اودمح  دصقلا  ذخا  نم  تاولفلا ، یف  هلدالا  هلزنمب  هماقم ، نوفوخی  هللا و  مایاب  نورکذی  »
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(. 2 «) ...هکلهلا نم  هورذح  قیرطلا و  هیلا  اومذ  الامش  و 

هحفص 186) )

رد نایامنهار  دـننامه  ناشیا  دـنراد و  یم  رذـحرب  یهلا  رماوا  تفلاخم  زا  ار  مدرم  دـنا  یئادـخ  ياهزور  ناروآدای  ناربمایپ  همجرت :
یم ار  وا  دورب ، دـنهد  یم  ناشن  نانآ  هک  یئاـههار  زا  دـهد و  ارف  شوگ  ناـشیا  نخـس  هب  سک  ره  هک  دنتـسه  ناـیاپ  یب  ياـهریوک 

هب ددرگ  فرحنم  میقتـسم  هار  زا  دوش و  لیامتم  تسار  پچ و  هب  یـسک  رگا  دنهد و  یم  شدـیون  يراگتـسر  تاجن و  هب  دـنیاتس و 
.دنهد یم  میب  یتخبدب  تکاله و  زا  ار  يو  دننک و  یم  نایب  وا  يارب  ار  هار  تارطخ  دنزادرپ و  یم  وا  شهوکن 

هحفص 186.

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ ي 119. هغالبلا ، جهن 

هبطخ 213. باتک ، نامه 

یئارجا يربهر 

دـنا و هدوب  اوشیپ  ربهار و  اه ، یکین  راثآ  هب  تراـشب  اهیدـب و  هب  تبـسن  رادـشه  داـشرا و  دـعب  رد  هکناـنچ  مه  مالـسلا  مهیلع  ءاـیبنا 
زین یلمع  يربهر  رد  ارجا و  تیریدم و  دـعب  رد  نیا  رب  هوالع  دـنا  هتـشاد  هدـننک  نییعت  شقن  يرظن ، يرکف و  يربهر  رد  حالطـصاب 

هناهب ي هب  دنرامـش  یم  یگدولآ  ار  نتفرگ  تسد  هب  یئارجا  راک  هک  رظن  هتوک  هاگآان و  يا  هدع  رادنپ  فالخرب  دنا و  هدوب  ورـشیپ 
.دنا هدرپسن  نارابج  تسد  هب  ار  ایند  ترخآ  هب  نتخادرپ 

شـشوک شالت و  نید ، ياه  همانرب  يارجا  ینعی  هار  نیا  رد  دـندوب و  یهلا  عئارـش  اه و  نامرف  يارب  یبوخ  ناـیرجم  ناربماـیپ ، يرآ 
برخم و لماوع  ندرب  ناـیم  زا  يارب  دـندومن و  یم  هزراـبم  داـهج و  یهلا  ياهـشزرا  تیمکاـح  هار  رد  دـندرک و  یم  ناوارف  یلمع 

زا نکشراک 

هحفص 187) )

یـساسا و ياه  همانرب  زا  نید  هار  رد  هزراـبم  داـهج و  هک  تسا  ساـسا  نیمه  رب  دـندیزرو و  یمن  غیرد  تیلاـعف  شـالت و  هنوگچیه 
.تسا هدش  یقلت  يدج 

(. 1 «) .هب نیلداعلا  هنع و  نیربدملا  هللا  یف  دهاجف  »

اب مالسا ) یمارگ  لوسر  : ) همجرت
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.تخادرپ هزرابم  داهج و  هب  ادخ  هار  رد  دنتشگ ، یم  فرحنم  وا  نید  همانرب  یشم و  طخ  زا  دندرک و  یم  تشپ  ادخ  هب  هک  یناسک 

(. 2 «) رذعم نهاو و ال  ریغ  هءادعا  هللا  یف  دهاج  رصقم و  نا و ال  ریغ و  هبر  تالاسر  غلبف  »

هار رد  .دـیناسر و  مدرم  هب  ودرک  غالبا  یهاتوک ، یتسـس و  نیرتکچوک  نودـب  ار  یهلا  ياه  تلاـسر  مرکا ) لوسر   ) وا سپ  همجرت :
.تساخرب دربن  راکیپ و  هب  وا  نانمشد  اب  یشارت ، هناهب  فعض و  نیرتمک  نودب  ادخ 

ربارب رد  ار  نانآ  دنک و  زاسمد  نوناق  اب  ار  اه  ناسنا  هظعوم  داشرا و  زردنا و  دنپ و  اب  طقف  هک  هدیـسر  هبرجت  نیا  هب  رـشب  نونکات  ایآ 
؟ دروآ دوجو  هب  ار  یناسنا  لآ  هدیا  هعماج ي  دیامن و  میلست  تاررقم 

اتقیقح تیرـشب و  زوسلد  یتسار  هب  هک  ءاـیبنا  ناـبرهم و  دـنوادخ  لوا  هلحرم  رد  تشاد  یم  ناـکما  يزیچ  نینچ  رگا  کـش ، نودـب 
ار عضو  رگنایغط ، شکرـس و  سفن  ياراد  تسا  يدوجوم  هک  رـشب  تقلخ  یگژیو  اـما  دـنتخادرپ  یم  نآ  هب  دنتـسه  تسود  ناـسنا 

.تفر دهاوخن  شیپ  فده  دنک - باجیا  هک  اجنآ  روز - لامعا  نودب  هک  هتخاس  يروط 

هحفص 188) )

(. 3 «) فویسلا لالظ  تحت  هنجلا   » ثیدح ینعم  و 

، دیدرگ یمن  بوسحم  سدقم  ینوناق  عافد ، دش و  یمن  زیوجت  داهج  گنج و  یهلا  عئارش  ینامسآ و  نایدا  رد  رگا  هک  تسا  نیمه 
يارب دوب  يزبس  غارچ  عافد ، داهج و  ندوبن  زئاـج  دـش و  یم  ریگناـهج  قسف  رفک و  هک  اریز  تشاد  یمن  دوجو  یتشهب  ناـسنا  رگید 

یناوهـش ياهتـساوخ  نیمات  يارب  دندروآ و  یمرد  دوخ  مادختـسا  رد  ار  اهورین  همه  هک  زابـسوه  ناشکندرگ  بلط و  تردق  نایغای 
.دندیشک یم  یهابت  هب  یلک  هب  ار  تیناسنا  دوخ 

هوالع هک  دنا  هدش  یفرعم  شقن  نیا  اب  ءایبنا  هغالبلا ، جهن  رد  هک  تسا  نیا 
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.دنا هدوب  زین  يذوفن  اب  نایرجم  نامکاح و  دنا  هدوب  رشب  ناملعم  نانآ  هکنآ  رب 

(. 4 «) .هرما ذافنال  هلسرا  »

شیپ نیئآ ، نید و  تاررقم  ندرک  هدایپ  رشب و  هبناج  همه  تایح  نیمات  رد  ار  شیوخ  رما  ات  داتسرف  ار  مالسا  ربمایپ  دنوادخ  همجرت :
: هدومرف مالسا  ربمایپ  درکلمع  اب  هطبار  رد  زاب  .دربب و 

(. 5 «) .هنارجب نیدلا  برض  یتح  ماقتسا  ماقاف و  لاو  مهیلو  «و 

.تفای تیمکاح  نیمز  يور  رد  ادخ  نید  ات  دیزرو  تماقتسا  تساخ و  اپب  هک  درک  تموکح  مدرم  رب  ینارمکح  همجرت :

هحفص 189) )

.189 ، 188 هحفص 187 ،

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 133. هغالبلا  جهن 

هبطخ 115. هغالبلا  جهن 

.هدزای پاچ  هحاصفلا ص 280  جهن 

هبطخ 82. هغالبلا  جهن 

راصق 459. تاملک  هغالبلا ، جهن 

ترطف شابرادیب 

: دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد 

(. 1 «) .میقلا نیدلا  کلذ  هللا  قلخل  لیدبت  اهیلع ال  سانلا  رطف  یتلا  هللا  ترطف  افینح  نیدلل  کهجو  مقاف  »

ینوگرگد ادـخ  شنیرفآ  رد  هک  دـیرفایب  ار  اه  ناسنا  هک  یتشرـس  نامه  ساسا  رب  نک  حیحـص  تسار و  نیئآ  هب  يور  سپ  همجرت :
.راوتسا مکح و  نیئآ  نید و  تسا  نیا  تسین و 

يور دـیاب  ناسنا  هک  ینید  تسا و  وا  یئوجادـخ  تشرـس  نامه  یناسنا  ترطف  زا  روظنم  تسا و  شنیرفآ  یعون  تغل  رظن  زا  ترطف 
.تسا نومنهر  یتسرپاتکی  دیحوت و  نیئآ  نید و  يوس  هب  ار  ناسنا  نیمه ، تسوا و  تشرس  تقلخ و  اب  گنهامه  دنک  نآ  هب 
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رب شور  هار و  نا  دـبای و  تسد  یتخبـشوخ  تداعـس و  هب  نآ ، رد  كولـس  اب  ناـسنا  اـت  یناگدـنز  يارب  تسا  یـشور  عقاو  رد  نید 
(. 2) .تسا یناسنا  تشرس  ترطف و  ساسا 

ترطف و نیا  ینابهاگن  ءایبنا  فادـها  هلمج  زا  دـتفا و  یم  رود  ترطف  نیا  ریـسم  زا  يوناث  تاداع  ای  يراکـشومارف  رثا  رد  ناسنا  اـما 
شیپ ناسنا  تسد  هب  هک  يداع  ياه  یگدولآ  عاونا  زا  تسا  نآ  يزاس  ملاس 
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.دیآ یم 

تیبرت میلعت و  اب  اه  ناسنا  هک  تسا  يرطف  هیاپ  نیمه  رب  دـنا و  لاـعتم  دـنوادخ  اـب  رـشب  يرطف  ناـمیپ  قاـثیم و  نیمه  روآداـی  ءاـیبنا 
.دنسر یم  لامک  دشر و  هلحرم  هب  تیلوفط  زا  یگدنامرد  فارحنا و  زا  رود  هب  قح و  نالوسر 

(. 3 «) .هترطف قاثیم  مهوداتسیل  »

.دیامن هبلاطم  ناشیا  زا  ساسا  نآ  رب  دنک و  تساوخزاب  اه  ناسنا  زا  يرطف  نامیپ  دروم  رد  ات  داتسرف ) یپ  رد  یپ  ار  ءایبنا  : ) همجرت

هحفص 190) )

نیمه هک  راگدیرفآ  هب  تبسن  رشب  تیعقوم  یسانشزاب  رب  زین  تسا و  راگدرورپ  تخانش  وترپ  رد  یناسنا  لامک  دشر و  هک  اجنآ  زا  و 
یشومارف سکعب  دندرگ و  یم  صخـشم  اهتیلوئـسم  فئاظو و  هک  تسا  تخانـش  نیا  رانک  رد  تسوا و  عضو  هدننک  نییعت  تخانش 
ياهتمعن نیمه  رکذت  يروآدای و  اذل  دهد  یم  رارق  فارحنا  طوقس و  یبیـشارس  رد  ار  رـشب  هک  تسوا  رـصح  دح و  یب  ياه  تمعن 

.تسا هدش  نایب  تثعب ، فادها  هلمج  زا  یعقاو  تمعن  یلو  ندناسانش  یهلا و 

(. 4 «) .هتمعن یسنم  مهورکذی  «و 

.دنزادنا ناشیا  دای  هب  ار  وا  هدش  شومارف  تمعن  ات  همجرت :

هحفص 190.

--------------------------------------------------------------------------------

.30 مورلا : هروس 

.لوا پاچ  نازیملا ج 16 ص 186  زا  سابتقا 

.مکی هبطخ  هغالبلا  جهن 

.مکی هبطخ  هغالبلا  جهن 

يرشب لوقع  شرورپ 

یناسنا ياهدرخ  شرورپ  يرشب و  لوقع  هب  ندیـشخب  لامک  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  دوجو  تارمث  هلمج  زا  هک  میتخاس  ناشنرطاخ  البق 
.تسا

: هک میئوگب  تسین  لوقعم  زگره  نیاربانب 
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رکفت و يارب  ادبا  دـنا و  هتـشاد  یماو  دوخ  نید  نیئآ و  شریذـپ  هب  ناهرب  تجح و  نودـب  یئالقع و  قطنم  نودـب  ار  رـشب  ناربمایپ ،
.دنا هتخانش  یمن  یهاگیاج  هشیدنا 

.تسا دودرم  ءایبنا  بتکم  رد  یقطنم  ریغ  هناروکروک و  شریذپ  هدوب و  راوتسا  قطنم  تجح و  رب  ءایبنا  توعد  سکعب ، هکلب 

هحفص 191) )

هیاپ و یب  تسس و  ینخس  ص ،)  ) لوسر توعد  ربارب  رد  نارفاک  نخس  دیجم ، نآرق  رد 
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: دیوگ هک  اج  نآ  هدش  هتخانش  یقطنمریغ 

ائیـش و ال نوـملعی  ـال  مهواـبا  ناـک  وـلوا  اـنئابا  هیلع  اندـجو  اـم  انبـسح  اولاـق  لوـسرلا  یلا  هللا و  لزنا  اـم  یلا  اولاـعت  مـهل  لـیق  اذا  «و 
(. 1 «) .نودتهی

دیئاـمن هجوت  دـینکور و  وا  لوسر  هب  هدـمآ و  دورف  ادـخ  فرط  زا  هچنآ  يوس  هب  دوش : هتفگ  نارفاـک )  ) ناـشیا هب  هاـگره  و  همجرت :
! تسا سب  ار  ام  میتفای  نآ  رب  ار  نامناردپ  هک  هچنآ  دنیوگ 

!؟ دنشاب هتشادن  يا  هرهب  تیاده  زا  دننادن و  يزیچ  ناشناردپ  هک  دنچ  ره  ایآ 

الاب يرـشب  لوقع  نازیم  ات  دـنک  یم  شـشوکدوخ  تسا  راوتـسا  لقع  قطنم و  هیاپ  رب  هکنآ  رب  هوالع  مالـسا  نیئآ  تقیقح ، رد  يرآ 
تیوقت ینعی  نیمه ، دیآرد و  تیلعف  هب  اه  ناسنا  هوقلاب  ناهنپ و  لوقع  هکلب  ددرگ  روراب  اهدرخ  یحو  میلاعت  بوچراهچ  رد  دور و 

رشب هب  نانآ  تسا  هدوب  یهلا  نالوسر  هدمع ي  فادها  زا  هشیدنا  لقع و  وترپ  رد  یگدنز  لالدتـسا و  حور  شرورپ  يرظن و  يورین 
قطنم و حالـس  رازبا و  اـب  زج  بلاـطم  هئارا  رد  زین  دوخ  دـنریذپن و  لـیلد  تجح و  نودـب  ار  یبـلطم  چـیه  هنوگچ  هک  دـنا  هداد  داـی 

.دنرادنرب شیپ  هب  یماگ  لالدتسا 

مهتحت داـهم  عوـفرم و  مهقوـف  فقــس  نـم  هردــقملا : تاـیالا  مـهوری  لوـقعلا و  نئاـف  مـهل - اوریثـی  غیلبتلاــب و  مـهیلع  اوـجتحی  «و 
(. 2 «) .عوضوم

قح ياه  هناشن  دنزاس و  یم  راکشآ  ار  اهنآ  هدیـشوپ  ناهنپ و  ياهدرخ  دنزادرپ و  یم  جاجتحا  هب  اهنآ  اب  قئاقح ، ندناسر  اب  همجرت :
.ناشیاپ ریز  رد  راو  شرف  نیمز  تساهنآ و  رس  رب  راو  فقس  نامسآ  هنوگچ  هک  دنهد  یم  ناشن  اهنآ  هب  ار 

هحفص 192) )

.192 هحفص 191 ،

--------------------------------------------------------------------------------

.104 هدئاملا :

.مکی هبطخ  هغالبلا  جهن 

سرد هصالخ 

هک هتساوخ  اه  ناسنا  زا  تسا  هدیرفآ  نکمم  لکش  نیرتهب  رد  ار  ناهج  دنوادخ ، هک  هنوگنامه 
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.دنزیرب یپ  ار  یعامتجا  یگدنز  کی  لکش  نیرتهب  هداتسرف ، ءایبنا  طسوت  هک  یئاه  همانرب  یهلا و  عئارش  وترپ  رد 

هب ءایبنا  طسوت  هدش  هئارا  ياه  همانرب  نتسب  راکب  هجیتن  رد  یهلا و  يربهر  هیاس  رد  ناربمایپ  قداص  ناوریپ  هتشذگ و  ياهلـسن  یخرب 
.دنا هتفای  تسد  یعامتجا  نسحا  ماظن  لآ و  هدیا  یگدنز  نینچ 

رارکت تاهابتـشا  اهاطخ و  ات  دشاب  يدـنپ  هبرجت و  رـضاح  لسن  يارب  دـناوت  یم  هتـشذگ  رد  اه ، ناسنا  یگدـنز  ياه  بیـشن  زارف و 
.دوشن

تلذ یتخبدب و  هشیر  یگناگود  فالتخا و  هکنانچ  هدوب  لبق  ياه  تما  یتخبشوخ  تداعـس و  لماوع  نیرت  هدمع  زا  قافتا  داحتا و 
.دوش یم  بوسحم  اهتیعمج  اهتلم و  نآ 

تیادـه و یمدآ و  ياهدرخ  اه و  هشیدـنا  يزاس  روراب  يرـشب ، لوقع  شرورپ  تلاسر ، غالبا  تجح ، مامتا  ءاـیبنا  فادـها  هلمج  زا 
.درب مان  ناوت  یم  ار  اه  ناسنا  یلمع  يرکف و  يربهر 

هحفص 195) )

هحفص 195.

--------------------------------------------------------------------------------

تاغل

.رذح زا  رکذم  عمج  درجم  يالث  رما  لعف  دیشاب ، رذحرب  اورذحا :

.موزل زا  رکذم  عمج  درجم  یثالث  رما  لعف  دیشاب ، هارمه  مزالم و  اومزلاف :

.حوز زا  بیاغم  ثنوم  درفم  درجم  یثالث  یضام  لعف  دش ، رود  تحاز :

.تیور زا  لاعفا  باب  بئاغ ، رکذم  عمج  دیزم  یثالث  عراضم  لعف  ار ، نانآ  دنهد  ناشن  مه :) هفاضاب  وری   ) مهوری

.دهع نامیپ ، قاثیم :

لعافت باب  بئاغ ، رکذم  درفم  یضام  لعف  .تشاد  رظن  ریز  ار  نانآ  تخادرپ ، ناشیا  لاح  حالصا  هب  مه :) هفاضاب  دهاعت  : ) مهدهاعت
.دهع هدام  زا 

.عئادو هملک  هب  فاضم  لعفت  باب  لعاف ، مسا  .هدنشک  شودب  لماح ، نیلمحتم :)  ) یلمحتم

.تناما ینعم  هب  هعیدو  عمج  عئادو :
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.روث هشیر ي  زا  لاعفا  باب  بیاغم ، رکذم  درفم  عراضم  لعف  دنروآرد ، دنزاس ، راکشآ  اوریثی :

.جنگ هنیفد : عمج  نئافد :

.تسا نید  رارقتسا  زا  هیانک  هلمج  رتش ، ندرگ  ولج  تمسق  نارج :

هحفص 196) )

عراضم لعف  .ناشیا  زا  دننک  هبلاطم  مه :) هفاضاب  وداتسی  هفاضاب  ل   ) مهوداتسیل
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(. ادا  ) هدام زا  لاعفتسا  باب  بیاغم ، رکذم  عمج 

.نایسن زا  لوعفم  مسا  .هدش  شومارف  یسنم :

.روفس هدام  زا  لاعفا  باب  لعاف ، مسا  .راکشآ  زاب ، هرفسم :

.لاعفا باب  بئاغ ، رکذم  درفم  یضام  لعف  تفرگ ، ناشیا  تسد  زا  هناهب  مکیلا : هفاضاب  رذعا 

.ربدم عمج  .ناگدننک  تشپ  نیربدم :

.فرحنم ینعم  هب  اج  نیا  رد  لداع  عمج  نیلداعلا :

.فعض یگتسخ و  ینو : زا  لعف  مسا  ناو :

.فعض یتسس و  نهو : زا  لعاف  مسا  نهاو :

.وج هناهب  رصقم ، يانعم  هب  رذع  زا  لعاف  مسا  رذعم :

.ذوفن زا  لاعفا  باب  ردصم  ارجا ، ندنارذگ ، ذافنا :

.دوق هدام  زا  لاعفنا  باب  بئاغ ، ثنوم  درفم  دیزم  یثالث  یضام  لعف  .تفرگ  رارق  رایتخا  رد  دش ، مار  تداقنا :

.لد داوف : عمج  هدئفالا :

.میقتسم طسو و  هنایم ، لدتعم ، هدصاق :

.ریوک نابایب ، ارحص ، هالف ، عمج  تاولفلا :

هحفص 201) )

.201 هحفص 196 ،

--------------------------------------------------------------------------------

تلاسر

يراذگنوناق يرکف و  عبنم  هناگی  یحو 

هحفص 203) )
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حرط یگنوگچ  اب  یلک  روط  هب  تلاسر و  فادها  یخرب  اب  زین  تثعب و  ياه  هنیمز  یلهاج و  دهع  ياه  یگژیو  اب  شیپ  سرد  ود  رد 
.میدش انشآ  ایبنا ، طسوت  نیرب  هعماج ي 

یخرب اهناسنا و  رایع  مامت  یگدـنز  هنیمز  رد  یلاعت  قح  نالوسر  يزیر  هماـنرب  رد  ینامـسآ  شورـس  یحو و  شقن  هب  سرد  نیا  رد 
هدودحم ي رد  ار  رگید  لئاسم  یخرب  هزجعم و  دوجو  تمـصع و  موزل  ناربمایپ و  ندوب  یما  زین  میزادرپ و  یم  تثعب  ياهدرواتـسد 

.میهد یم  رارق  ثحب  دروم  هغالبلا ، جهن 

هحفص 203.

...اما دنارشب  ایبنا 

یحو همشچرس ي  اب  لاصتا  بیغ و  اب  طابترا 

دنا هدوب  یما  ناربمایپ 

ایبنا تمصع 

دنراد هزجعم  ناربمایپ 

یناسنا شزرا  تیدوبع و 

ءایبنا یگنهامه 

تلاسر موادت 

تثعب ياهدرواتسد 

اهنآ يزاسراکشآ  اهدادعتسا و  شرورپ 

دئاقع حالصا و 

اه ناسنا  ياپ  زا  ریجنز  لغ و  نتشادرب 

یسانشایند

ایند يزاسدابآ 

سرد هصالخ ي 
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تاغل

--------------------------------------------------------------------------------

...اما دنارشب  ایبنا 

ناهج اب  طابترا  رد  ینامـسآ و  شورـس  یحو و  زایتما  اب  یهتنم  دـنک  یم  یفرعم  اه  ناسنا  ریاـس  دـننامه  يرـشب  ار  اـیبنا  میرک  نآرق 
.بیغ

ار تیعقاو  اب  قبطنم  هنایم و  رظن  کی  دـنک و  یم  هئطخت  یهلا  نالوسر  تیـصخش  هراـبرد ي  ار  یطیرفت  یطارفا و  ياـه  هیرظن  نآرق 
.دزاس یم  حرطم 

هحفص 204) )

(. 1) .دحاو هلا  مکهلا  امنا  یلا  یحوی  مکلثم  رشب  انا  امنا  لق 

، هناگی يادخ  زج  امش  دوبعم  هک  دوش  یم  یحو  نم  هب  هک ) قرف  نیا  اب   ) امش دننامه  متسه  يرـشب  نم  تسین ه  نیا  زج  وگب  همجرت :
.تسین

دـنا و هتـشاد  شقن  ایبنا  هب  لاعتم  راگدرورپ  يوس  زا  مایپ  ندـناسر  ماکحا و  غالبا  رد  ینامـسآ ، ناگتـشرف  هکئالم و  کـش ، نودـب 
.تسا هدرک  یم  غالبا  نانآ  هب  ار  شیوخ  ياه  مایپ  یحو ، کلم  طسوت  دنوادخ 

(. 2 «.) هیهن هرما و  عئادو  نیلسرملا  یلا  مهلمح  هیحو و  یلع  هنامالا  لها  کلانه  امیف  مهلعج 

هب ار  نانآ  دینادرگ و  شیوخ  یحو  نیما  دوخ  ياج  رد  ار  ناگتشرف  دنوادخ ، همجرت :
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.دیشخب تیرومام  نالوسر ، هب  شیاهنامرف  لاقتنا  هب  دوخ و  یهن  رما و  ياهتناما  يادا 

رـشب و تیادـه  يارب  هکلب  دـنرادن  يراک  رـس و  امیقتـسم  مدرم  ياه  هدوت  اب  یهلا ، تلاـسر  ماـجنا  رد  ناگتـشرف  عطق  روط  هب  نکیل 
.دنوش راک  دراو  دیاب  ناربمایپ )  ) يا هدیزگرب  دارفا  اه  ناسنا  دوخ  نایم  زا  طقف  وا  يربهر  تیلوئسم 

(. 3) .رشبلا الا  ءامسلا  لسر  دعب  هللا  نع  غلبی  ام  و 

.دوش یمن  غیلبت  رومام  رشب  زج  دنناربمایپ ) ادخ و  نایم  هطساو  هک   ) ینامسآ نالوسر  یناسر  مایپ  زا  سپ  دنوادخ  يوس  زا  همجرت :

رگید دننامه  دیاب  دنوادخ  يوس  زا  لوسر  یناسنا و  هعماج ي  ربهر  هک  تسا  ملـسم  یعطق و  هلئـسم  کی  نیا ، دـیجم ، نآرق  رظن  زا 
رب یناسنا  هماج ي  داتـسرف و  یم  رـشب  تروص  هب  ار  وا  امتح  دیزگ  یمرب  يربمایپ  هب  ار  يا  هتـشرف  دنوادخ  رگا  یتح  دشاب  اه  ناسنا 

.داد یم  شرارق  اه  ناسنا  ربهار  درک و  یم  وا  نت 

هحفص 205) )

(. 4) .نوسبلی ام  مهیلع  انسبلل  الجر و  هانلعجل  اکلم  هانلعج  ول  و 

رب میدروآ و  یمرد  ناسنا  تروص  هب  ار  وا  میداتسرف ) یم  ربمغیپ  ار  يا  هتـشرف   ) میداد یم  رارق  هتـشرف  ار  ربمایپ  ام  هاگره  و  همجرت :
.دنشوپ یم  مدرم  ار  هچنآ  میدناشوپ  یم  نانا 

هک ار  یناسنا  نیتسخن  یلاعت  دنوادخ  اذل  میمان  یم  شربمایپ  هک  تسا  هدـیزگرب  ناسنا  نامه  رـشب  ادـخ و  نایم  طبار  هرخالاب ، يرآ 
دـشاب و مامت  اـه  ناـسنا  رب  یهلا  تجح  اـت  داد  رارق  ربماـیپ  لوسر و  ار  وا  دروآ ، دوجو  هب  ینادـنزرف  وا  زا  دـیرفایب و  نیمز  يور  رد 

.دبای ققحت  رشب  يربهر 

(. 5) .هدابع یلع  هب  هجحلا  میقیل  ...هتلبج و  لوا  هلعج  هقلخ و  نم  هریخ  مالسلا ) هیلع   ) مدآ راتخا 

حرطم شناگدنب  رب  وا  هلیسو  هب  ار  تجح  ات  ...تخاس  شنیرفآ  دبسرس  لگ  ار  وا  دیزگرب و  شناگدیرفآ  نایم  زا  ار  مدآ  همجرت :
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.دیامرف

.205 هحفص 204 ،

--------------------------------------------------------------------------------

.6 تلصف :

زارف 29.  9 هبطخ : مالسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن 

هبطخ ي 20. هغالبلا  جهن 

.9 ماعنالا :

زارف 45. هبطخ 90 ، هغالبلا : جهن 

یحو همشچرس ي  اب  لاصتا  بیغ و  اب  طابترا 

نایم زا  هتساخرب  يا  هتسیاش  درف  حلاص و  ناسنا  دیاب  هک  تسین  هتسیاش  رشب ، دوخ  عون  زا  يدرف  زج  یناسنا  هعماج  يربهر  يارب  سپ 
ناسنا دارفا  رگید  رب  وا  زایتما  هک  تسا  حرطم  لاوس  نیا  اما  دـهد  ماجنا  ار  یهلا  تلاـسر  دریگ و  تسد  هب  ار  روما  ماـمز  رـشب ، دوخ 

؟ تسیچ

هحفص 206) )

هک دنشاب  یتیصوصخ  ياراد  ناربمایپ  دیاب  دزاس و  ادج  اه  ناسنا  رگید  زا  ار  ایبنا  نالوسر و  یگرزب ، رایـسب  زایتما  دیاب  دیدرت  نودب 
؟ تسیچ تیصوصخ  نآ  سپ  .دنا  هدش  اه  ناسنا  يربهر  تلاسر و  راد  هدهع  نارگید ، هن  نانآ  طقف ، هلیسو ، نادب 

یتسه راگدـیرفآ  زا  طقف  ار  دوخ  همانرب ي  هشقن و  دنباریـس و  یحو  همـشچرس  عبنم و  زا  دنتـسه و  طاـبترا  رد  بیغ  ناـهج  اـب  اـیبنا 
.دنراد یم  تفایرد 

(. 1) هیحو نم  هب  مهصخ  امب  هلسر  ثعب 

.داد صاصتخا  ناشیا  هب  هک  یشورس  یحو و  اب  تخیگنارب  شیوخ  نالوسر  همجرت :

هتخاس و هدامآ  تلاسر  يادا  يارب  ار  ناـنآ  هلیـسو  نادـب  دـنوادخ  هک  تسا  شزومآ  میلعت و  ءاـیبنا  يارب  یحو  هغـالبلا  جـهن  رظن  زا 
.تسا هدینادرگ  ناش  هتسیاش  يرشب ، هعماج  يربهر  يارب 

تعیرـش و تروص  هب  ار  یعمج  يدرف و  تایح  ياه  همانرب  دنتفرگ و  یم  ار  مزال  ياه  یهاگآ  تاعالطا و  یحو ، قیرط  زا  ناربمایپ 
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يرکف عبنم  ایبنا  يارب  یحو  مالک  کی  هب  دنتشاد و  یم  هضرع  تیرشب  هب  هتشاد و  تفایرد  ینامسآ  یحو  رذگهر  زا  یگدنز ، نیئآ 
.تسا هدوب  يراذگنوناق  هیاپ  ساسا و  هرخالاب  یلاعت و  هشیدنا  همشچرس  و 

ياتسار رد  يرشب و  تایح  ياه  هنیمز  همه  رد  دنتشاد و  رادیب  یلد  اونش و  یـشوگ  زاب ، یمـشچ  یحو ، وترپ  رد  یلاعت  قح  نالوسر 
اب اه  ناسنا  تیاده 
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.دندرپس یم  ماگ  یحو  یئانشور  غارچ و 

هحفص 207) )

اوحبصتساف مهلوقع  تاذ  یف  مهملک  مهرکف و  یف  مهاجان  دابع  تارتفلا  نامزا  یف  ههربلا و  دعب  ههربلا  یف  هئالآ  تزع  حرب هللا  ام  «و 
(. 2) .هدئفالا عامسالا و  راصبالا و  یف  هظقی  رونب 

عئارـش زا  رـشب  زا  یگدیرب  ترتف و  نارود  رد  اهنامز و  يا  هراپ  رد  تسادنمـشزرا - شیاهتمعن  هک  دـنوادخ - يارب  هراومه  همجرت :
رد سپ  تسا  هدز  فرح  ناشیاهدرخ  اـهلقع و  اـب  هتفگ و  زار  ناـنآ  اـب  ناـشراکفا ، اـه و  هشیدـنا  رد  هک  تسا  هدوب  یناگدـنب  یهلا 
(. تسا هدش  لزان  ناشیا  رب  یحو  ینعی   ) .دنا هتشگ  دنم  هرهب  هدننکزاب ، لد  شوگ و  هدنهد و  شنیب  هدننکرادیب ، یئانشور  زا  هجیتن ،

.207 هحفص 206 ،

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 144. هغالبلا : جهن 

هبطخ 213. هغالبلا  جهن 

دنا هدوب  یما  ناربمایپ 

.سب تسا و  هدوب  ینامسآ  شورس  یحو و  ناشیا  یهاگآ  ملع و  عبنم  هناگی  ایبنا و  شناد  هار  اهنت  هک  دیدرگ  نشور  شیپ  ثحب  زا 

هکلب دنا  هتخوماین  یبلطم  یـسک  زا  دنا و  هدزن  نیمز  رب  وناز  يداتـسا  شیپ  دنا و  هدناوخن  سرد  يا  هسردـم  یبتکم و  رد  نانآ  ینعی 
.تسا هدوب  یهلا  ماهلا  یحو و  قیرط  زا  یندل و  ملع  دنا ، هتشاد  هک  یشناد  ره 

میلعت یـسک  زا  ار  نتـشون  ندـناوخ و  شناد و  یب  داوسیب و  هن  دـنا  هدوب  هدـناوخان  سرد  نانآ  هک  نیمه ، ینعی  ندوب  یما  ياـنعم  و 
.دنشابن دلب  نتشون  ندناوخ و  مه  یهلا  میلعت  یحو و  قیرط  زا  یتح  هکنآ  هن  دنا  هتفاین 

دنا هدوب  شناد  ملع و  ياراد  ناربمایپ  سپ  تسین  هدنبیز  ایبنا  يارب  نتشون  ندناوخ و  تردق  لامک و  نادقف  يداوسیب و  ههبـش  نودب 
.دنتشون یمن  يزیچ  تحلصم ، هب  یهتنم  دنا  هتشاد  نتشون  ندناوخ و  تردق  ملعت و  میلعت و  هن  یحو  هار  زا  یهتنم 

هحفص 208) )

کنیمیب هطخت  باتک و ال  نم  هلبق  نم  ولتت  تنک  ام  «و 
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(. 1 «.) نولطبملا بابرالا  ذا 

نایوج هناهب  تروص ، نیا  رد  هک  یتشون  یمن  ار  نآ  شیوخ  تسد  اب  يدـناوخ و  یمن  رگید  یباتک  باتک ، نیا  زا  لبق  وت  و  همجرت :
.دنداتفا یم  دیدرت  هب  ارگ  لطاب 

هحفص 208.

--------------------------------------------------------------------------------

.48 توبکنعلا :

ایبنا تمصع 

ار مدرم  هکنآ  هعماج و  ياوشیپ  ربهار و  هک  تسا  یهلا  ءایبنا  زراب  تافـص  زا  تیـصعم  یگدولآ و  عون  ره  زا  یکاپ  هانگ و  زا  يرود 
نتشیوخ وا  ، » هارمگ راکهنگ و  درف  نامرفان و  یـصاع و  ناسنا  دشاب و  ورـشیپ  ماگـشیپ و  دیاب  دوخ  دناوخ  یمارف  یکین  حالـص و  هب 

؟» دنک يربهر  ار  هک  تسا  مگ 

اب ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  لاعتم  راگدرورپ  هک  هاگنآ  تسا  هدـش  رکذ  ناهرب  اـب  ماوت  ناربماـیپ ، يارب  تمـصع  موزل  دـیجم  نآرق  رد 
.مداد رارق  مدرم  ربهار  اوشیپ و  ار  وت  دومرف : دومزایب و  ینانخس 

: دیسر باطخ  ...زین  نم  لسن  زا  و  تشاد : هضرع  تساوخرد ، شیاین و  ماقم  رد  میهاربا  و 

(. 1) .نیملاظلا يدهع  لانی  «ال 

.دسر یمن  نارگمتس  هب  نم  دهع  نامیپ و  همجرت :

هحفص 209) )

، دنراد یمزاب  نآ  ماجنا  زا  ار  مدرم  تسا و  هانگ  هک  ار  هچنآ  دنا  يرشب  ياه  هعماج  نیتسار  ناحلـصم  هک  یهلا  نالوسر  ایبنا و  يرآ 
.دندرگ یمن  نآ  درگ  ادبا  دنیامن و  یم  كرت  ار  نآ  لوا  هلحرم  رد  دوخ 

(. 2) .تعطتسا ام  حالصالا  الا  دیرا  نا  هنع  مکاهنا  ام  یلا  مکفلاخا  نا  دیرا  ام  و 

یم ناوت  دـح  اـت  نم  مهد  ماـجنا  هدرک و  فـلخت  دوـخ  مراد  یمزاـب  نآ  زا  ار  امـش  هک  هچنآ  دروـم  رد  مهاوـخ  یمن  نم  و  همجرت :
.منزب حالصا  هب  تسد  مهاوخ 

: دیامرف یم  نینچ  ار  نومضم  نیمه  نینموملاریمازین  هغالبلا  جهن  رد 
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(. 3) .اهنع مکلبق  اهانتا  الا و  هیصعم  نع  مکاهنا  اهیلا و ال  مکقبسا  الا و  هعاط  یلع  مکثحا  ام  هللا  ینا و  سانلا  اهیا  »

امش دنگوس - ادخ  هب  نم - هتبلا  مدرم  يا  همجرت :
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چیه زا  مریگ و  یم  یـشیپ  تقبـس و  امـش  رب  نآ ، ماجنا  رد  دوخ  هکنآ  رگم  منک  یمن  قیوشت  بیغرت و  يرادربنامرف  تعاطا و  هب  ار 
.میامن یم  عانتما  نآ  زا  امش ، زا  لبق  دوخ  هکنآ  رگم  مراد  یمنزاب  یهانگ  ینامرفان و 

دشاب و لماع  دوخ  دیاب  دنک  یم  توعد  يرما  كرت  ای  يراک و  ماجنا  هب  ار  مدرم  هک  یـسک  تسا  نیمه  مالـسا  نآرق و  قطنم  يرآ 
.دشاب مدقشیپ  نیا ، كرت  نآ و  ماجنا  رد 

(. 4) .هنع نوهانتی  رکنملا و  نع  نوهنی  هب و  نورمتای  طسقلاب و  نورمای  و 

.دنزرو یم  بانتجا  دوخ ، دنراد و  یمزاب  یتشز  رکنم و  زا  دنرگداد ، دوخ ، دنهد و  یم  نامرف  داد  طسق و  هب  همجرت :

: دوش یم  روآدای  نینچ  مامت  تحارص  هب  ار  تقیقح  نیا  زین  نآرق 

(. 5) .نولعفت ام ال  اولوقت  نا  هللادنع  اتقم  ربک  نولعفت  ام ال  نولوقت  مل  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  »

هحفص 210) )

دیئوگب ار  يزیچ  امش  هک  تسا  روآ  مشخ  رایـسب  دنوادخ ، دزن  دیهد !؟ یمن  ماجنا  هک  دیئوگ  یم  ار  يزیچ  ارچ  نینموم ! يا  همجرت :
.دیتسین لماع  نادب  هک 

نیا ياراد  دـیاب  یلوا  قیرط  هب  دـنا  هدـیزگرب  لماک و  ياه  ناسنا  هک  ایبنا  دنـشاب ، نینچ  دـیاب  اـه  ناـسنا  همه  نآرق  رظن  زا  هک  ـالاح 
هانگ و ینامرفان و  عون  همه  زا  دنروآ و  ياج  هب  ار  وکین  ياهراک  همه  دـنهد و  ماجنا  ار  فئاظو  تابجاو و  هیلک  ینعی  دنـشاب  لامک 

.دنا هدوب  نینچ  نانآ  نیمه و  ینعی  تمصع  دننیزگ و  يرود  دنسپان ، تشز و  لمع  ره  باکترا  زا 

.210 هحفص 209 ،

--------------------------------------------------------------------------------

.124 هرقبلا :

.88 دوه :

هبطخ 174. هغالبلا : جهن 

هبطخ 213. هغالبلا : جهن 

2 و 3. فصلا :

دنراد هزجعم  ناربمایپ 
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.یحو بیغ و  ناهج  اب  طابترا  رد  هتسراو و  كاپ و  دنا  هدوب  ینادرم  ایبنا  هک  میتسناد  سپ 

يرهاظ یکریز و  اب  يدرف  رگا  هک  دونش  یم  حرطم  لاوس  نیا  اج  نیا  رد 
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؟ تسیچ نیغورد  یعدم  زا  نیتسار  قداص و  ربمایپ  تخانش  هار  دشر  تلاسر  توبن و  یعدم  غورد  هب  هتسارآ ،

فئاـظو و عماـج  یتعیرـش  نـیئآ و  هـکنیا  زا  رظن  عـطق  هـتبلا  .دوـش  یم  حرطم  ناربماـیپ  يارب  هزجعم  دوـجو  موزل  هـک  تساـج  نـیا 
نیناوـق و نیرتیلاـع  يواـح  صقن  یب  عماـج و  یباـتک  يرـشب و  تاـیح  فـلتخم  ياـه  هنیمز  رد  یعاـمتجا  يدرف و  ياهلمعلاروتـسد 

مامت رد  ایبنا  شیالآ  یب  كاپ و  هریس ي  رب  هوالع  هدناوخان و  سرد  یما و  صخش  زا  مه  نآ  یگدنز ، تاررقم 

هحفص 211) )

ایبنا زا  کی  ره  کلذ  عم  دـشاب  یتجح  دنـس و  ناربمایپ  يوعد  قدـص  هنیمز ي  رد  دـناوت  یم  یئاهنت  هب  کی  ره  هک  ناشتایح  راودا 
.دنا هداد  هئارا  مه  یئاه  هزجعم 

دوب لهجوب  فک  ردنا  اهگنس 

دوز تسیچ  نیا  وگب  دمحا  يا  تفگ 

ناهن متشم  رد  تسیچ  یلوسر  رگ 

نامسآ زار  يراد ز  ربخ  نوچ 

تساه هچ  ناک  میوگب  یهاوخ  نوچ  تفگ :

تسار میقح و  ام  هکنآ  دنیوگب  ای 

گنس هراپ  ره  وا  تشم  نایم  زا 

گنردیب دمآ  نتفگ  تداهش  رد 

تفگ هللا  الاو  تفگ  هلا  ال 

(. 1) تفس هللا  لوسر  دمحا  رهوگ 

نیا دراد و  یم  نایب  ص )  ) دمحم ترضح  اب  ار  دوخ  تیصوصخ  هکنآ  زا  سپ  ع )  ) نینموملاریما یلع  هغالبلا ، جهن  هعصاق  هبطخ  رد 
هک هاـگنآ  دـیامرف  یم  دوـش ، یم  روآداـی  هتفرگ  رارق  هللا  لوـسر  تیبرت  میلعت و  دروـم  تسخن  راـگزور  زا  هـک  ار  تلیـضف  فرش و 
هب امسر  هکنآ  زا  سپ  تشادن و  عالطا  رما ، نیا  زا  نم  زج  يدحا  تخادرپ  یم  شیاین  هب  درک و  یم  تولخ  ارح  راغ  رد  ادخ  لوسر 

مدید و یم  ار  تلاسر  یحو و  رون  نم  میدرازگ و  یم  زامن  هرفن  هس  هجیدخ  نم و  وا و  دومرف  ینلع  توعد  دیـسر و  تلاسر  فرش 
ماگنه هب  ار  ناطیش  هلان  مدرک و  یم  مامشتسا  ار  توبن  شوخ  هحئار ي 
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.مدینش یم  یحو  لوزن 

هحفص 212) )

: دیامرف یم  بلاطم  نیا  نایبا  زا  سپ 

نینچ وت  نیـشیپ  ناکاین  هک  يا  هدـش  یعدـم  گرزب  يرما  وت  دـمحم ! يا  دـنتفگ  دـندمآ و  ادـخ  لوسر  دزن  شیرق  هک  مراد  داـی  هب 
یناوتن رگا  یتسه و  ربماـیپ  لوسر و  وت  هک  میناد  یم  یتسناوت ، رگا  هک  میهاوخ  یم  ار  يراـک  ماـجنا  وت  زا  اـم  دـنا و  هدرکن  یئاـعدا 

.یتسین شیب  يزادرپ  غورد  رگوداج و  وت  هک  دش  دهاوخ  مولعم 

: تسیچ امش  تساوخرد  لاوس و  دومرف : ربمایپ 

.دتسیاب وت  يولج  رد  هشیر  گرب و  خاش و  اب  دوش و  هدنک  اج  زا  یهاوخب  تخرد  نیا  زا  میهاوخ  یم  شیرق :

نم تیناقح  رب  تداهـش  دروآ و  دـیهاوخ  ناـمیا  امـش  دـنک  نینچ  دـنوادخ  رگا  سپ  تساـناوت  زیچ  همه  رب  دـنوادخ  دومرف : ربماـیپ 
.يرآ دنتفگ : شیرق  .داد  دیهاوخ 

نیب یفقت  یتح  کقورعب  یعلقناف  هللا  لوسر  ینا  نیملعت  رخالا و  مویلا  هللااب و  نینموت  تنک  نا  هرجـشلا  اهتیا  اـی  دومرف : ربماـیپ  هاـگنآ 
(. 2) .هللا نذاب  يدی 

رد وش و  هدنک  هشیر  یپ و  اب  سپ  متسه  ادخ  لوسر  نم  هک  یناد  یم  يراد و  نامیا  نیسپاو  زور  ادخ و  هب  رگا  تخرد ! يا  همجرت :
.تسیاب ادخ ، نامرف  هب  نم  ربارب 

يادص تکرح  ماگنه  دمآ و  ادخ  لوسر  روضح  دش و  هدنک  اج  زا  هشیر  اب  تخرد  نآ  .دنگوس  ادـخ  هب  دـیامرف : یم  نینموملاریما 
يور مه  یخرب  درتسگ  ار  شیاه  هخاش  داتـسیا و  ربمایپ  هاگـشیپ  رد  تخرد  نآ  يرآ  .ناگدنرپ  لاب  يادص  دننامه  تشاد  يدیدش 

.تفرگ رارق  مدوب  هداتسیا  ربمایپ  تسار  تمس  رد  هک  نم  شود 

هحفص 213) )

رد رگید  یمین  دیایب و  دنک و  ترح  تخردزا  یمین  دیهاوخب  دنتفگ : دانع  ربکت و  يور  زا  هنحـص  نیا  هدهاشم ي  زا  سپ  شیرق  اما 
.دنامب تباث  دوخ  ياج 

تخرد نآ  زا  ربمایپ 
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.درک تکرح  ربمایپ  شیپ  هب  رگید  یمین  دنامب و  دوخ  ياج  رد  تخرد  نآ  زا  یمین  مامت ، یتفگش  اب  دنک و  نانچ  هک  تساوخ 

.ددرگرب فصن  نآ  ات  دومرف  ربمایپ  ددنویپب و  هدنام  مین  نآ  هب  ددرگرب  هدمآ  هک  رگید  مین  نیا  دیئامرفب  دنتفگ : موس  راب 

یم فارتعا  نونکا  متسه  یسک  نیلوا  ما و  هدروآ  نامیا  امش  هب  هک  متسه  یـسک  نیتسخن  نم  هللا ! لوسر  ای  هللا ، الا  هلا  ال  متفگ : نم 
وا دنتفگ  یگمه  شیرق  اما  .داد  ماجنا  ادـخ  تساوخ  اب  دوب  امـش  تلاسر  قیدـصت  امـش و  دـییات  رد  هک  هچ  ره  تخرد  نیا  هک  منک 

! تسا زادرپ  غورد  رحاس و 

درک و فارتعا  رارقا و  نادـب  یتسیاـب  هزجعم  هدـهاشم  زا  سپ  یلو  تسا  مزـال  توبن  یعدـم  زا  نآ  بلط  هزجعم و  دوجو  نیارباـنب ،
نالوسر زاب  دهاوش ، راثآ و  هدهاشم  فصو  اب  دنراد  رابگنز  هایس و  یلد  هک  نانآ  نادناعم و  نارفاک و  هچ  رگا  .تفریذپ  ار  تقیقح 

.دنا هدناوخ  بذاک  رحاس و  ار  نانآ  هدرک و  بیذکت  ار  یهلا 

نیا لهجوب  اهگنس  زا  دینش  نوچ 

نیمز رب  ار  اهگنس  نآ  مشخ  دز ز 

رگد رحاس  وت  لثم  دوبن  تفگ 

رس جات  یئوت و  رس  ار  نارحاس 

هحفص 214) )

.214 ، 213 ، 212 هحفص 211 ،

--------------------------------------------------------------------------------

.مراهچ پاچ  نادیواج - تاراشتنا  نامزاس  پاچ  يولوم ص 126  يونثم 

.زارف هبطخ 234 ، هغالبلا : جهن 

یناسنا شزرا  تیدوبع و 

هتخانش زاب  یتسه ، راگدیرفآ  هب  تبسن  وا  یگدنب  نازیم  زا  ناسنا  شزرا  تسا و  رشب  تیدوبع  ياتـسار  رد  نوناق  مالـسا ، هاگدید  زا 
هب ار  اهناسنا  راگزور ، نارگ  هطلـس  نارابج و  دشاب  یم  تیدوبع  ياه  هنیمز  شرورپ  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  تکرح  ساسا  اذل  دوش  یم 

رد ار  دوخ  دننک و  تعاطا  نانآ  زا  ارچ  نوچ و  نودب  دنهاوخ  یم  اهنآ  زا  دنشک و  یم  شیوخ  یگدرب  تیقر و  ریجنز 

نید تخانش  ياهسرد  هلسلس  زومآ  (ع ) یلع www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 283زکرم  هحفص 175 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنیامن ادف  ناشیا  كاپان  فادها  ریسم 

نمـض هکلب  دـنا  هدومنن  مادختـسا  شیوخ  یـصخش  عماـطم  دروم  رد  ار  مدرم  دـنا و  هدرکن  توعد  دوخ  يوس  هب  زگره  اـیبنا  نکیل 
.دنا هتخاس  مهارف  ناگمه  يارب  ار  یگدازآ  يدازآ و  ياه  هنیمز  ادخ ، یگدنب  تعاطا و  هب  رشب  توعد 

نکلو هللا  نود  نم  یل  ادابع  اونوک  سانلا  لوقی  مث  هوبنلا  مکحلا و  باتکلا و  هللا  هیتوی  نا  رـشبل  ناک  ام  : » میناوخ یم  میرک  نآرق  رد 
(. 1 «) نوسردت متنک  امب  باتکلا و  نوملعت  متنک  امب  نیینابر  اونوک 

هدنب ادخ ، ياج  هب  هک  دیوگب  مدرم  هب  درادن  قح  هداد ، تلاسر  توبن و  تموکح و  باتک ، يو  هب  دنوادخ  هک  يرـشب  چیه  همجرت :
.دیریگ یمارف  بلطم  دیناوخ و  یم  سرد  دیزومآ و  یم  باتک  امش  هک  دیشاب  یئادخ  ینابر و  دیاب  هکلب  دیشاب  نم  ي 

(. 2) .ارح هللا  کلعج  دق  كریغ و  دبع  نکت  ال  دیامرف : یم  هغالبلا  جهن  رد  نینموملاریما 

هحفص 215) )

.تسا هداد  رارق  هدازآ  ارت  دنوادخ  هک  شابم  يرگید  هدرب ي  همجرت :

ادخ یگدنب  تیدوبع و  ياتـسار  رد  ار  اه  ناسنا  هک  دـنیآ  دوجو  هب  یئاه  تموکح  يرـشب  هعماج  رد  دـهاوخ  یم  ع )  ) نینموملاریما
نادرخیب و تسد  هب  هعماـج  رد  تردـق  هک  دروـخ  یم  سوـسفا  زین  دـنروآ و  مهارف  ناـگمه  يارب  ار  دـشر  هنیمز ي  دـننک و  تیبرت 

تـسد هب  تسد  هدرک و  لـیم  فـیح و  یـصخش  عماـطم  هار  رد  ار  یموـمع  ياـه  تورث  لاـملا و  تـیب  هـک  دـتفیب  راـکهبت  ناـهیفس 
.دننادرگب

«. ابزح نیقـسافلا  ابرح و  نیحلاصلا  الوخ و  هدابع  الود و  هللا  لام  اوذختیف  اهراجف  اهءاهفـس و  همالا  هذـه  رما  یلی  نا  یـسآ  یننکلو  »
(. 3)

دوخ ناـیم  ار  لاـملا  تیب  سپ  دـننک  تموکح  ناراـکبان  نادرخیب و  تلم ، تما و  نیا  رب  هک  تسا  نیا  رب  نم  فساـت  نکیل  همجرت :
شیوخ ناگدرب  ار  ادخ  ناگدنب  دننادرگب و  تسد  هب  تسد 
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.دنزاسب ناراکهبت  اب  دنزاسن و  هتسیاش  نامدرم  ناحلاص و  اب  دنزاس و 

هحفص 215.

--------------------------------------------------------------------------------

.79 نارمع : لآ 

زارف 46. همان 31 ، هغالبلا ، جهن 

.62 همان : هغالبلا ، جهن 

ءایبنا یگنهامه 

هدوب و فدـه  کی  ياراد  یگلمج  ایبنا  تسا  هدوب  یکی  گـنهامه و  ناـشیاه  هماـنرب  دـنا و  هدوب  هناـگی  دـحتم و  ینادرم  ناربماـیپ 
دنا هدوب  لماع  دوخ  هتشاد و  نامیا  ناعذا و  دنتفگ  یم  هچنآ  هب  دنا  هدوب  تیلوئسم  همانرب و  کی  ياراد  سوه و  يوه و  یب  ینادرم 

.دنا هدوب  یمیمص  هناگی و  مه  هب  تبسن  هکلب  دنا  هدوبن  لدود  لزلزتم و  ناشمارم  رد  زگره  و 

(. 1) ...هبر نم  هیلا  لزنا  امب  لوسرلا  نمآ 

.دراد رواب  نامیا و  دوش ، یم  لزان  وا  رب  شراگدرورپ  يوس  زا  هچنآ  هب  ربمایپ  همجرت :

هحفص 216) )

ناکم رد  يرا  رضاح  را  غارچ  ود 

نآ ریغ  تروص  هب  دشاب  یکی  ره 

یکی ره  رون  درک  ناوتن  قرف 

یکشیب يرآ  يور  شرونب  نوچ 

هدوب هناگی  يدـصقم  ياراد  ناشیا ، يوس  زا  هدـش  هئارا  ياه  نیئآ  دـنا  هدـش  یفرعم  یگژیو  نیمه  اب  ناربماـیپ  زین  هغـالبلا  جـهن  رد 
.دنا هدوب  شیوخ  نیئآ  مارم و  ینیع  هنومن  دوخ  تسا و 

(. 2) هدصاق هلبس  هدحاو و  عئارشلا  نا  الا و 

.یکی زین  اه  فده  اهدصقم و  تسا و  یکی  عئارش  هک  دیشاب  هاگآ  همجرت :
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(. 3) قحلا لیبس  یلا  قدصلا  ناسلب  مهاعدف  ...هلسر  ثعب 

.دناوخارف قح  يوس  هب  یتسار  قدص و  نابز  کی  اب  هلیسو  نادب  ار  مدرم  سپ  تخیگنارب  شیوخ  نالوسر  ایبنا و  همجرت :

هحفص 216.

--------------------------------------------------------------------------------

.285 هرقبلا :

هبطخ 119. هغالبلا : جهن 

هبطخ 144. هغالبلا : جهن 

تلاسر موادت 

هلیلج هلـسلس  تقیقح  رد  دنا و  هدوب  یکرتشم  دصاقم  ياراد  تلاسر  تثعب و  فادها  رظن  زا  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  دـش  هراشا  هکنانچ 
نیا تسا و  هدوب  تایح  ریـسم  رد  ناسنا  لماک  رایع و  مامت  يربهر  نآ ، دـنا و  هتفرگ  یم  یپ  ار  یئـالاو  دـصقم  فدـه و  ناربماـیپ ،

لوسر ره  هکلب  دنتـسناد  یمن  هتفای  نایاپ  ارنآ  ایند ، نیا  رد  شیوخ  تایح  نایاپ  اب  هتـسناد و  راد  هلابند  يا  همانرب  ار  سدـقم  تکرح 
نیشناج ای  هدرک و  یفرعم  ار  يدعب  لوسر  ، شرمع ءاضقنا  زا  سپ 
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.تسا هدنایامن  یم  مدرم  هب  ار  دوخ  زا  دعب  یصو  و 

هحفص 217) )

(. 1 «.) فلخ هللا  نیدب  مهنم  ماق  فلس  مهنم  یضم  املک  »

یم توبن  تلاسر و  راد  هدـهع  و   ) .تساخ یم  اپب  یهلا  نیئآ  نید و  اب  نانآ  زا  ینیـشناج  تفر ، یم  ایند  زا  يربماـیپ  هاـگره  همجرت :
(. دش

: دومرف رشبلاوبا  مدآ  هرابرد  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما 

نم هریخلا  نسلا  یلع  جـجحلاب  مهدـهاعت  لب  هتفرعم  نیب  مهنیب و  لصت  هتیبوبر و  هجح  مهیلع  دـکوی  اـمم  هضبق  نا  دـعب  مهلخی  مل  و 
(. 2 «) انرقف انرق  هتالاسر  عئادو  یلمحتم  هئایبنا و 

هطساو تجح و  زا  مورحم  ار  نانآ  درکن و  اهر  دوخ  رس  ار  يرـشب  هعماج  درک ، حور  ضبق  ار  رـشبلاوبا  مدآ  هکنآ  زا  سپ  و  همجرت :
رب ار  تجح  داتـسرف و  ناشیا  يارب  ار  ماظن  يایبنا  تلاـسر و  نـالماح  یپ ، رد  یپ  یلاوتم و  روط  هب  هکلب  تخاـسن  تخانـش ، ضیف و 

.تخاس مامت  ناگمه 

: میناوخ یم  نینچ  زین  نیتسخن  هبطخ  رد 

(. 3) هلبق نم  هفرع  رباغ  وا  هدعب  نم  هل  یمس  قباس  نم 

یفرعم مدرم  يارب  ار  وا  یلبق  لوسر  هک  يا  هدنیآ  لوسر  هدرب و  مان  یکین ) هب   ) وا زا  يدعب ، ربمایپ  هک  يا  هتـشذگ  رد  ربمایپ  همجرت :
.تسا هدرک 

هحفص 218) )

.218 هحفص 217 ،

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 93. هغالبلا : جهن 

(. حابشا ، ) هبطخ 90 هغالبلا : جهن 

زارف 37. مکی ، هبطخ  هغالبلا : جهن 

تثعب ياهدرواتسد 
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اهنآ يزاسراکشآ  اهدادعتسا و  شرورپ 

دئاقع حالصا و 

اه ناسنا  ياپ  زا  ریجنز  لغ و  نتشادرب 

یسانشایند

ایند يزاسدابآ 

--------------------------------------------------------------------------------

اهنآ يزاسراکشآ  اهدادعتسا و  شرورپ 

یم تایح  نایاپ  هب  نیتسخن  تیفیک  نامه  هب  دـننک و  یم  زاغآ  تخاونکی  ابیرقت  تباث و  زئارغ  اب  ار  دوخ  یگدـنز  الوصا  تاـناویح ،
.دسر یم  تیاهن  یب  هب  یتح  یهاگ  دنک و  یم  عورـش  رفـص  زا  تفگ  ناوت  یم  يا  هزادـنا  ات  ار  شیوخ  یگدـنز  ناسنا  یلو  دنـسر 

هوقلاب و تسا  يدوجوم  دراذگ  یم  جراخ  ناهج  یتسه و  هصرع ي  هب  مدق  هک  ردام  مکش  رد  تقلخ  لحارم  یط  زا  سپ  رشب  ینعی 
دوخ زا  هک  تسین  دنم  هرهب  یندب  يورین  نانچنآ  زا  وا  تسا  ینطاب  يرهاظ و  ياهورین  زا  يرایسب  دقاف  اریز  اه  ندش  دادعتسا  ياراد 

اهالخ نیا  ردام ، ردپ و  هفطاع  رهم و  رگا  درادن و  يریبدت  رکف و  شیوخ  یگدنز  هرادا  يارب  زین  ریبدت  رکف و  ظاحل  زا  دنک و  عافد 
.دهد همادا  تسناوت  یمن  شیوخ  تایح  هب  ناسنا  درک  یمن  رپ  ار 

هک ندش  لاح  رد  تسا  يدوجوم  ناسنا  عقاو ، رد  دراد و  دوجو  هوقلاب  تروص  هب  ناسنا  رد  هک  تالامک  زا  يرایسب  تسا  نینچ  مه 
.دنک یم  ادیپ  زورب  یلامک  دسر و  یم  تیلعف  هب  ناسنا  زا  يا  هوق  هظحل  ره  زور و  ره 

هحفص 219) )

اهدادعتسا اه و  هوق  زا  تسا  ینوناک  تسا  یگدنز  يارب  يونعم  يدام و  حالـس  عون  همه  دقاف  هک  ناسنا  فیعـض  دازون  نیمه  يرآ 
دـنیآرد و تیلعف  هب  دروم  هب  اجب و  اـه  هوق  نآ  دوش و  تیبرت  میلعت و  حیحـص  روط  هب  ناـسنا  رگا  دـنوش و  یم  رهاـظ  جـیردت  هب  هک 

.دمآ دهاوخ  دوجو  هب  هنومن ، لماک و  ناسنا  دیدرت ، یب  دوش  افوکش  یحو  تعیرش و  وترپ  رد  یمدآ  هشیدنا  لقع و 

ياهدادعتسا دنا  هدیشوک  ءایبنا  هک  دشاب  یم  تثعب  مهم  ياهدرواتسد  زا  یکی  نیمه ، و 
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دننک فشک  تسا ، هریخذ  اهبنارگ  يا  هنیفد  تروص  هب  وا  دوجو  رد  ار  اه  هوق  اهورین و  نیا  دنزاس و  راکشآ  ار  یمدآ  داهن  رد  هتفهن 
لد رد  ناهنپ  تسا  یجنگ  دـننامه  وا ، رد  هوقلاب  لـقع  درخ و  اهدادعتـسا و  نیا  دوشن  عقاو  اـیبنا  تیبرت  میلعت و  تحت  هک  یناـسنا  و 

.دور یم  نایمزا  هدیسوپ و  دوش و  یمن  فشک  هک  نیمز 

(. 1 «) لوقعلا نئافد  مهل  اوریثی  و  »... 

.دنناسر یم  روهظ  هب  هتخاس و  راکشآ  ار  راو  هنیجنگ  ياهدرخ  ناشیا  يارب  و  همجرت :

هحفص 219.

--------------------------------------------------------------------------------

زارف 35. مکی  هبطخ  هغالبلا ، جهن 

دئاقع حالصا و 

ادیپ یئاهشیارگ  دئاقع و  يرطف ، روط  هب  ناسنا  .تسا  ءایبنا  ياهتلاسر  اه و  تیلوئسم  هلمج  زا  رـشب  تارکفت  میظنت  دئاقع و  حالـصا 
هطقن فارحنا ، نیمه  دوخ  هدرک و  ادیپ  فارحنا  دیاقع ، اهـشیارگ و  نیا  رد  یفلتخم  لماوع  رثا  رد  نامز  رورم  هب  ادعب  یلو  دنک  یم 

.ددرگ یم  وا  یتایح  لئاسم  زا  يرایسب  رد  یئاه  فارحنا 

هحفص 220) )

لکش رورم ، هب  هک  تسا  یتسرپادخ  دیحوت و  یفارحنا  تروص  ناسنا ، یلمع  يداقتعا و  یگدنز  رد  كرش  عاونا  یتسرپ و  تب  الثم 
ولج ات  دندمآ  گرزب  ءایبنا  تسا و  هدرک  لاغـشا  یلمع ، يرکف و  لئاسم  روما و  رد  ار  ادـخ  ياج  ادـخ ، ریغ  اجیردـت  تسا و  هتفرگ 

.دنریگب ار  یشیدنا  جک  يورجک و  فارحنا و  نیا 

(. 1 «) هتعاط یلا  ناطیشلا  هعاط  نم  هتدابع و  یلا  ناثوالا  هدابع  نم  هدابع  جرخیل  »... 

تدابع یگدنب و  يوس  هب  ار  نانآ  هدروآ و  نوریب  اه  تب  شتسرپ  زا  ار  مدرم  وا  ات  درک  ثوعبم  ار  دمحم  ترـضح  دنوادخ  همجرت :
.دراداو ادخ  تعاطا  يوریپ و  هب  ار  ناشیا  هدرک و  جراخ  سیلبا  تعاطا  يوریپ و  زا  دربب و  دنوادخ 

هحفص 220.

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 147. هغالبلا : جهن 

اه ناسنا  ياپ  زا  ریجنز  لغ و  نتشادرب 
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دـیق و دوش  یم  هدیـشک  یتسرپ  تب  هب  یتسرپاتکی  زا  رـشب و  یگدـنب  هب  لاعتم  دـنوادخ  تیدوبع  زا  ناـسنا  هک  یلماوع  نیمه  رثا  رب 
هدرب اه ، ناسنا  هدوت  زا  تیرشب ، خیرات  لوط  رد  اه  توغاط  .دنامب  اه  تیقر  ریجنز  رد  هلیسونیدب  ات  دیآ  یم  دوجو  هب  وا  رب  یئاهدنب 

تسا و حرطم  حوضوب  نایقتم  يـالوم  هغـالبلا  جـهن  يـالبال  نآرق و  ناـیب  رد  اـه ، تیعقاو  نیا  دـنا و  هدرب  هرهب  هدیـشک و  راـک  راو 
زا ار  ناسنا  ياپ  تسد و  زا  ریجنز  لغ و  نتشادرب  دیجم  نآرق  .تسا  هدش  رکذ  ءایبنا  تثعب  فادها  زا  یکی  تروص  هب  نآ  اب  هزرابم 

اهدروآ تسد  هلمج 
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.دنک یم  یفرعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  متاخ  ربمایپ  هژیو  هب  ءایبنا  تثعب  جئاتن  و 

(. 1 «) مهیلع تناک  یتلا  لالغالا  مهرصا و  مهنع  عضی  «و 

هحفص 221) )

.دراد یمرب  هدش ، هداهن  ناشیا  رب  هک  ار  یئاهریجنز  اه و  لغ  زین  اهناسنا و  شود  زا  ار  هانگ  نیگنس  راب  مالسا ) ربمایپ   ) وا همجرت :

هک رـصا »  » هملک يانعم  هظحالم  اب  تسیچ ؟ هدروآ  نایم  هب  تبحـص  نآ  رد  نآرق  هک  يریجنز  لغ و  نیا  نیگنـس و  راب  هاـنگ و  نیا 
ینعی دراد  يرهاظ  هبنج  هک  هنوگنامه  ریجنز  لغ و  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دـنا و  هدرک  انعم  نیگنـس  راب  هانگ و  ارنآ  ناسانـش ، تغل 
دنروآ یم  دوجو  هب  فوخم  ياه  نادنز  هدیشک و  دنب  هب  دوخ  عورشمان  عفانم  مادختسا  رد  ار  اه  ناسنا  زا  يرایسب  راگزور ، نایغاط 

زین ینطاب  يرکف و  ياهدنب  دـیق و  يرـشب ، ياه  هعماج  نارگداسف  نیا  نینچمه  دـندنب  یم  هدازآ  ياهناسنا  ياپ  رب  ریجنز  هدـنک و  و 
.دننک یم  داجیا  اه  تلم  يارب 

داعبا يرگنـشور  رد  مه  دـنناهر و  یم  یماظن  ياه  یئوگروز  يرهاظ و  ياه  یگدـنب  غوی  زا  ار  اه  ناسنا  مه  یلاـعت ، قح  نـالوسر 
شزرا دض  هب  ار  رشب  یگدنز  هک  هتخادرپ  توغاط  یگنهرف  يرکف و  ياهدنب  دیق و  اب  هداد و  جرخ  هب  یفاک  ششوک  یناسنا  لئاسم 

.دنیامن یم  هزرابم  هناتخسرس  دنک ، یم  لیدبت 

دوخ رود  هب  تیرشب  هک  يداقتعا  يرکف و  ياهدنب  دیق و  ادخ و  ریغ  یگدنب  عون  ره  زا  ار  اه  ناسنا  یئاهر  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 
.تسا هداد  رارق  دیکات  دروم  هدومن  مورحم  یگدازآ  يرطف و  تمعن  زا  ار  نتشیوخ  هدینت و 

« ارح هللا  کلعج  دق  كریغ و  دبع  نکت  «ال 

.تسا هتخاس  هدازآ  هدیرفآ و  دازآ  ار  وت  دنوادخ  هک  شابم  نارگید  هدنب  همجرت :

هحفص 222) )

.222 هحفص 221 ،

--------------------------------------------------------------------------------

.157 فارعالا :

یسانشایند

تیهام صیخشت  ایند و  تخانش 

نید تخانش  ياهسرد  هلسلس  زومآ  (ع ) یلع www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 283زکرم  هحفص 183 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا تثعب  ياهدرواتسد  هلمج  زا  ایبنا و  يدوجو  راثآ  زا  رگید  یکی  نایم  نیا  رد  رشب  شقن  نییعت  نآ و 

اریز دنامبزاب  لماکت  زا  دوش و  فارحنا  راچد  تسا  نکمم  نآ  نتشاگنا  فده  ایند و  يابیرف  رهاظم  هب  یمرگرـس  رثا  رد  رـشب  نوچ 
.دسرب دصقم  هب  درذگب و  لزنم  نیا  زا  هتفای  لماکت  هتسراو و  دیاب  تسا و  یناسنا  نادیواج  تایح  هاگرذگ  ایند 

(. 1 «) اهسفنل قلخت  مل  اهریغل و  تقلخ  ایندلا  »

(. دشاب فده  هک   ) دوخ يارب  هدشن  هدیرفآ  دوخ و  ریغ  يارب  تسا  هدش  هدیرفآ  ایند  همجرت :

ار نآ  دـننک و  یفرعم  رـشب  هب  ار  ایند  تقیقح  لمع ، رد  مه  راتفگ و  رد  مه  دـنا  هدیـشوک  نیعمجا ) مهیلع  هللا  یلـص   ) ناربمایپ يرآ 
.ددرگن هدنامرد  دوشن و  شزغل  راچد  ناسنا  ات  دنناسانشب  رشب  یلماکت  تکرح  لزانم  زا  یلزنم 

مهل اوبرضیل  اهئارض و  نم  مهورذحیل  اهئاطغ و  نع  مهل  اوفشکیل  هلسر  سنالا  نجلا و  یلا  ثعب  هقلذخ و  ایندلا  نکـسا  يذلا  وه  «و 
(. 2 «) اهبویع مهورصبیل  اهلاثما و 

رشب نج و  يوس  هب  دوخ  نالوسر  داد و  ناکـسا  نیمز  يور  رد  ار  شیوخ  ياهدیرفآ  هک  تسا  يراگدیرفآ  نامه  دنوادخ  همجرت :
نآ تقیقح  اهیرگنشور ، اهلثم و  ندز  اب  دنرادب و  رذحرب  ار  ناشیا  نآ  ياهبیـسآ  زا  دننز و  رانک  ایند  هرهچ  زا  هدرپ  نانآ ، ات  داتـسرف 

.دنهد یهاگآ  تخانش و  ناشیا  هب  ایند  بویع  دروم  رد  دنزاس و  راکشآ  ار 

هحفص 223) )

هحفص 223.

--------------------------------------------------------------------------------

رامش 455. راصق  تاملک  هغالبلا ، جهن 

هبطخ 182. هغالبلا : جهن 

ایند يزاسدابآ 

هب اصخـش  دوخ  ناربمایپ  هک  دـنچ  ره  تسا و  يورخا  یگدـنز  نتخاس  يارب  يا  هلیـسو  هکلب  تسین  فدـه  ایبنا  رظن  رد  ایند  هکنیا  اب 
ناوت یم  هصالخ  روط  هب  کلذعم  دنا  هدرک  یم  تعانق  تایح  تایرورض  هب  رودقملا  یتح  دنا و  هتشادن  یمامتها  يویند  یگدنز 
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.تسا هدش  لوذبم  صاخ  تیانع  نآ  لماک  يانعم  هب  یتسیزهب  هب  نیمز و  يزاسدابآ  هب  ایبنا  ياه  همانرب  رد  تفگ ،

رارق يرادرب  هرهب  دروم  دوش و  فشک  رـشب  طسوت  نیمز  لد  رد  هدـش  هریخذ  داوم  نیا  ماخ و  تعیبط  نیا  هک  هدومرف  هدارا  دـنوادخ 
.تسا هدوب  نیمه  نیمز  رب  مدآ  طوبه  زا  دصقم  دنهد و  ناشن  تیقالخ  دوخ  زا  اه  ناسنا  هجیتن  رد  دریگ و 

(. 1 «) هلسنب هضرا  رمعیل  هبوتلا  دعب  هطبهاف  »

.دزاس دابآ  وا  لسن  اب  ار  نیمز  ات  دروآ  دورف  نیمز  هب  هبوت ، زا  سپ  ار  وا  دنوادخ  همجرت :

هحفص 224) )

هحفص 224.

--------------------------------------------------------------------------------

زارف 46. هبطخ 90 ، هغالبلا : جهن 

سرد هصالخ ي 

.یحو یگژیو  اب  دنک  یم  یفرعم  یئاهرشب  ار  ایبنا  نآرق 

.دنتشاد یم  تفایرد  یحو  هار  زا  ار  مزال  ياهیهاگآ  هدید و  شزومآ  یحو ، قیرط  زا  ناربمایپ 

هدوب یحو  هار  زا  طقف  ناشتفرعم  شناد و  هکلب  دنا  هدـناوخن  سرد  یملعم  چـیه  دزن  يداتـسا و  چـیه  شیپ  ینعی : دـنا  هدوب  یما  ایبنا 
.تسا

.تسا هدز  یمن  رس  ناشیا  زا  یتیصعم  هانگ و  تایح  نارود  یگدنز و  داعبا  مامت  رد  دنا و  هدوب  موصعم  ینامدرم  ایبنا 

.دنا هدوب  مدقشیپ  دوخ  تاروتسد  میلاعت و  هب  لمع  رد  ناربمغیپ 

.دنا هداد  هئارا  هزجعم  دنراد  طابترا  یحو  ملاع  اب  هکنیا  شیوخ و  يوعد  قدص  تابثا  يارب  ایبنا 

یهلا تیدوبع  لامک  هلحرم ي  هب  ار  ناسنا  دندیـشوک  یم  هدوب و  ادخ  حـلاص  ناگدـنب  ناربمغیپ  تسوا و  تیدوبع  رد  ناسنا  شزرا 
.دننک افوکش  ار  وا  ياهدادعتسا  دنناسرب و 

مارم و رد  یفالتخا  داضت و  زگره  دنا و  هدناوخ  یم  ارف  قح  قدص و  هار  هب  ار  تیرشب  یگمه ، هدوب و  دحاو  یفده  ياراد  ناربمغیپ 
.دراد همادا  ناشهار  دنا و  هتشادن  مه  اب  راتفگ ،

ایند و تخانش  رشب ، ياپ  تسد و  زا  ریجنز  لغ و  نتشادرب  لوقع ، شرورپ  دئاقع ، حالصا  ناوت  یم  تثعب  ياهدرواتسد  نیرتمهم  زا 
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.درب مان  ار  نآ  يزاسدابآ  رد  یعس 

هحفص 227) )

هحفص 227.

--------------------------------------------------------------------------------

تاغل

.لمح هشیر  زا  لیعفت  باب  رکذم  درفم  صخش  موس  دیزم ، یثالث  یضام  لعف  اهنآ ، رب  درک  راب  مه ) هفاضاب  لمح   ) مهلمح

.تسا یحو  دارم  اج  نیا  رد  هدرپس  تناما ، هعیدو : عمج  عئادو 

.سبل هدام ي  زا  عمج  صخش  لوا  درجم  یثالث  یضام  لعف  میدناشوپ ، یم  انسبل ) هفاضاب  هفاضاب ل  و   ) انسبلل و 

.تنیط تشرس ، شنیرفآ ، هفاضاب ه ) هلبج   ) هتلبج

.تقو زا  یتمسق  نامز ، زا  يا  هراپ  ههربلا :

.يوجن هشیر ي  زا  هلعافم  باب  رکذم  درفم  صخش  موس  دیزم  یثالث  یضام  لعف  درک ، یئوگزار  مه ) هفاضاب  یجان   ) مهاجان

.حبص هشیر  زا  لاعفتسا  باب  رکذم  درفم  صخش  موس  دیزم  یثالث  یضام  لعف  دندرک  حبص  اوحبصتسا ) هفاضاب  ف   ) اوحبصتساف

.يرادیب هظقی :

.بلق لد ، داوف : عمج  هدئفا 

.بیر هدام  زا  لاعتفا  باب  رکذم  درفم  صخش  موس  دیزم  یثالث  یضام  لعف  دنداتفا ، یم  دیدرت  هب  باترا ) هفاضاب  ل   ) باترال

.ثح هشیر  زا  درفم  صخش  لوا  درجم  یثالث  عراضم  لعف  منک ، یم  قیوشت  بیغرت و  مک ) هفاضاب  ثحا   ) مکثحا

.یهن هشیر  زا  لعافت  باب  درفم  صخش  لوا  دیزم  یثالث  عراضم  لعف  منک ، یم  يراددوخ  یهانتا :

.علق هشیر  زا  لاعفنا  باب  ثنوم  درفم  دیزم  یثالث  رما  لعف  وش ، هدنک  یعلقنا :) هفاضاب  ف   ) یعلقناف

هحفص 228) )

.فقو زا  ثنوم  درفم  صخش  مود  درجم  یثالث  عراضم  لعف  یتسیا ، یم  یفقت :
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.بر هب  بوسنم  مسا  ینابر  عمج  نیینابر :

.سرد زا  رکذم  درفم  صخش  مود  درجم  یثالث  عراضم  لعف  دیناوخ ، یم  سرد  نوسردت :

.رما زا  لاعتفا  باب  رکذم  عمج  صخش  موس  دیزم  یثالث  عراضم  لعف  دننک ، یم  لمع  دنرب ، یم  نامرف  نورمتای :

.نیئآ نید ، روخشبآ ، تعیرش : عمج  عئارش 

.تسا رادفده  دارم ، اج  نیا  رد  دصق  زا  لعاف  مسا  هدصاق :

.اسا زا  درفم  صخش  لوا  درجم  یثالث  عیاضم  لعف  موش ، یم  نیگهودنا  یسآ :

یثالث عراضم  لعف  دنریگ ، یم  اوذختی ) هفاضاب  ف   ) اوذختیف
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.ذخا زا  لاعتفا ، باب  رکذ  عمج  صخش  موس  دیزم 

.ددرگب تسد  هب  تسد  هک  يزیچ  هلود : عمج  لود 

.نامالغ ناگدرب و  لئاخ : عمج  لوخ 

.روث زا  رکذم  عمج  صخش  موس  لاعفا ، باب  دیزم  یثالث  عراضم  لعف  دنزاس ، یم  راکشآ  دنروآ ، یم  نوریب  اوریثپ :

.اه هنیجنگ  هنیفد ، عمج  نئافد :

هحفص 233) )

.233 هحفص 228 ،

--------------------------------------------------------------------------------

ءایبنا

ناربمایپ هریس ي  قالخا و 

هحفص 235) )

هناگی یحو  یعامتجا ، حـلاص  ماظن  داجیا  رد  تثعب  شقن  تیلهاج ، راصعا  ياه  یگژیو  تثعب و  ياه  هنیمز  زاب  شیپ ، ياهـسرد  رد 
یخرب اـب  نـینچمه  نتــشاد و  هزجعم  تمــصع و  ندوـب ، یما  لـثم  ءاــیبنا  تایــصوصخ  زا  یــضعب  يراذــگنوناق و  يرکف و  عـبنم 

.میدش انشآ  تثعب ، ياهدرواتسد 

.دش میهاوخ  انشآ  هغالبلا ، جهن  هدودحم ي  رد  ناربمایپ  هریس ي  قالخا و  اب  سرد  نیا  رد 

هحفص 235.

نیقی نامیا و 

ادخ صلاخ  ناگدنب 

دنا هدوب  فعضتسم  رشق  زا  ءایبنا 

دنا قشمرس  هوسا و  ءایبنا ،

ءایبنا یتسیز  هداس 
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تمواقم یتخسرس و 

یهلا نالوسر  رابت 

سرد هصالخ ي 

تاغل

--------------------------------------------------------------------------------

نیقی نامیا و 

قلخ و هب  ناسنا  یگتـسارآ  يارب  هزیگنا  نیرتدـنمورین  یقالخا و  لئاضف  ياـنبریز  تسا ، رواـب  ناـمیا و  هجرد ي  نیرتیلاـع  هک  نیقی 
.تساه یتسپ  اه و  تلاذر  زا  سفن  يزاسکاپ  هب  ناسنا  نتشاداو  يارب  يوق  یلماع  نامه ، تسا و  هدیدنسپ  وکین و  يوخ 

همشچرس ي هب  هتشاد و  نیتسار  يرواب  نامیا و  حیحص و  یتخانـش  یتسه ، قئاقح  هرابرد ي  یگدنز و  لئاسم  رد  مدآ  نادنزرف  رگا 
نیقی

هحفص 236) )

لهج و نایم  رد  نانآ  هاگره ، سکعب ، .دش و  دنهاوخ  رود  اه ، يدب  لئاذر و  زا  بذج و  اه  یئوکن  لئاضف و  بسک  هب  ارهق  دنسرب ،
زاب یلـصف  دوخ ، یگدـنز  رد  اه  تلیـضف  تالامک و  يارب  زگره  دنـشاب  هرهب  یب  نیقی  ناـمیا و  زا  دـننک و  تسیز  یلدود ، کـش و 

.درک دنهاوخن  ادیپ  هزیگنا  اه ، یگریت  اه و  یصلاخان  زا  نطاب  هیفصت  اهنآ و  لیصحت  بسک و  يارب  درک و  دنهاوخن 

« هلک نامیالا  نیقیلا  : » دومرف یثیدح  رد  ادخ  لوسر 

(. 1) .نامیا یگمه  زا  تسا  ترابع  نیقی  همجرت :

هیاپ ي رب  هک  يدایز  لمع  زا  تسا  رت  تلیـضفاب  دنوادخ  دزن  رواب ، نیقی و  رب  ینبم  موادم ، هتـسویپ و  لمع  دومرف : مه  قداص  ماما  و 
(. 2) .دشابن نیقی 

.دنک یم  یفرعم  رواب  نامیا و  ياراد  دوخ  نیئآ  تعیرش و  هب  تبسن  ار  مالسا  ربمایپ  میرک ، نآرق 
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.285 هرقبلا : ...هبر » نم  هیلا  لزنا  امب  لوسرلا  نمآ  »

.دراد رواب  نامیا و  هدش ، یحو  هدیدرگ و  لزان  يو  هب  شراگدرورپ  يوس  زا  هچنآ  هب  ص )  ) ربمایپ همجرت :

شزرا یب  یهاو و  لئاسم  هب  تایح ، یعقاو  ياهـشزرا  نامیا و  هب  يدنب  ياپ  ياج  هب  هک  يراصن  دوهی و  هب  باطخ  ادخ  باتک  رد  و 
ام هللااب و  انمآ  اولوق  : » دومرف دنناوخ  یم  هدناوخ و  یمارف  تینارـصن  تیدوهی و  هب  ار  مدرم  هتـشاد و  هجوت  يرگ  هفئاط  تیموق و  لثم 

مهبر ال نم  نویبنلا  یتوا  ام  یسیع و  یسوم و  یتوا  ام  طابـسالا و  بوقعی و  قحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  یلا  لزنا  ام  انیلا و  لزنا 
136 هرقبلا : نوملسم » هل  نحن  مهنم و  دحا  نیب  قرفن 

هحفص 237) )

طابسا بوقعی و  قحسا و  لیعامسا و  میهاربا و  رب  هچنآ  هب  هتـشگ و  لزان  ام  رب  هچنآ  هب  میدروآ و  نامیا  دنوادخ  هب  دیئوگب  همجرت :
یمن قرف  ناربمایپ  نایم  ام  میراد و  نامیا  یگمه  هب  هدش ، هداد  یسیع  یـسوم و  هب  راگدرورپ  يوس  زا  هک  یتعیرـش  هب  هدمآ و  دورف 

.میتسه عیطم  میلست و  دنوادخ  ربارب  رد  میراذگ و 

هتفرگ و رارق  صاخ  هجوت  دروم  نانآ  رواب  نامیا و  نیقی و  تسا ، هدـمآ  نایم  هب  ناربمایپ ، زا  تبحـص  هک  اجنآ  زین  هغـالبلا  جـهن  رد 
هدـیدرگ نایب  یئاویـش  زرط  هب  دوش ، یم  طوبرم  ود  نآ  هب  هچنآ  ره  ترخآ و  اـیند و  زا  معا  یتسه  ملاـع  قئاـقح  هب  ءاـیبنا  تخاـنش 

.تسا

ياه هعماج  همه  اب  هدـید و  ار  تقلخ  ناهج  لک  ایوگ  هک  تسا  هدوب  یحطـس  ناـنچ  رد  یهلا  نـالوسر  ناـمیا  هغـالبلا  جـهن  رظن  زا 
.دنا هدوب  مدرم  هارمه  یگدنز  اه  ینیریش  اه و  یخلت  رد  دنا و  هتسیز  رخآ  ات  لوا  زا  يرشب 

قادصم ءایبنا 
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دننامه ایوگ  هک  تسا  نانچنآ  ترخآ ، ملاع  هب  تبسن  ناشرواب  دنراد و  نیقی  ترخآ  هب  نآرق ، ریبعت  هب  نایقتم  دنتـسه و  نیقتم  زراب 
هب دـنا و  هدومرف  هدـهاشم  هدـید و  ار  تمایق  ياه  هنحـص  دریگ ، رارق  يا  هنحـص  ربارب  رد  دـنیبب و  دوخ  مشچ  هب  ار  يزیچ  هک  یـسک 

.تسا هتشاد  رارق  ناشدید  ربارب  رد  اهنآ  همه  ایوگ  هک  دنراد  ناعذا  نانچنآ  یهلا  ياهدیعو  هدعو و 

تققح هیف و  هماقالا  لوط  یف  خزربلا  لها  بویغ  اوعلطا  امناکف  کلذ  ءاروام  اودـهاشف  اهیف  مه  هرخـالا و  یلا  ایندـلا  اوعطق  اـمناکف  »
(. 3 «) ...نوعمسی ام ال  نوعمسی  سانلا و  يری  ام ال  نوری  مهناک  ایندلا  لهال  کلذ  ءاطغ  اوفشکف  اهتادع  مهیلع  همایقلا 

هحفص 238) )

، نانآ .دنا  هدرک  هدـهاشم  کیدزن  زا  ار  یکاخ  ناهج  ءاروام  ملاع  هدز و  ترخآ  هب  ایند  زا  یلپ  مالـسلا » مهیلع   » ءایبنا ایوگ ، همجرت :
ناشیا قح  رد  تمایق  ياه  هدعو  هکنیا  وگ  دنا و  هتفای  یهاگآ  نآ ، رد  ناشینالوط  تماقا  رد  خزرب  لها  يادـیپان  عضو  هب  هکنیا  لثم 

دـننیب و یمن  نارگید  هک  دـننیب  یم  ار  يزیچ  یهلا  نالوسر  هکنیا  لثم  دـنا و  هدز  يرانک  ایند  لها  يارب  ار  اه  هدرپ  اذـل  هتفاـی  ققحت 
.دنونش یمن  يداع  مدرم  هک  دنونش  یم  یئادص 

ریز ار  يرشب  تایح  داعبا  همه  دنا و  قیمع  یشنیب  عیـسو و  يدید  ياراد  یهاگآ ، نیقی و  نامیا ، نیمه  ببـس  هب  ادخ  ناربمایپ  يرآ 
نازیم ءاـیبنا و  نیقی  ناـمیا و  کـش ، یب  .دنتـسه  علطم  هاـگآ و  اـهنآ  همه ي  زا  دنجنـس و  یم  ار  روـما  ماـجرف  ماـجنا و  دـنراد ، رظن 

راتفر يوخ و  قلخ و  ثیح  زا  الاو و  رایسب  نانآ  یعامتجا  يدرف و  تیصخش  اذل  تسا و  هدوب  هداعلا ، قوف  نانآ  تخانـش  یهاگآ و 
.دنا هدوب  زاتمم  هزادنا  یب  رادرک  و 

.238 ، 237 هحفص 236 ،

--------------------------------------------------------------------------------

تاداعسلا ج 1 ص عماج 
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.119

تاداعسلا ج 1 ص 120. عماج 

هبطخ ي 213. هغالبلا  جهن 

ادخ صلاخ  ناگدنب 

تمعن یلو  یتسه و  راگدیرفآ  هب  تبسن  هک  یتخانـش  اب  طابترا  رد  داعم و  ءدبم و  هب  نیقی  نامیا و  نیمه  اب  هطبار  رد  یهلا  نالوسر 
.دنا هدوب  یهلا  صلاخ  هدنب ي  يدنوادخ و  ياهنامرف  عیطم  الماک  دنا ، هتشاد  رشب ، یقیقح 

هحفص 239) )

دشاب نیقی  نامیا و  ياراد  هکنآ  هک  دنا  هتخاس  نشور  هدناسر و  تابثا  هب  ار  نیقی  تیدوبع و  نایم  طابترا  المع  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا 
99 رجحلا : نیقیلا » کیتای  یتح  کبر  دبعا  و  : » دشوک یم  یلاعت  دنوادخ  یگدنب  رد 

.يدرگ نیقی  زا  راشرس  ات  شاب  هدنب  ار  شیوخ  راگدرورپ  همجرت :

ار ادخ  یگدنب  الوصا  دنزادرپب و  راگدرورپ  تاجانم  شیاین و  هب  هک  دنتـسناد  یم  یتقو  ار  یگدـنز  تاظحل  تاعاس و  نیرتهب  نانآ 
.دندرک یم  روجنر  هتسخ و  تخس  ار ، دوخ  هار  نیا  رد  یتح  دنتسناد و  یم  لامک  هب  ندیسر  برقت و  يارب  هلیسو  نیرتیلاع 

1 و 2 هط : یقشتل » نآرقلا  کیلع  انلزنا  ام  هط ، »

.يزادنا تمحز  هب  ار  دوخ  هک  میدرکن  لزان  وت  رب  نآرق  ام  هط ! همجرت :

تخادرپ و یم  راگدرورپ  شیاین  هب  بش  زا  یتاـعاس  درازگ و  یم  زاـمن  ناوارف  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دـنا  هتـشون  هیآـنیا  ریـسفت  رد 
(. 1) .درک یم  مرو  شکرابم  ياهاپ  شیاین  تدابع و  رثا  رد  یهاگ 

اذه هودبعاف  مکبر  یبر و  هللا  نا  و   » دنا هدومرف  توعد  تیدوبع  ياتـسار  هب  مه  ار  مدرم  هدوب و  ادخ  صلاخ  ناگدـنب  ناربمایپ  يرآ 
36 میرم : میقتسم .» طارص 

.میقتسم هار  تسا ، نیا  دیتسرپب  ار  يو  دیشاب و  وا  هدنب  سپ  تسامش  نم و  راگدرورپ  دنوادخ ، و  همجرت :

زا يرادربناـمرف  تعاـطا و  رد  یگدـنب و  مسارم  ماـجنا  رد  دنتـسناد و  یمن  مدرم  زا  هتفاـب  ادـج  هتفاـت ي  ار  دوخ  یلاـعتقح  نـالوسر 
.دنا هدوب  ورشیپ  یلاعتقح ،

هحفص 240) )
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نورمتای طسقلاب و  نورمای  «و 
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(. 2 «) هنع نوهانتی  رکنملا و  نع  نوهنی  هب و 

.دنراگزیهرپ دوخ  دنراد و  یم  زاب  یتشز  رکنم و  زا  دنرادربنامرف و  دوخ ، دنهد و  یم  نامرف  داد  لدع و  هب  و  همجرت :

رورغ ینیب و  گرزب  دوخ  ربک و  راتفرگ  نیطایـش ، اه و  توغاط  دننامه  زگره  دـنا و  هدوب  نتورف  عضاوتم و  ینامدرم ، یهلا  ناربمایپ 
.دنا هدوب  ینتورف  عضاوت و  زراب  هنومن ي  هکلب  هدوبن 

عضاوتلا مهل  یضر  رباکتلا و  مهیلا  هرک  هناحبس  هنکل  هئایلوا و  هئایبنا و  هصاخل  هیف  صخرل  هدابع  نم  دحال  ربکلا  یف  هللا  صخر  ول  و 
(. 3 «) .نینموملل مهتحنجا  اوضفخ  مههوجو و  بارتلا  یف  اورفع  مهدودخ و  ضرالاب  اوقصلاف 

دنوادخ دوب ) یم  یبوخ  تفص  ربکت ، رورغ و  رگا  و   ) دزرو ربکت  شناگدنب  زا  یکی  هک  دهد  هزاجا  دنوادخ  دوب ، انب  هاگره  همجرت :
درک و هدوتـسان  ناـشیا  رظن  رد  ار  ینیب  گرزب  دوخ  ربـکت و  وا  نکیل  .دـننک  ربـکت  هک  داد  یم  تصخر  شیوخ ، ياـیلوا  ءاـیبنا و  هب 
دندینابسچ و نیمز  رب  شیوخ  ياه  هنوگ  ینتورف ، راهظا  یگدنب و  ناونع  هب  نانآ  اذل ، دیدنسپ  ناشیا  رب  ار  ینتورف  عضاوت و  سکعب 

.دندرتسگ عضاوت  تبحم و  لاب  زین  نانموم  يارب  دندیلام و  كاخ  رب  ار  ناشیاهتروص 

رابکتسا و میمهفب : هک  تسا  یهجوت  لباق  بلطم  دوخ  نیا  ربکتسم و  هن  دنا  هدوب  فعضتسم  ینامدرم  ادخ ، گرزب  ناربمایپ  نیاربانب 
راگزاسان یگدنب  تیدوبع و  حور  اب  نتشاگنا  گرزب  میظع و  ار  دوخ  وا ، یگرزب  یلاعت و  قح  تمع  ربارب  رد  ندید و  رترب  ار  دوخ 

.دنادب ریقح  فیعض و  تمظعاب ، دنوادخ  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  تسا  یسک  ادخ  هتسیاش ي  هدنب ي  بسانت  نیمه  هب  تسا و 

هحفص 241) )

.241 ، 240 هحفص 239 ،

--------------------------------------------------------------------------------

نازیملا ج 14 ص 136. نارهت و  تسفا  پاچ  ص 2  نایبلا ج 7 ، عمجم 

، هغالبلا جهن 
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هبطخ ي 213.

هبطخ ي 234. هغالبلا ، جهن 

دنا هدوب  فعضتسم  رشق  زا  ءایبنا 

یف یـشمی  ماعطلا و  لکای  لوسرلا  اذـهل  ام  اولاق : دـیوگ : یم  نینچ  ءایبنا ، اب  اه  توغاـط  یقطنم  ریغ  دروخرب  دروم  رد  .دـیجم  نآرق 
7 ناقرفلا : قاوسالا »

.دور یم  هار  اهرازاب  رد  دروخ و  یم  ماعط  هک  هدش  هچ  ار  لوسر  نیا  دنتفگ  و  همجرت :

33 نونموملا : نوبرشت » امم  برشی  هنم و  نولکات  امم  لکای  مکلثم  رشب  الا  اذه  ام  »

.دشون یم  زین  وا  دیشون  یم  امش  هچنآ  زا  دروخ و  یم  مه  وا  دیروخ  یم  امش  هچنآ  زا  هک  امش  دننام  يرشب  زج  وا  تسین  همجرت :

6 تلصف : ...یلا » یحوی  مکلثم  رشب  نا  امنا  لق  دومرف : دیشک و  رادنپ  نیا  رب  نالطب  طخ  مالک  کی  رد  ادخ ، باتک 

.دوش یم  یحو  نم  هب  هک  قرف ) نیا  اب   ) متسه امش  دننامه  يرشب  نم  هک  تسین  نیا  زج  وگب  همجرت :

8 ءایبنالا : نیدلاخ » اوناک  ام  ماعطلا و  نولکای  ادسج ال  مهانلعج  ام  و  : » دومرف هک  ای 

.دنتسین مه  نادیواج  نانآ  دنروخن و  ماعط  هک  میدادن  رارق  يدبلاک  ار  ناربمایپ )  ) نانآ ام  و  همجرت :

(. 1 «) رشبلا الا  ءامسلا  لسر  دعب  هللا  نع  غلبی  ام  و  : » میناوخ یم  نینچ  مامت  تحارص  اب  زین  هغالبلا  جهن  رد 

.تسین تلاسر  راد  هدهع  رشب  زج  دنوادخ ، يوس  زا  دننالوسر ، رب  ناروآ  مایپ  هک  ناگتشرف  زا  هتشذگ  همجرت :

هحفص 242) )

هب زین  وا  دوخ  هک  سیلبا  هسوسو  اوغا و  هب  یهورگ  دش ، میـسقت  هورگ  ود  هب  تسخن  راگزور  زا  رـشب  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن 
يرترب كالم  ار  روز  رز و  دندیدرگن و  میلـست  لاعتم  قح  ياه  نامرف  ربارب  رد  دندید و  رترب  ار  دوخ  دـیدرگ ، راچد  یفارحنا  نینچ 

زا دـندش و  نتورف  عضاوتم و  دنتـشگ و  صلاـخ  يا  هدـنب  ار  ادـخ  دنتـسیز ، ناطیـش  ياوـغا  زا  رود  هب  هک  رگید  یهورگ  دنتـسناد و 
.دنتخیهرپ رابکتسا 

نوعرف

نید تخانش  ياهسرد  هلسلس  زومآ  (ع ) یلع www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 283زکرم  هحفص 195 

http://www.ghaemiyeh.com


اهنیا دینک !؟ یمن  بجعت  تفگ : شنایفارطا  هب  باطخ  دندناوخ  یمارف  وا  یگدنب  ادخ و  يوس  هب  ار  وا  هک  نوراه  یـسوم و  ربارب  رد 
یهت ریقف و  نینچ  نیا  دوخ ، هک  یتروص  رد  دننک  یم  نییعت  طورش  طرش و  دننک و  یم  تبحص  نم  يارب  تنطلـس  ياقب  تزع و  زا 

تسناد یم  مهم  ار  نآ  يروآدرگ  الط و  وا  دنرادن  رایتخا  رد  الط  ياهشمش  ارچ  دنتسه  یتردق  نانچ  نابحاص  نانیا  رگا  .دنا  تسد 
.درمش یم  تسپ  ار  یشیالآ  یب  یشوپ و  هداس  و 

دوخ نادـنمتورث  نایم  زا  ناربمایپ  رگید ، تراـبع  هب  ربکتـسم ، هن  دـنا  هدوب  فعـضتسم  ینعی  مدرم  هدر ي  نیمه  زا  یهلا  ءاـیبنا  يرآ 
کی نیا ، .دـنا و  هدـش  هتخیگنارب  عـضاوتم  مورحم و  تیعمج  ناـیم  زا  هـکلب  دـنا  هدـیدرگن  ثوـعبم  رز  روز و  ناـبحاص  نـیبرترب و 

.تسا یخیرات  تیعقاو  کی  ینآرق و  تقیقح 

(. 2 «) ...هصمخملاب هللا  مهربتخا  دق  نیفعضتسم  اماوقا  اوناک  «و 

هب يراگنا  گرزب  دوخ  رابکتـسا و  ...و  دزومایب  یگنـسرگ  اب  ار  ناشیا  دـنوادخ  هک  دـنا  هدوب  فعـضتسم  یناـمدرم  ناـنآ  و  همجرت :
ینامرفان تروص 

هحفص 243) )

زا تعاطا  یگدـنب و  رد  نتـسناد ، زیچان  ریقح و  لاـعتم ، دـنوادخ  ربارب  رد  ار  دوخ  فاعـضتسا و  دوش و  یم  راکـشآ  یـشکندرگ ، و 
هک تسا  یهلا  تیـشم  نیا  دنا و  هدوب  دنمورین  گرزب و  یئاهناسنا  ادـخ ، نادرم  ءایبنا و  الاو  دـنک ، یم  یلجت  یلاعت  قح  ياه  نامرف 

.ددرگ راکشآ  اه  تیصخش  رایع  دنوش و  هدومزآ  رگیدکی  هلیسو  هب  اهناسنا 

(. 3 «) مهنیعا یف  نیفعضتسملا  هئایلواب  مهسفنا  یف  نیربکتسملا  هدابع  ربتخی  هناحبس  هللا  ناف  »

ناگدنب طسوت  دنریگ ) یم  الاب  تسد  ار  دوخ  حالطـصاب  و   ) دنراگنا یم  گرزب  ار  دوخ  هک  ار  یئاهناسنا  ناحبـس ، دنوادخ  همجرت :
.دیامزآ یم  دنوش ، یم  هتشاگنا  فیعض  ناربکتسم  نامه  رظن  رد  هک  شیوخ  ءایلوا  و 

تردق و نیبرهاظ ، ياه  ناسنا  رادنپ  هب  يداع و  رشب  رظن  رد  هچنآ  هغالبلا ، جهن  هاگدید  زا 
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یقیقح تمظع  ورین و  هکلب  .تسین  یعقاو  تمظع  تردـق و  دوـش ، یم  بوـسحم  یگرزب ، تردـق و  دوـش ، یم  بوـسحم  یگرزب ،
نیا دنا و  هدوب  دنم  هرهب  نآ  زا  لماک  روط  هب  ءایلوا ، ءایبنا و  هک  هدارا  تیعطاق  میمصت و  يراوتسا و  حور ، تبالـص  زا  تسا  ترابع 

بتکم ناگدش  تیبرت  دراد و  الاو  سب  یهاگیاج  یمالـسا  يدیحوت  رکفت  رد  تسا و  هغالبلا  جـهن  هدـنزومآ ي  ياهـسرد  زا  یکی 
زا هک  ناهج  ینمیرها  ياه  تردق  زا  يرایـسب  رب  يونعم  تمظع  تردق و  نیا  وترپ  رد  خیرات ، لوط  رد  ماظع  ءایبنا  ناوریپ  مالـسا و 
هوق یلوا  هلـسر  لعج  هناحبـس  هللا  نکلو   » .دندرگ یم  زوریپ  هتـشگ و  بلاغ  دنتـسه ، هدوب و  دنمورین  رز ، روز و  لانم و  لام و  ثیح 

(. 4) .ینغ نویعلا  بولقلا و  ءالمت  هعانق  عم  مهتالاح  نم  نیعالا  يرت  امیف  هفعض  مهمئازع و  یف 

هحفص 244) )

لها نیبرهاظ  نامـشچ  رظن  رد  هک  دنچ  ره  درک  دنمورین  هدارا ، مزع و  ثیح  زا  ار  شیوخ  نالوسر  ناحبـس ، دنوادخ  نکلو  همجرت :
.دزاس یم  زاین  یب  ار  اهمشچ  مه  اهلد و  مه  هک  تسا  یتعانق  اب  ماوت  یلام  فعض  نیا  اما  .دنوش  هتخانش  ناوتان  فیعض و  ایند ،

تسا هتسناد  بسانمان  ءایبنا  تحاس  يارب  ار  یقامچلق  حالطصا  يردلق و  تنطلس ، مامت ، تحارص  اب  مالسلا ، هیلع  یلع  نینموملاریما 
.دناد یم  نکممان  بوچراهچ  نیا  رد  ار  رشب  نومزآ  هدرمش و  قفومان  تروص ، نیا  رد  ار  ناشیا  تلاسر  همانرب و  هکلب 

نوها کلذ  ناکل  لاحرلا  دـقع  هیلا  دتـشت  لاجرلا و  قانعا  هوحن  دـتمت  کلم  ماضت و  هزع ال  مارت و  هوق ال  لها  ءاـیبنالا  تناـک  ول  «و 
(. 5 «) ...مهب هلئام  هبغر  وا  مهل  هرهاق  هبهر  نع  اونمال  رابکتسالا و  نم  مهل  دعبا  رابتعالا و  یف  قلخلا  یلع 

نانچنآ ياراد  ناربمایپ ، هاگره  و  همجرت :
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رارق متـس  دروم  نانآ  دش  یمن  زگره  هک  دندوب  یم  یتردق  تزع و  بحاص  هنوگنآ  داتفارد و  نآ  اب  دش  یمن  هک  دندوب  یم  یئورین 
يارب ناسولپاچ ، ناقلمتم و  رفس  راب  دش و  یم  هدیشک  نآ  يوس  هب  مدرم  ندرگ  هک  دندوب  یم  یتنطلس  کلم و  ياراد  رگا  دنریگ و 

ار یعـضو  نینچ  تلوهـس  هب  مدرم  تشاد و  یمن  دوجو  مدرم  يارب  يدج  نومزآ  رگید  دـیدرگ ، یم  هتـسب  ناشیا ، يوس  هب  یبایراب 
دندـیورگ یم  ءایبنا  هب  عمط  ای  سرت  يور  زا  دـندید و  یم  ناوتان  فیعـض و  نعرفت ، عون  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  دـندرک و  یم  لمحت 

(. هشیدنا رکف و  يور  زا  هن  )

هحفص 245) )

.245 ، 244 ، 243 هحفص 242 ،

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ ي 20. هغالبلا ، جهن 

زارف 21. هبطخ ي 234  هغالبلا ، جهن 

زارف 21. هبطخ ي 234  هغالبلا ، جهن 

زارف 21. هبطخ ي 234  هغالبلا ، جهن 

زارف 21. هبطخ ي 234  هغالبلا ، جهن 

دنا قشمرس  هوسا و  ءایبنا ،

، شیوخ یناگدنز  رد  ناسنا  الوصا ، تسا  یگدنز  یشم  طخ  قشمرـس و  نامیااب ، نامدرم  ناوریپ و  يارب  یلک ، روط  هب  ءایبنا ، دوجو 
دیامن میظنت  ار  شراتفر  راتفگ و  نآ ، زا  ماهلا  اب  ات  تسا  ینیع  هنومن  وگلا و  لاـبند  هب  شرادرک  راـتفر و  رد  وا  تسا  هدـننک  ساـبتقا 

.دوب دهاوخ  شخب  ماهلا  شیارب  برخم  یفنم و  ياهوگلا  دیدرت  نودب  دوشن ، حرطم  وا  يارب  هدنزاس  تبثم و  ياهوگلا  رگا  هک 

هوسا مکل  تناک  دق   » دنک یم  یفرعم  یگدـنز  قشمرـس  هوسا و  ناناملـسم ، يارب  ار  ناشیا  نیتسار  ناوریپ  ءایبنا و  دوجو  میرک  نآرق 
هوادـعلا و مکنیب  اننیب و  ادـب  مکب و  انرفک  هللا  نود  نم  نودـبعت  امم  مکنم و  ءارب  انا  مهموقل  اولاق  ذا  هعم  نیذـلا  میهاربا و  یف  هنـسح 

.4 هنحتمملا : هدحو » هللااب  اونموت  یتح  ادبا  ءاضغبلا 

موق هب  هک  هاگنآ  تسا  یئوکین  قشمرس  هوسا و  وا ، ناهارمه  میهاربا و  دوجو  رد  امش  يارب  هراومه  همجرت :
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ینمشد امش  ام و  نایم  میشاب و  یم  رفاک  امـش  درکلمع  هب  میتسه و  رازیب  دینک ، یم  تدابع  ادخ ، زج  هچنآ  امـش و  زا  ام  دنتفگ  دوخ 
.دیروآ نامیا  هناگی  يادخ  هب  هکنیا  ات  تسه  یگشیمه  تموصخ  و 

.میناوخ یم  نینچ  ناناملسم ، يارب  مالسا  ربمایپ  صخش  ندوب  قشمرس  دروم  رد 

21 بازحالا : اریثک » هللا  رکذ  رخالا و  مویلا  هللا و  وجری  ناک  نمل  هنسح  هوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دقل  »

هحفص 246) )

ادخ دراد و  دیما  ترخآ  زور  دنوادخ و  هب  هک  یـسک  يارب  تسا ، یئوکین  قشمرـس  ادـخ ، لوسر  دوجو  رد  امـش  يارب  هتبلا  همجرت :
.دنک یم  دای  ناوارف  ار ،

نیب طباور  رد  یماظن و  یـسایس و  ياه  يریگ  میمـصت  رد  نوگ و  هنوگ  ياه  يریگ  عضوم  رد  راـتفگ و  راـتفر و  رد  ناربماـیپ  يرآ 
.دنا هدومرف  میسرت  المع  ار  یگدنز  یشم  طخ  یعامتجا ، يدرف و  راتفر  رد  نانآ  دنا  قشمرس  نیملسم ، يارب  یللملا ،

ناربمایپ ندوب  قشمرس  زا  دوصقم  تسا و  هدنزاس  تبث و  هنومن  وگلا و  نامه  تسا  هراشا  دروم  روبزم  تایآ  رد  هک  وکین  قشمرس  و 
یعامتجا و لصا  کی  نیا  دـنزاس و  ناشیا  دـننامه  ار  دوخ  دـننک و  ادـتقا  نانآ  هب  رادرک  راـتفر و  رد  ناـمیااب  ياـهناسنا  هک  تسنآ 

.تسا یناور 

: دومرف هک  اجنآ  تسا  دییات  دروم  یسات  لصا  زین  هغالبلا  جهن  هاگدید  زا 

(. 1) .مکریبکب مکریغص  ساتیل 

، مالـسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  هدومرف  هب  نینچمه  .دـنیامن و  ادـتقا  ناشیا  هب  دـننک و  یـسات  نارتگرزب  زا  دـیاب  نالاسدرخ ، همجرت :
.دنریگب ماهلا  تیناسنا ، ینیع  ياه  هنومن  نآ  زا  دنهد و  رارق  یگدنز  قشمرس  ار  ناشناربمایپ  دیاب ، يرشب  ياه  هعماج 

(. 2) .هجلوم جلو  هرثا و  صتقا  هیبنب و  ساتم  یساتف 

وا ياپ  ياج  مدق  دیامن و  یم  تکرح  يو  لابند  هب  هدرک و  ادتقا  وا  هب  تسا  يربمایپ  نیتسار  وریپ  هک  سک  نآ  سپ  همجرت :
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.تسا هدش  دراو  وا  هک  دوش  یم  دراو  اجنامه  دراذگ و  یم 

هحفص 247) )

ادخ و یگدنب  تیدوبع و  ياتـسار  رد  تسا و  يا  هریـس  هویـش و  مالـسلا ، مهیلع  ءایبنا  یناگدـنز  هویـش ي  هریـس و  هک  اجنآ  زا  سپ 
دوجو و هک  تسا  ضرف  ناشیا  ناوریپ  رب  دشاب  یم  هدنزاس  دـیفم و  تسا و  یگتـسراو  یکاپ و  هچراپکی  داعبا ، همه  رد  نانآ  تایح 

هتسیز نانآ  هک  دننک  تسیز  روط  نآ  دنا و  هدوب  نانآ  هک  دنشاب  هنوگنآ  دنهد  رارق  دوخ  یگدنز  یتسه و  قشمرـس  ار  نانآ  یگدنز 
ینامدرم هعماج ، عمج و  اب  طابترا  رد  یناسنا و  هتـسجرب  تافـص  هلـضاف و  قالخا  ياراد  دنـشاب  یئاهناسنا  يدرف  دـعب  رد  ینعی  دـنا 

نانآ دننامه  المع  میزومایب و  ناشیا  زا  ار  نتـسیز  هنوگچ  ام  هک  تسین  نیا  زج  یـسات  يانعم  .شیدـنا و  حالـص  هاوخریخ و  دنـشاب 
.میشاب

.247 هحفص 246 ،

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ ي 165. هغالبلا ، جهن 

هبطخ ي 159. هغالبلا  جهن 

ءایبنا یتسیز  هداس 

ینیع هنومن  ءایبنا ، هک  میدش  روآدای  زین  دنتـسه و  یگدنز  قشمرـس  هوسا و  نموم ، ياه  ناسنا  ناشناوریپ و  يارب  ناربمایپ  هک  میتفگ 
.ضحم راتفگ  هن  دنا  هدوب  لمع  دروم  نانآ  ینعی  دنا  هدوب  دوخ  میلاعت  عیارش و  یلمع  مسجت  یگتسراو و  یکاپ و 

يدام تایح  ایند و  هب  المع  دوخ  دـندرک و  یم  توعد  نآ  يابیرف  رهاظم  ایند و  هب  یگقـالع  یب  دـهز و  هب  ار  مدرم  یهلا ، نـالوسر 
: هدومرف نینموملاریما  .دنداد  یمن  ناشن  هقالع 

(. 1) .اهبویع ایندلا و  يواسم  یلع  کلدی  ام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یف  ناک  دقل  و 

هحفص 248) )

دروم رد  .تسا و  نومنهر  نآ ، بویع  اـیند و  ياـه  یتشز  هب  ار  وت  هک  هدوب  یئاـهزیچ  ص )  ) هللا لوسر  یگدـنز  رد  هراـمه  همجرت :
(. 2 «) ...ینع هیبیغ  ...هنالف  ای  لوقیف  ریواصتلا  هیف  نوکتف  هتیب  باب  یلع  رتسلا  نوکی  و  : » دومرف رگید 

يا هدرپ  تساوخ  یم  شرسمه  زا  و  همجرت :
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ولج زا  تشاد ، یم  فوـطعم  يوـیند ، روـیز  رز و  هب  ار  وا  هجوـت  دوـب و  اـهراگن  شقن و  یخرب  ياراد  هتخیوآ و  قاـطا  رد  رب  هک  ار 
.دنک رود  شدید 

یگتسباو و عون  ره  تقیقح  رد  هک  دنا  هدوب  نآ  يابیرف  رهاظم  ایند و  هب  یتبغر  یب  دهز و  يارب  یلعا  لثم  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  يرآ 
.تسا بوسحم  یتسرپ  تب  هلوقم  زا  ادخ  ریغ  هب  هقالع 

شیوخ رب  هار  ار  یگتسبلد  هدم 

شیدنیب تب  زا  تدشاب  تب  نآ  هک 

یلع کل  لیلد  هوسالا و  یف  کل  فاک  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  یف  ناک  دقل  و  دیامرف : یم  هغالبلا  جـهن  رد  نینموملاریما 
(. 3) ...اهبیع ایندلا و  مذ 

رب لـیلد  شا  یناگدـنز  عون  تسا و  لـماک  یقـشمرس  وت  يارب  شنادـناخ - وا و  رب  دورد  ادـخ - لوسر  دوجو  رد  هراومه  و  همجرت :
.تخاسن هدولآ  نادب  ار  دوخ  ببس ، نیمه  هب  دشاب و  یم  ایند  ياه  یتشز  اهیئاوسر و  زا  يرایسب  یگدیهوکن و 

«. 24 صصق : .ریقف  ریخ  نم  یلا  تلزنا  امل  ینا  بر  : » لوقی ثیح  هیلع - هللا  یلص  هللا - میلک  یسومب  تینث  تئش  نا  و 

: تشاد هضرع  هک  اجنآ  منک  یم  رکذ  ار  وا - رب  ادخ  دورد  هللا - میلک  یـسوم  منک : رکذ  تیارب  یمود  هنومن  یهاوخب  رگا  و  همجرت :
.مدنمزاین یتسرفورف  نم  رب  هک  یتکرب  ریخ و  هب  نم  اراگدرورپ 

هحفص 249) )

زا اریز  هدرکن  ادخ  زا  يرگید  ياضاقت  دنک  ریس  ار  دوخ  هلیسو  نادب  هک  ینان  زج  ادخ  اب  شیاین  نیا  رد  ع )  ) یسوم دنگوس ، ادخ  هب 
شنت رغال و  شمادنا  سب ، زا  دوب  ادـیوه  شمکـش  تسوپ  زا  فلع  يزبس  هک  دوب  هدروخ  نابایب  هایگ  ردـقنآ  يرادان ، رقف و  تدـش 

.دوب تشوگ  یب 

هدنناوخ ي ریمازم و  بحاص  مالسلا - هیلع  دواد - یگدنز  موش ، روآدای  ار  یموس  هنومن  یهاوخب  رگا  و 
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دربـب و ار  نیا  تسیک  تفگ : یم  شناراـی  هب  تفاـب و  یم  لـیبنز  اـمرخ  گرب  زا  شیوـخ  تسد  اـب  وا  هک  رواـیب  رظن  رد  ار  ناـیتشهب 
.درک یم  یگدنز  شیوخ ، جنر  لصاح  یتسد و  راک  شورف  اب  وا  و  دشورفب ؟

ریز ياهسابل  دوب و  گنس  وا ، رس  ریز  شلاب  هک  ریگب ، رظن  رد  ار  مالسلاامهیلع - میرم - نب  یسیع  یگدنز  مراهچ ، هنومن  ناونع  هب  و 
هرتسگ ي شهانپرس ، نابیاس و  نامسآ و  هام  شبش  غارچ  دیشک و  یم  یگنسرگ  ابلاغ  دروخ و  یم  ذیذلان  ياهکاروخ  دیشوپ و  یم 

.دوب قرشم  برغم و 

(. 4) .يزعت نمل  ءازع  یسات و  نمل  هوسا  هیف  ناف  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  رهطالا - کیبنب  ساتف 

یگدنز قشمرس  ار  وا  هک  یسک  يارب  تسا  یئوگلا  وا  یگدنز  هک  امن  يوریپ  يو  زا  نک و  یـسات  تا  هزیکاپ  ربمایپ  هب  سپ  همجرت :
.دراد یم  بوسنم  ودب  ار  دوخ  هک  یسک  يارب  تسا  يرطاخ  شمارآ  دهد و  رارق  شیوخ 

رد هکلب  دننکن  ایند  قئالع  هب  هتسباو  ار  دوخ  ات  ناشیا  ناوریپ  ناناملسم و  يارب  تسا  یـسرد  مالـسا  ربمایپ  ءایبنا و  یتسیز  هداس  سپ 
.دنشوکب یناسنا  لئاضف  تایونعم و  لیمکت  رد  ناج و  شرورپ 

هحفص 250) )

نآ زا  ار  ناربمایپ  ینعی  شیوخ  صاخ  ناگدـنب  دـنوادخ ، دوب  یم  يرترب  تلیـضف و  كـالم  یئاـهنت  هب  يداـم  تنکم  لاـم و  رگا  و 
.تخاس یمن  مورحم 

همرکا لاق  نا  میظعلا و  کفالاب  یتا  میظعلا و  هللا  بذـک و  دـقف  هناها  لاق  ناف  هناها ؟ ما  کلذـب  ادـمحم  هللا  مرکا  هلقعب  رظاـن  رظنیلف 
(. 5) .هنم سانلا  برقا  نع  اهاوزو  هل  ایندلا  طسب  ثیح  هریغ  ناها  دق  هللا  نا  ملعیلف 

رگا هتخاس !؟ نوبز  راوخ و  ای  هتـشاد  یمارگ  ار  شربمایپ  هلیـسونیدب  دنوادخ  ایآ  هک  درگنب  کین  دیاب ، دـنمدرخ  ناسنا  سپ  همجرت :
، هتخاس راوخ  دیوگب 
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دنوادخ هک  دنادب  سپ  تسا  هدومرف  میرکت  هتشاد و  یمارگ  دیوگب  رگا  تسا و  هتـسب  گرزب  یئارتفا  هتفگ و  غورد  دنگوس  ادخ  هب 
.تسا هتخاس  مورحم  ار  دوخ  هب  دارفا  نیرتکیدزن  اما  هدرتسگ و  ناشیا  رب  ار  نآ  تورث  ایند و  هک  ار  یناسک  هتخاس  راوخ  ار  نارگید 

.250 ، 249 هحفص 248 ،

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ ي 159. هغالبلا  جهن 

هبطخ ي 159. هغالبلا  جهن 

هبطخ ي 159. هغالبلا  جهن 

هبطخ ي 159. هغالبلا  جهن 

هبطخ ي 159. هغالبلا  جهن 

تمواقم یتخسرس و 

ملاـع رارـسا  یتـسه و  ناـهج  قئاـقح  بیغ ، زا  یهاـگآ  اـب  یحو و  وترپ  رد  هک  تیرـشب  قحرب  ناربـهار  نیا  یهلا  نـالوسر  ءاـیبنا و 
.دنا هداد  رادشه  یهابت  داسف و  هانگ ، بقاوع  زا  هتخادرپ و  مدرم  راذنا  هب  دنتسناد ، یم  ار  شنیرفآ 

علطم هدیدنـسپ  ياهراک  جئاتن  زا  یتشهب و  دیواج  ياهتمعن  زا  ار  ادخ  حـلاص  ناگدـنب  هدوب و  هد  تراشب  هدـنهد و  دـیون  نانآ  زین  و 
رد اذل  دندید و  یم  ار  هدرپ  تشپ  لد  هدید ي  تریصب و  مشچ  اب  ءایبنا  هک  .دنا  هتخاس 

هحفص 251) )

هدرک یمن  قرف  چیه  هراب ، نیا  رد  دـنداد و  یم  ناشن  یتخـسرس  تمواقم و  دوخ  زا  هدوب و  راوتـسا  عطاق و  تلاسر  ریطخ  تیلوئـسم 
.كدنا ای  دنشاب  هدمآ  درگ  نانآ  فارطا  رد  يدایز  نامدرم  هک 

: دومرف نینچ  ءایبنا  یگژیو  نیا  نایب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما 

(. 1) مهل نیبذکملا  هرثک  مهددع و ال  هلق  مهب  رصقت  لسر ال  ... 

نانمـشد و یناوارف  هن  ناشنارای و  ناوریپ و  یمک  هن  هک  ینالوسر  تخاـسن ، مورحم  ءاـیبنا  تمعن  زا  ار  شناگدـنب  دـنوادخ ، همجرت :
.دشاب یمن  تلاسر  ریطخ  تیلوئسم  ماجنا  زا  نانآ  یهاتوک  روصق و  بجوم  ناگدننک  بیذکت 

دومرف و یم  تمواقم  نانچمه  یلو  دـید  اه  یخلت  اه و  یتخـس  هکم  رد  هژیو  هب  شیوخ ، تلاسر  لاس  هس  تسیب و  یط  مرکا  لوسر 
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هاگنآ دیدرگن و  تسس  شیوخ  سدقم  دصقم  رد  زگره 
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هب ومع ! يا  دومرف : يو  هب  باطخ  دـشکب  تسد  شا  يدـیحوت  توعد  زا  ربمایپ  هک  دـندروآ  راـشف  بلاـطوبا  شیومع  هب  شیرق  هک 
مـشکب توـعد  تلاـسر و  زا  تسد  هک  دـنهد  رارق  مپچ ، تسد  رد  ار  هاـم  نـم و  تـسار  تـسد  رد  ار  دیـشروخ  رگا  دـنگوس  ادـخ 

(. 2) .درک مهاوخن 

هحفص 251.

--------------------------------------------------------------------------------

.مکی هبطخ  هغالبلا  جهن 

ماشه ج 1 ص 266. نبا  هریس ي 

یهلا نالوسر  رابت 

ره زا  هدوب و  داهن  كاپ  هتـسراو و  ینادرم  اصخـش  هکنآ  رب  هوالع  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  هلیلج ي  هلـسلس ي  هغـالبلا ، جـهن  هاگدـید  زا 
.تسا هدوب  سدقم  كاپ و  زین  ناشبسن  لصا و  رابت و  دنا ، هدوب  رود  یلمع  يرکف و  یگدولآ  فارحنا و  هنوگ 

هحفص 252) )

یقالخا و تافارحنا  زیمآ و  كرش  دئاقع  هب  یگدولآ  عون  ره  زا  هدوب و  تشرس  كاپ  یئاهناسنا  زین ، ءایبنا  ناکاین  ردام و  ردپ ، ینعی 
.دنا هدوب  اربم  روآ ، تفخ  ياهرادرک 

رد ار  تیناسنا  نیتسار  نادنزرف  نیا  ناربمایپ  هرامه ، خیرات  رتسب  رد  نامز و  لوط  رد  هک  ینانز  ناوناب و  ع ،)  ) نینموملاریما مالک  رد 
هـصرع هب  ات  هتفای  رارقتـسا  ناشیا  بلـص  رد  نانآ  كاپ  هفطن  هدوب و  ناشیا  لسن  زا  ءایبنا  هک  یناردپ  زین  دنا و  هدرورپ  شیوخ  ناماد 

.دنا هدوب  فیرش  فیفع و  ینادرم  یگلمج  دنا  هتشاذگ  مدق  یکاخ  ناهج 

(. 1) .ماحرالا تارهطم  یلا  بالصالا  مئارک  متخسانت  رقتسم  ریخ  یف  مهرقا  عدوتسم و  لضفا  یف  مهعدوتساف 

رد نانآ  يرآ  ...داهن  تعیدو  هب  اـههاگرارق ، نیرت  هتـسیاش  اـههاگ و  تناـما  نیرتمهم  نیرت و  تلیـضف  اـب  رد  ار  ءاـیبنا  سپ  همجرت :
.دنتفای یم  لاقتنا  ینمادکاپ  فیفع و  ناردام  محر  هب  دندش و  یم  اجباج  یناراوگرزب  بلص 

هحفص 253) )

.253 هحفص 252 ،

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 93. هغالبلا  جهن 
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سرد هصالخ ي 

بیغ و هب  تبـسن  دـنا و  هدوب  نیقی  نامیا و  هجرد ي  نیرتیلاع  ياراد  ناربماـیپ  تسا ، یمالـسا  قـالخا  يزاـسدوخ و  ياـنبریز  نیقی 
.دنا هتشاد  یهاگآ  ملع و  دوهش ، ملاع  دننامه  ترخآ  ناهج 

گرزب دوخ  رابکتسا و  زا  هدوب و  نتورف  عضاوتم و  وا  ربارب  رد  دندوب و  ادخ  صلاخ  هدنب  راشرس ، نامیا  نیقی و  نیمه  وترپ  رد  نانآ 
.دنا هتخیهرپ  ینیب 

رادیاپان تیهام  تخانـش  نیمه  ساسا  رب  انتعا و  یب  نآ  يابیرف  رهاظم  ایند و  هب  تبـسن  المع  دنا و  هدوب  مدرم  قشمرـس  هوسا و  ءایبنا 
نآ زا  ایند 
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.دنا هدوب  نادرگ  يور 

دئاقع هب  ادبا  دنا و  هدوب  هتـسراو  كاپ و  لیـصا ، يا  هداوناخ  ياراد  هدوب و  تخـسرس  ورـشیپ و  یهلا  روما  يارجا  رد  یهلا  نالوسر 
كاـپ ياـه  نماد  رد  هراوـمه  دـنا و  هتـشگن  هدوـلآ  دـنک ، یم  راد  هشدـخ  ار  یمدآ  تیـصخش  هک  تـشز  ياـهراتفر  زیمآ و  كرش 

.دنا هتفای  شرورپ 

هحفص 255) )

هحفص 255.

--------------------------------------------------------------------------------

تاغل

.هدع عمج  اهدیون  اه و  هدعو  اه :) هفاضاب  تا  هفاضاب  هدع   ) اهتادع

.صخر هشیر  زا  لیعفت  باب  رکذم ، درفم  صخش  موس  دیزم ، یثالث  مولعم ، یضام  لعف  .داد  هزاجا  داد ، تصخر  صخر :

.هرک هشیر  زا  لیعفت  باب  رکذم  درفم  صخش  موس  دیزم ، یثالث  مولعم ، یضام  لعف  .درک  تشز  تشاد ، شوخان  هرک :

.ربک هشیر  زا  لعافت  باب  دیزم ، یثالث  ردصم  ینیب ، گرزب  دوخ  رباکت :

زا لاعفا  باب  رکذـم ، عمج  صخـش  موس  دـیزم  یثالث  مولعم  یـضام  لعف  .دندینابـسچ  سپ  او ) هفاضاب  قصلا  هفاضاب  ف  : ) اوقـصلاف
.قصل هشیر 

.دخ عمج  مسا ، اهیور ، اه ، هنوگ  مه ) هفاضاب  دودخ  : ) مهدودخ

.ضفخ ردصم  زا  رکذم  عمج  صخش  موس  درجم  یثالث  مولعم  یضام  لعف  دندروآ ، نیئاپ  او ) هفاضاب  ضفخ  : ) اوضفخ

.حانج عمج  ناشیا ، ياهلاب  مه ) هفاضاب  هحنجا  : ) مهتحنجا

: ثنوم درفم  صخش  موس  دیزم  یثالث  مولعم  یضام  لعف  ار ، ناشیا  هدومزایب  مه ) هفاضاب  هفاضاب ت  ربتخا  هفاضاب  دق  : ) مهتربتخا دق 
.ربخ هشیر  زا  لاعتفا  باب 

صمخ هشیر  زا  ردصم ، یگنسرگ ، هصمخملا :

تمیزع عمج  اه ، هدارا  اه و  گنهآ  اه ، میمصت  مه ) هفاضاب  مئازع  : ) مهمئازع

هحفص 256) )
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هشیر ي زا  لاعفا  باب  ثنوم ، درفم  صخـش  موس  دـیزم  یثالث  لوهجم  عراضم  لعف  .درک  ناوتن  نآ  دـصق  مارت ) هفاضاب  ـال  : ) مارتـال
مور

هشیر ي زا  لاعفا  باب  ثنوم ، درفم  صخش  موس  دیزم  یثالث  لوهجم  عیاضم  لعف  درک ، ناوتن  وا  هب  متس  ماضت ) هفاضاب  ال  : ) ماضت ال 
.میض

زا لاعتفا  باب  ثنوم ، درفم  صخش  موس  دیزم  یثالث  مولعم  عراضم  لعف  .دوش  یم  زارد  دوش ، یم  هدیشک  دتمت :
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.دم هشیر ي 

.دش ردصم  زا  ثنوم  درفم  صخش  موس  درجم  یثالث  لوهجم  عراضم  لعف  دوش ، یم  هتسب  دشت :

.هدقع عمج  اه ، هتسب  اه ، هرگ  دقع :

.هلحر عمج  اهکچوک ، اهرفس ، لاحرلا :

.میب سرت ، هبهر :

.وگلا هنومن ، قشمرس ، هوسا :

.صق هشیر  زا  لاعتفا  باب  رکذم ، درفم  صخش  موس  دیزم  یثالث  مولعم  یضام  لعف  .درک  لابند  درک ، يوریپ  صتقا :

جلو زا  ناکم ، مسا  هاگدورو ، جلوم :

هءاسم عمج  .اه  يدب  اه ، یتشز  يواسم :

.بیغ هشیر  زا  لیعفت  باب  ثنوم  درفم  دیزم  یثالث  مولعم  رما  لعف  ار ، نآ  نک  ناهنپ  هفاضاب ه ) یبیغ  : ) هیبیغ

.ینث هشیر  زا  لیعفت  باب  درفم  صخش  لوا  دیزم  یثالث  مولعم  یضام  لعف  متفگ ، ار  یمود  مدرک ، هناگود  تینث :

.ازع هشیر  زا  لعفت  باب  رکذم  درفم  صخش  موس  دیزم  یثالث  مولعم  یضام  لعف  درک ، ادیپ  رطاخ  شمارآ  يزعت :

.عدو هشیر  زا  ناکم  مسا  .هعیدو  لحم  هاگتناما ، عدوتسم :

هحفص 257) )

درفم صخـش  موس  دیزم  یثالث  مولعم  یـضام  لعف  .درک  یم  ضوع  اج  داد ، یم  لاقتنا  مه ) هفاضاب  هفاضاب ت  خـسانت  : ) مهتخـسانت
.خسن هشیر ي  زا  لعافت  باب  ثنوم ،

هحفص 261) )

.261 ، 257 هحفص 256 ،

--------------------------------------------------------------------------------

تماما يربهر و 

يربهر ترورض 
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هحفص 263) )

هحفص 263.

تماما تخانش  ترورض 

داقتعا هشیدنا و  لکشت  رد  تماما  شقن 

داقتعا نکر  تماما 

روشک هرادا  رد  طباوض  مظن و  داجیا  یعامتجا و  تالیکشت  میظنت  رد  تماما  شقن 

نیناوق حالصا  عضو و  رظن  زا  تماما  شقن 

يونعم تیاده  رد  تماما  شقن 

نآرق رد  يونعم  تیاده 

ینافرع يونعم و  تیاده  زا  یی  هنومن 

--------------------------------------------------------------------------------

تماما تخانش  ترورض 

هعماج و هرادا  رد  یئانبریز  یـساسا و  شقن  هزورما  يداـقتعا ، يرکف و  هبنج ي  رب  هوـالع  نآ ، فارطا  رد  ثحب  تماـما و  هلئـسم ي 
.دراد یسایس  یعامتجا  ياهراک  شدرگ 

يادهـش يراکادف  راثیا و  هرـس و  سدـق  ینیمخ  ماما  ترـضح  نرق  تفگـش  درمربا  خـیرات و  گرزب  هروطـسا ي  يربهر  تمه و  هب 
زا سپ  راب  نیلوا  يارب  تفرگ و  رارق  دوخ  هاگیاج  رد  هللادـمحب  تیمولظم  تبرغ و  اـهنرق  زا  سپ  لدـع  قح و  نموم ، داـهن و  كاـپ 

.دیدرگ لیکشت  ناریا  رد  یمالسا  تموکح  مالسا ، ردص 

یتاررقم تالیکـشت و  ادبم  اشنم و  تسیاب  یم  هک  تسا  یتقیقح  هکلب  تسین  تافیرـشت  ظفل و  اهنت  یمالـسا  تموکح  تسا  یهیدب 
يوس هب  اهتکرح  هنیمز  اهراک و  دنور  هدرک و  ادیپ  یساسا  ینوگرگد  لوحت  تریـس  تروص و  رظن  زا  یمالـسا  هعماج ي  هک  ددرگ 

یمالـسا گنهرف  يالعا  قفا  زا  دـیاب  تیبرت  میلعت و  تلادـع و  يارجا  يرازگنوناق و  دـید  زا  روشک  هرادا  ینعی  .دـشاب  لدـع  قح و 
.رگید تالیکشت  رکف و  چیه  هن  دوش ، تیاده 

هغالبلا جهن  يولع ، تیالو  ماقم  زا  اه  همانـشخب  اه و  هبطخ  رودص  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  يرهاظ  تموکح  نارود  هب  هجوت  اب 
نالوئـسم ياشگهار  امنهار و  هللادـمحب  هزورما  دراد و  یمالـسا  نوتم  ریاس  هب  تبـسن  یـصاخ  زایتما  تساهنآ  زا  یـشخب  يواح  هک 
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.دوب دهاوخ  یمالسا  هعماج ي 

هحفص 264) )

تاکن قیاقح و  تسد ، هریچ  یشاقن  نوچمه  اهدادخر ، یعقاو  هرهچ  میسرت  نوگانوگ و  تانایب  اب  مالسلا  هیلع  ماما 
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یعامتجا یـسایس  یگدـنز  زارف  بیـشن و  رد  ار  نآ  شقن  تماما و  ماـقم  هدرازگ و  شیاـمن  هب  خـیرات  هنحـص  رد  ار  یعاـمتجا  مهم 
.دنا هدرک  یفرعم 

رد هک  موصعم  ماما  نآ  ع )  ) یلع نوچ  یـصخش  تسا و  يراد  تکلمم  تاکن  الاو و  گنهرف  نیا  زا  یی  هعومجم  هک  هغـالبلا  جـهن 
.تسا یمالسا  تموکح  نارازگراک  لماک  يوگلا  دشاب  یم  قیاقح  نیا  نیبم  هتشاد  رارق  روشک  تالیکشت  سار 

هب ام  دشاب و  یم  ص )  ) هللا لوسر  دوخ  نآ  لماک  هنومن  هک  تسا  یملع  یـسایس و  يونعم ، تیادـه  زا  یی  هزیمآ  مالـسا ، رد  تماما 
.تفاکش میهاوخ  ار  بلطم  نیا  زا  ییاه  هشوگ  سرد  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  تساوخ 

ثحب نیا  هب  زاین 

: میدنمزاین ادیدش  فلتخم  ياههاگدید  زا  تماما  ثحب  هب  ام 

.يداقتعا يرکف و  يانبریز  رظن  زا  - 1

.روشک هرادا  رد  طباوض  تاطابترا و  داجیا  یعامتجا و  یسایس  تالیکشت  میظنت  اب  هطبار  رد  - 2

.نوناق حالصا  عضو و  هاگدید  زا  - 3

.ینافرع يونعم و  يربهر  رظن  زا  - 4

هحفص 265) )

.265 هحفص 264 ،

--------------------------------------------------------------------------------

داقتعا هشیدنا و  لکشت  رد  تماما  شقن 

تخانش رگا  تسا ، یگدنز  هلئسم  نیرتمهم  تکرح و  يانبریز  یسانش  یتسه  تخاس ، نشور  هعومجم  نیا  لوا  سرد  هک  روطنامه 
تخانـش و ارهق  دیآ  دیدپ  وا  هشیدنا  رد  حیحـص  دـیاقع  زا  یی  هعومجم  دـشاب و  مکاح  ناسنا  دوجو  رد  راجنهب  تسرد و  یتفرعم  و 

تداعـس هب  هتفای و  ار  قح  هار  ماجنارـس  دیـسر و  دهاوخ  یهلا  لیـصا  ياهتـشادرواب  هلـسلس  کی  هب  هدرک و  میـسرت  ادخ  اب  وا  هطبار 
.دمآ دهاوخ  لئان  لماک 

داقتعا نکر  تماما 

--------------------------------------------------------------------------------
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داقتعا نکر  تماما 

باقن رد  تقیقح  ياـبیز  هرهچ  دـشاب و  مهبم  لوهجم و  ثحب ، نیا  رگا  تسا ، تماـما  هلئـسم  يرکف ، هعومجم  نیا  ناـکرا  زا  یکی 
.دش دهاوخ  تسد  زا  دنشاب  دنبیاپ  نادب  تخس  دنبایرد و  ار  نآ  دنفظوم  القع  همه  هک  قح  هار  دنامب  یفخم  ماهوا 

زا رگا  یتح  مینک ، انب  نآ  روحم  رب  ار  دوخ  یگدنز  میـسانشب و  ار  قح  تسیاب  یم  يدبا  تداعـس  نیمات  باذـع و  زا  تاجن  يارب  ام 
ام رب  ار  هار  یعناوم  مینک و  لمع  قح  قبطرب  میتسناوتن  مه  یسایس  یعامتجا  طیارش  رظن 

هحفص 266) )

يراگتسر بجوم  هدش و  انب  لماک  تفرعم  حیحـص و  نامیا  رب  ام  بلق » دقع   » تخاس و دهاوخن  دراو  ام  داقتعا  هب  یی  هبرـض  تسب ،
: دش دهاوخ  زیخاتسر  زور  رد  ام 

مهرکنا و نم  الا  رانلا  لخدـی  هوفرع و ال  مهفرع و  نمالا  هنجلا  لخدـی  هدابع و ال  یلع  هواـفرع  هقلخ و  یلع  هللا  ماوق  همئـالا  اـمنا  «و 
«. هورکنا

تفرعم اب  زج  دنهدن  هار  ونیم  تشهب  هب  ار  یسک  دنتـسه  وا  ناگدنب  مدرم و  نایم  رد  ادخ  نید  ناگدنناسانـش  ناگدنراداپب و  ناماما  »
(. 1 «.) ار اهنآ  زین  نانآ  دنسانشن و  ار  تماما  قح و  همئا ي  هک  تسا  یناسک  هاگیاج  خزود ، شتآ  نانآ و  لباقتم 

هحفص 267) )

.267 هحفص 266 ،

--------------------------------------------------------------------------------

هغالبلا جهن 
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زارف 7. هبطخ 152 - مجعم ،

روشک هرادا  رد  طباوض  مظن و  داجیا  یعامتجا و  تالیکشت  میظنت  رد  تماما  شقن 

.دهد رارق  یلاعتم  ياه  هشیدنا  نآ  ندش  هدایپ  ارجا و  حیحص  لاور  رب  ار  هعماج  دیاب  یهلا  حیحص  تاداقتعا  هعومجم 

: دیدناوخ هتشذگ  ياهسرد  رد  هک  روطنامه  اریز  تسا  لدع  قح و  روحم  رب  یمالسا  هعماج  هرادا  نکر  نیرتمهم  تماما 

دیا هدـید  نونکاـت  اـیآ  ثبع ، هناروـکروک و  تسا  یتـکرح  داـقتعا  رکف و  یب  تکرح  تسا و  یتـکرح  ره  همدـقم  ادـبم و  داـقتعا ،
.دیآ دوجو  هب  فده  هزیگنا و  نودب  دوش و  هتخاس  یلبق  حرط  هشقن و  نودب  یلماک  یلوصا و  نامتخاس 

تایح نایرـش  رد  ادبم  نیا  حور  ات  دریگ  همـشچرس  ياشنم  ادبم و  کی  زا  دیاب  هعماج  ماظن  یـسایس و  تالیکـشت  هک  تسا  یهیدـب 
طباور یگدـنز و  رد  هدرک و  ییامندوخ  نآ  رهاظم  یلو  دـشاب  سرتسد  زا  رود  یفخم و  مه  هچ  ره  حور  نیا  دـنک ، تکرح  هعماج 

.دریگ یم  تاشن  حور  نیا  زا  همه  نآ ، تیاده  لرتنک و  نیناوق و  عضو  رگید : ینایب  هب  درک و  دهاوخ  دومن  یعامتجا 

هب راک  شدرگ  دنـشاب  لماک  تعاطا  وترپ  رد  نارازگراک  مدرم و  دـشاب و  هیقف » یلو   » ای موصعم » ماما  ، » تموکح مره  سار  رد  رگا 
.تشاد دهاوخ  توافت  توغاط  تیریدم  هب  روشک  هرادا  اب  هجرد  هک 180  تسا  ییوس  هب  یلکش و 

هحفص 268) )

تیلهاج دولآ  كرـش  ياضف  هعماج و  رد  هک  یمدرم  ص ،)  ) هللا لوسر  تایح  نامز  رد  یهلا  تموکح  نیلوا  لیکـشت  هب  دـینک  هاگن 
رهاـظم رهاوظ و  هزیگنا ، فدـه و  رد  یلک  رییغت  رب  هوـالع  یمالـسا  تموـکح  لیکـشت  و  ص )  ) مرکا ربماـیپ  ندـمآ  اـب  دنتـسیز  یم 

.تفای نیودت  ون  زا  نیناوق  دش و  نوگرگد  یهلا  ياهرایعم  ساسا  رب  هعماج  یگدنز و 

ناملس یتقو  دوب : ربمایپ  تموکح  زا  ییوگلا  هک  نانمومریما  تفالخ  نارود  رد  زین 
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ناـکد کـی  رد  ار  يرادـنامرف  رقم  دـش  بوصنم  نئادـم »  » يرادـنامرف تمـس  هب  مالـسلا » هیلع  یلع  نینموملاریما   » فرط زا  یـسراف 
.تخادرپ رهش  هرادا  هب  هنالداع  الماک  اما  شیالآ  یب  هداس و  رایسب  یگدنز  اب  داد و  رارق  یلومعم 

؟ تسا هدنکفا  یپ  ار  یمتسیس  نینچ  هک  تسین  تماما  نیا  ایآ 

: وا رب  ناگتشرف  ادخ و  دورد  ماما - مالک  تسا  نیتم  ابیز و  هچ 

(. 1 «.) مکرمال همصع  هللا  ناطس  یف  نا  «و 

ناملاظ دنزگ  زا  دسر و  یم  ناماس  هب  امش  تاروما  یگدنز و  قح ، تیالو  باتفآ  ریز  رد  مالسا و  تموکح  تردق و  تشدنهپ  رد  »
«. دینام یم  ناما  رد  نارگتراغ  و 

: تسا هدمآ  هیقشقش  هوکش  رپ  هبطخ  رد 

هظک یلع  اوراقی  الا  ءاملعلا  یلع  هللا  ذخا  ام  رصانلا و  دوجوب  هجحلا  مایق  رضاحلا و  روضح  ول ال  همـسنلا ، ارب  هبحلا و  قلف  يذلاو  اما  »
(. 2 «.) ...اهبراغ یلع  اهلبح  تیقلال  مولظم ، بغس  ملاظ و ال 

هک یترـصن  يراـی و  مـالعا  مدرم و  هدرتـسگ  روضح  دوبن  رگا  دـیرفآ ، ار  ناـسنا  تفاکـش و  ار  هناد  هکنآ  هب  دـنگوس  اـهناسنا ! يآ  »
يروـخرپ یناـسنا و  ریغ  شور  شریذـپ  هب  نت  زگره  هـک  ناـملاع : اـب  یهلا  مکحتـسم  ناـمیپ  نآ  زین  درک و  ماـمت  نـم  رب  ار  تـجح 

«. مدرک یم  یلاخ  هناش  تفالخ  راب  ریز  زا  امتح  دنهدن ، ناگدیدمتس  تیمورحم  یگنسرگ و  ناگرابمتس و 

.دریگ یم  همشچرس  هعماج  ماما  ربهر و  حور  زا  روشک  هرادا  ماظن  هک  دهد  یم  ناشن  عطاق  حیرص و  هچ 

هحفص 271) )

.271 هحفص 268 ،

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 169. هغالبلا  جهن 

هبطخ 3. هغالبلا  جهن 

نیناوق حالصا  عضو و  رظن  زا  تماما  شقن 

، نآ يالاو  شزرا  یناسنا و  عماوج  یگژیو  .تسا  تداعس  دشر و  يانبم  رب  روشک  هرادا  يانبریز  هبناج ، همه  حیرـص و  نیناوق  عضو 
تسا رتهب  بتارم  هب  ( 1 «) مسیشرانآ  » ینوناق یب  زا  صقان  نوناق  هچرگ  تسا  نآ  تیمکاح  نوناق و  ياضف  رد  یگدنز 
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نآ كرت  رد  ناسنا  دشاب  نکمم  نآ  هب  یـسرتسد  زاب و  صقن ، یب  لماک و  نوناق  هب  یهتنم  ياههار  رگا  هک  تسین  دیدرت  ياج  یلو 
.تسا القع  شور  لقع و  فلاخم  طیارش  نینچ  رد  اسران  صقان و  نوناق  هب  افتکا  تسین و  روذعم 

: دنهجاوم گرزب  صقن  راهچ  اب  دنزادرپ  یم  نوناق  نیودت  راک  هب  یحو  هناوتشپ  نودب  هک  يرشب  نارازگنوناق 

.یملع تیدودحم  - 1

.هدنیآ زا  عالطا  مدع  - 2

.یصخش عفانم  ضارغا و  تلاخد  - 3

.نانادب مدرم  یبلق  داقتعا  نامیا و  مدع  - 4

ار قوف  هناگراهچ  صقاون  زا  مادچیه  دوش و  رداص  توبن  یحو و  اشنم  زا  هک  ینوناق  اب  روشک ، هرادا  رد  ینوناق  نینچ  تسا  یهیدـب 
.دراد رایسب  توافت  دشاب  هتشادن 

هحفص 272) )

ناـماما یلو  تسا  ربماـیپ  هب  طوبرم  نوناـق  لـصا  هچرگ  تساـهرایعم  طـباوض و  ناـیب  نوناـق و  نییبت  تماـما ، تایـصوصخ  زا  یکی 
يدرف و ياه  همانرب  نیناوق و  نآرق ، نوطب  لـیوات و  هب  ملاـع  رـسفم و  ناونع  هب  هدـش و  بآ  ریـس  یهلا  همـشچرس  ناـمه  زا  موصعم 

.دنراد یئازسب  مهس  مه  رظن  نیا  زا  هعماج  هرادا  رد  دننک و  یم  نایب  فشک و  ار  یعامتجا 

نیرتهب دریگ  یم  تاشن  يروضح  ملع  ناـیاپ  یب  ياـیرد  زا  هک  ناـماما  مولع  تسا و  بیغ  ملاـع  یحو و  رب  یکتم  هک  تماـما  ماـقم 
.دشاب یم  یناسنا  هعماج  مدرم و  يارب  یهلا  هیده 

.دنریگ رارق  یناسنا  یگدنز  تداعس و  زا  حطس  نیرتیلاع  رد  دنناوت  یم  شخب  تیاده  میظع و  عبنم  نیا  هب  ءاکتا  اب  یمالسا  عماوج 

تروشم اهنآ  اب  ماما  دنتـشاد  عقوت  هک  ریبز  هحلط و  هب  خساپ  رد  وا - رب  ادـخ  دورد  ماما - هک  هغالبلا  جـهن  زا  زارف  نیا  هب  دـینک  هاگن 
: دومرف دنک ،

هتعبتاف هب  مکحلاب  انرما  انل و  عضو  ام  هللا و  باتک  یلا  ترظن  یلا  تضفا  املف  »
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(. 2 «.) هتلهج مکح  عقو  امکریغ و ال  يار  امکیار و ال  یلا  کلذ  یف  جتحا  ملف  هتیدتقاف  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا ، نتسا  ام  و 

رومام تموکح  رد  نادب  ار  ام  هداد و  رارق  ام  يارب  لاعتم  يادخ  هک  یماکحا  یهلا و  باتک  هن  دیسر  نم  هب  تفالخ  هک  هاگنآ  سپ  »
، مدرک ادـتقا  نادـب  هداد  رارق  هویـش  تنـس و  اـم  يارب  ناـمزیزع  ربماـیپ  هچنآ  زین  مدوـمن و  يوریپ  ار  نآ  مدرک و  رظن  تـسا  هدوـمرف 

«. منادن ار  نآ  مکح  هک  دماین  شیپ  يا  هلئسم  عوضوم و  هوالع  متفاین ، نارگید  امش و  يار  هب  يزاین  نیاربانب 

هک تسا  یهلا  مولع  ینعی  ع )  ) نیموصعم همئا  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  حیحـص  تایاور  نآرق و  تاـیآ  مالـسا ، رد  نوناـق  ادـبم  اـشنم و 
یبوبر ناتـسآ  بیغ و  ملاع  زا  هتفرگ  تاشن  دـیاب  مالـسا  رد  نوناق  رگید  تراـبع  هب  دراد و  تیعطاـق  تیدنـس و  ارچ  نوچ و  نودـب 

: دشاب

عئارـش نا  الا و  رمالا  ءایـض  مکحلا و  باوبا  تیبلا  لها  اندـنع  تاملکلا و  مامت  تادـعلا و  مامتا  تالاسرلا و  غیلبت  تملع  دـقل  هللااـت  »
(. 3 «.) هدصاق هلبس  هدحاو و  نیدلا 

هحفص 273) )

«. متفرگارف ار  مولع  مامت  وا و  ياه  هدعو  مامتا  یهلا و  ياه  مایپ  ندناسر  غیلبت و  دنگوس  ادخ  هب  »

ياههار تسا و  یکی  نید  عیارش  هک  دیشاب  هاگآ  تسا  تیب  لها  ام  دزن  روما  نشور  قیاقح  زین  تموکح و  مکح و  يارجم  زکرم و 
.دیسر دهاوخ  نید  دوخ  هب  نآ 

: دراد هراشا  تقیقح  نیا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  رگید  ینایب  رد  و 

(. 4 «.) مکحلا عیبانی  ملعلا و  نداعم  هکئالملا و  فلتخم  هلاسرلا و  طحم  هوبنلا و  هرجش  نحن  »

.میناگتشرف دمآ  تفر و  تلاسر و  دورف  زکرم  توبن و  روانت  تخرد  ربمایپ و  تیب  لها  ام ، »
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«. میتمکح همشچرس  شناد و  نداعم  ام 

: دوش یم  لامعا  یهلا  مولع  قح و  ریسم  ریغ  زا  هک  تسا  ینیناوق  هعماج ، یهابت  داسف و  تلع  زین  و 

(. 5 «.) هللا باتک  اهیف  فلاخی  عدتبت ، ماکحا  عبتت و  ءاوها  نتفلا  عوقو  ءدب  امنا  »

نآ یگژیو  هک  دیآ  یمرد  نوناق  تروص  هب  هک  تسا  ییاه  تعدب  هدـش و  يوریپ  یناسفن  ياهاوه  اهنت  داسف  هنتف و  ره  عوقو  زاغآ  »
«. تسا دنوادخ  باتک  اب  تفلاخم 

هحفص 275) )

.275 ، 273 هحفص 272 ،

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 40. هغالبلا  جهن  ...رجاف  وا  رب  ریما  نم  سانلل  دبال  هناو 

هبطخ ي 205. هغالبلا ، جهن 

هبطخ ي 120. هغالبلا ، جهن 

هبطخ ي 109. هغالبلا ، جهن 

هبطخ ي 50. هغالبلا ، جهن 

يونعم تیاده  رد  تماما  شقن 

تلیـضف و تاقولخم  زا  يرایـسب  رب  ار  وا  دنوادخ  تسا و  هدیدرگ  رختفم  انمرک »  » زایتما هب  تاقولخم  تادوجوم و  نیب  رد  هک  ناسنا 
.درادرب ماگ  نآ  ققحت  طارص  رد  دسانشب و  ار  دوخ  تیبوبحم  تمظع و  زار  دیاب  تسا ، هداد  يرترب 

.دوش وا  روهقم  نیوکت  ملاع  تعیبط و  ددرگ و  هللا » هفیلخ   » هک تسنآ  یناسنا  یگدنز  زا  فده  اتسار ، نیا  رد 

تمظع ءاقترا و  بجوم  هک  يزیچ  دـناسرب  گرزب  لآ  هدـیا  فدـه و  نیا  هب  ار  ناسنا  دـناوت  یمن  يدام  یگدـنز  هک  تسا  یهیدـب 
.تسا ینافرع  يونعم و  تایح  نآ  تسرگید و  ياج  رد  تسوا 

ام نیا  یلو  میـسرب ، خماش  ماقم  نیا  هب  هک  هداد  نامرف  ام  هب  یتح  تسا و  هدـیرفآ  ام  دوجو  رد  ار  دادعتـسا  یگدامآ و  نیا  دـنوادخ 
.میزاسب گرزب  فده  نادب  لوصو  هار  رد  ار  دوخ  دیاب  هک  میتسه 

لاعتم دنوادخ  تسین ، نکمم  دوصقم  لزنم  هب  ندیسر  دشابن  ود  نیا  ات  دراد ، یبرم  زا  تعاطا  هار و  تخانش  هب  زاین  يزاسدوخ  هتبلا 
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.تشاد لیسگ  روظنم  نیدب  ار  ماما  ربمایپ  زا  دعب  درک و  ناسنا  لاح  لماش  ار  دوخ  میمع  فطل 

رد دوخ  هک  ماما 
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.دنک یم  يربهر  هنیمز  نیا  رد  ار  دادعتسا  اب  هدامآ و  ياهناسنا  تسا  هاگآ  ملاع  رارسا  زا  تسا و  يونعم  تایح  جوا 

هحفص 276) )

تکرح ریـس و  ار  نانآ  نطاب - هار  یی - هژیو  هار  زا  هتفرگ و  ار  ادـخ  هب  برق  بلاط  لامک و  قشاع  ياهناسنا  تسد  رگید  ترابع  هب 
.دناسرب ناناج  لزنم  رس  هب  ات  هداد 

رظن زا  هک  هکـس  رگید  يور  تسا ، هکـس  يزور  کی  توهـش  مشخ و  باوخ و  روخ و  تسین و  ندـنام  یگدـنز ، رگید  یناـیب  هب  و 
لزنت ناویح  دـح  ات  اهنت  هن  ناسنا  میراگنا  هدـیدان  ار  نیا  رگا  هک  تسا  يونعم  نتـسیز  یناسنا و  یگدـنز  تسین  هلباقم  لباق  تیمها 

.درک دهاوخ  طوقس  مه  الب  هاچ  هب  هکلب  دنک  یم 

هدرک و مگ  ار  فده  مینامب  همدقم  رد  رگا  سپ  یناسنا  یلاع  ماقم  هب  ندیسر  كولس و  ریس و  يارب  تسا  يا  همدقم  يدام  یگدنز 
.میا هدنام  یچوپ  نتم  رد 

.دنا هدرب  دای  زا  ار  یگدنز  مه  دوخ و  مه  عقاو  رد  دننک  یم  هدنسب  يدام  یگدنز  هک ه  اهنآ 

: تسا هدومرف  میسرت  تروص  نیرتابیز  هب  مالسلا  هیلع  ماما  ار  یگدنز  یعقاو  موهفم 

(. 1 «.) هرخالا لجآ  ایندلا و  لجاعب  اوبهذ  نیقتملا  نا  »... 

«. ترخآ ملاع  زا  مه  دنرو و  هرهب  ناهج  نیا  یگدنز  يایازم  زا  مه  ناگشیپاوقت  »

(. 2 «.) مهترخآ یف  ایندلا  لها  مهکراشی  مل  مهایند و  یف  ایندلا  لها  اوکراشف  »

وـسمه هارمه و  نانآ  اب  ترخآ  رد  ناتـسرپایند  یلو  دـنراد  تکرـش  تشیعم  نارذـگ  یگدـنز و  رد  ایند  لـها  اـب  هک  بیترت  نیدـب  »
«. دنتسین

(. 3 «.) حبارلا رجتملا  غلبملا و  دازلاب  اهنع  اوبلقنا  مث  ...تلکا  ام  لضفاب  اهولکا  تنکس و  ام  لضفاب  ایندلا  اونکس  »

هحفص 277) )

یلاع یی  هیامرس  داز و  اب  هاگنآ  دنیامن و  یم  هیذغت  اذغ  نیرتیلاع  هب  دننک و  یم  یگدنز  هجو  نیرتهب  هب  ایند  رد  نیقتم  »
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(. 4 «.) دننک یم  چوک  يدبا  رفس  هب  دوسرپ  یتراجت  یفاک و  و 

(. 5 :) دیامرف یم  شنارای  زا  یکی  یگدنز  دروم  رد  ای  و 

دح رد  يزور  اب  دومن و  ترجه  هاگنآ  درک و  زاغآ  تبغر  لیم و  يور  زا  مالـسا و  اب  ار  یگدنز  وا  دـنک ، تمحر  ار  بابخ »  » ادـخ
زیخاتسر دای  هب  هراومه  هکیسک  تسوکین  هچ  دوب ، هزرابم  داهج و  اب  یگدنز  لوط  رد  دش و  یـضار  ادخ  زا  دیزرو و  تعانق  فافک 

.دشاب یضار  ادخ  زا  دزرو و  تعانق  فافک  ردق  هب  .دنک و  هدامآ  یهلا  تابساحم  ناوید  يارب  ار  دوخ  دشاب و 

هحفص 279) )

.279 ، 277 هحفص 276 ،

--------------------------------------------------------------------------------

همان ي 27. هغالبلا ، جهن 

همان ي 27. هغالبلا ، جهن 

همان ي 27. هغالبلا ، جهن 

نارگید يارب  ینکس و  نتشاد  هب  کمک  نارگید و  شیاسآ  نتفرگ  رظن  رد  اب  لالح و  هار  زا  هک  تسنآ  تنوکـس  ینکـس و  نیرتهب 
نیرتهب زا  روظنم  نینچمه  ناـمتخاس و  نیرت  جرخرپ  نیرت و  سکول  نیرتـگرزب و  هن  دراد ، لابندـب  ار  رطاـخ  شمارآ  ارهق  هک  تسا 

زا مارآ  یلد  اب  دشاب و  یئادزرقف  تهج  رد  نتشادرب  ماگ  تعانق و  هب  هجوت  اب  هنافصنم و  عورـشم و  دمآرد  زا  هک  تسا  ییاذغ  اذغ ،
.یتسرپ تذل  يروخرپ و  هن  دوش ، فرص  یناسرریخ  هفیظو و  ماجنا 

راصق 41. هغالبلا ، جهن 

نآرق رد  يونعم  تیاده 

: دیئامرف هجوت  میرک  نآرق  زا  هیآ  نیا  هب  دوش  نشور  رتهب  يونعم  تیاده  ثحب  هکنیا  يارب 

(. 1 «.) نونقوی انتایاب  اوناک  اوربص و  امل  انرماب  نودهی  همئا  مهانلعج  «و 

ماقم هب  یبایتسد  زا  سپ  میهاربا  ترـضح  هرابرد  ماقم  نیا  اریز  تسین  هار ) نداد  ناشن  « ) قیرط هئارا   » ياـنعم هب  هیآ  نیا  رد  تیادـه 
.تسین ادج  قیرط  هئارا  يانعم  هب  تیاده  زا  توبن  ماقم  تسا و  توبن 

هک تسا  دصقم ) هب  ندناسر  « ) بولطم هب  لاصیا   » هیآ نیا  رد  تماما  زا  روظنم  سپ 
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.دهد تکرح  رگید  لزنم  هب  یلزنم  زا  هتخادنا و  لامک  ریسم  رد  ار  نانآ  ات  دشاب  یم  يرشب  سوفن  رد  ینیوکت  فرصت  زا  یعون  نآ 

یعیرـشت رما  نآ ، هلیـسو  سپ  ینطاـب  تسا  یملع  تسا و  شنیرفآ  قلخ و  هب  طوبرم  ینیوکت و  فرـصت  کـی  تیادـه  نیا  نوـچ  و 
نادـب دوخ  حـلاص  لامعا  اب  نانموم  هک  تسا  ینطاب  تاماقم  يونعم و  تاضویف  هکلب  تسین  یـشزومآ  رهاظ و  روما  تاغیلبت و  ینعی 

.دنناشوپ یم  دوخ  رب  ینطاب  تیاده  نیا  وترپ  رد  ار  ناشراگدرورپ  تمحر  دنبای و  یم  هار 

اهیگدامآ تاماقم و  هک  تسوا  زا  دشاب و  یم  تاماقم  نآ  دجاو  رتشیب  رتشیب و  دوخ  دنک  یم  رما  هب  تیاده  ار  نارگید  هک  ماما  هتبلا 
مدرم نیب  اهدادعتسا  و 

هحفص 280) )

نیب طبار  ربمایپ ، هکنانچمه  تسا  نآ  نتفرگ  ینطاب و  تاضویف  ندیـشخب  رد  راگدرورپ  مدرم و  نیب  طبار  ماما  سپ  دوش  یم  رـشتنم 
مدرم هب  راوگرزب  نآ  زا  دشاب و  یم  دش  لزان  ربمایپ  رب  یحو  هلیـسو  هب  هک  یهلا  عیارـش  يرهاظ و  تاضویف  ذخا  رد  دنوادخ  مدرم و 

تاداقتعا يوس  هب  مدرم  يامنهار  لیلد و  ربمایپ  هکنیا  امک  تسا  يونعم  تاماقم  هب  سوفن  يامنهار  لیلد و  ماما  نیارباـنب  دـسر  یم 
مالـسا ربمایپ  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  دننام  دوش  یم  عمج  يدرف  رد  توبن  تماما و  یهاگ  هتبلا  تسا  هحلاص  لامعا  هقح و 

.ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هحفص 280.

ینافرع يونعم و  تیاده  زا  یی  هنومن 

--------------------------------------------------------------------------------

هیآ ي 25. هدجس ، هروس ي 

ینافرع يونعم و  تیاده  زا  یی  هنومن 

(. 1 «.) یعخنلا دایز  نب  لیمکل  مالسلا  هیلع  لاق  «و 

تجاح یپ  رد  ماگنهابش  دننک و  يرپس  ار  دوخ  زور  هدیدنـسپ  قالخا  شناد و  يریگارف  هار  رد  هک  راداو  ار  تا  هداوناخ  لیمک : يا 
ره تسوا ، یئاونش  ششوپ  ریز  اهادص  همه  هک  ودب  دنگوس  .دنشاب  ناوتان  نادنمزاین 
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هودنا و رگا  ات  دزاس  یم  هریخذ  وا  يارب  دـنیرفآ و  یم  یفطل  ورورـس  نآ  زا  دـنوادخ  دزاس  يداش  رورـس و  زا  لامالم  ار  یبلق  سک 
بالیـس تردق  تعرـس و  دننامه  دزادنارب  نب  خـیب و  زا  ار  نآ  دزیخرب و  الب  نآ  اب  هلباقم  هب  یهلا  هریخذ  نآ  دـیآ  دورف  وا  رب  ییالب 

...یبیشارس رد  دنت 

تقیقح هتفای و  تسد  یناسنا  لماکت  جوا  هب  یهلا  فطل  نیا  وترپ  رد  ام  هتـشگ و  بیـصن  يونعم  تیاده  نیا  زا  یی  هرهب  هکنآ  دـیما 
.دبایزاب ار  دوخ  صاخ  توالح  نیریش و  ام  ناج  هقئاذ  رد  یگدنز 

هحفص 285) )

هحفص 285.

--------------------------------------------------------------------------------

.ءارسا هروس  زا  هیآ ي 72  هب  هراشا 

يولع تماما 

هحفص 287) )

هحفص 287.

هتسیاش ربهر  ربمایپ ، نیشناج  یلع 

میقطنم وریپ  ام 

حلاص یحبص  رتکد  تالمج 

بیغ ملع 

دنز یم  الاب  ار  اه  هدرپ  یلع 

یلاعتم هاگدید 

هسامح تعاجش و  حور 

تعاجش ثاریم 

یعامتجا تلادع 
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ناگدنروآ نامیا  نیتسخن  یلع 

--------------------------------------------------------------------------------

هتسیاش ربهر  ربمایپ ، نیشناج  یلع 

یم تقیقح  نیا  قادصم  یفرعم  تخانـش و  هب  نآ ، يونعم  یعامتجا و  یـسایس ، فلتخم  داعبا  يربهر و  ترورـض  رد  ثحب  زا  سپ 
دنا هتـساوخ  ریفکت  نیهوت و  نابز  اـب  یهورگ  هدـش و  هضرع  تواـفتم  یتارظن  ءارآ و  رایـسب و  نانخـس  هچرگ  دروم  نیا  رد  میـسر ،

هوق ي هب  دوخ  راکفا  ءارآ و  لـیمحت  يارب  هدرب و  رتارف  لالدتـسا  ثحب و  میلگ  زا  ار  اـپ  مه  یی  هدـع  دـنناسرب و  تاـبثا  هب  ار  هلئـسم 
و داد ، ناشن  كانتـشحو  تشز و  تلاهج ، بصعت و  هایـس  ياـهربا  ریز  رد  ار  یگدـنز  ياـبیز  هرهچ ي  دـنا و  هتـشگ  لـسوتم  هیرهق 
هب ار  يردارب  یتسود و  همـشچرس ي  هتخادنا و  رگیدکی  ناج  هب  ار  ردام  ردپ و  کی  نادـنزرف  هناخ و  کی  لها  ات  دـنا  هدرک  شالت 

.دنزاس کیرات  دولآرابغ و  ار  یگدنز  نشور  كاپ و  ياضف  هتخاس و  دولآ  لگ  یناطیش  ياه  سوه  هب  يزایتسد  رادنپ 

ار فالتخا  شتآ  هدرک ، یم  شالت  نمـشد  تسا و  هتـشاد  رارق  يزرم  نینچ  رد  خـیرات  لوط  رد  هراومه  تیالو  تماـما و  هلئـسم ي 
.دشورفب ییاقآ  نانآ  هب  دروآ و  مهارف  اهنآ  عبانم  اه و  هیامرس  تراغ  لواپچ و  يارب  یتصرف  ات  دزورفیب  ناناملسم  نیب 

هحفص 288) )

اه و یگدز  ماوع  ریسم  زا  دازآ  ییاضف  رد  نادنمشیدنا  ناملاع و  دوش و  هتـشاذگ  رانک  یموق  تابـصعت  هک  دراد  ییانعم  هچ  یتسار 
، دندیسرن قفاوت  هب  لیلد  ره  هب  لیاسم  یضعب  رد  رگا  هک  دراد  یعنام  هچ  زاب  و  دننیـشنب ؟ یملع  يوگتفگ  ثحب و  هب  اه  يرظن  گنت 

هثحابم زاسپ  : » دومرف هرس » سدق   » تما ماما  هک  دنشاب  یی  هبلط  دننام و 

نید تخانش  ياهسرد  هلسلس  زومآ  (ع ) یلع www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 283زکرم  هحفص 224 

http://www.ghaemiyeh.com


«. دننابرهم رگیدکی  اب  دنشون و  یم  ياچ  مه  اب  یگبلط ، دیدش  لاق  لیق و  و 

مینک و ریفکت  ار  رگیدـکی  دـیاب  ارچ  مینیزگرب ، ار  هار  کی  رکف و  کی  میوشن  قفوم  یقیقحت  یملع و  يوگتفگ  ثحب و  رد  رگا  اـم 
.مینک ینابرق  ار  یمالسا » توخا   » میرب و نوریب  لد  زا  ار  یمالسا  یتسود  رهم 

درد هب  يوضع  رگا  هک  دـندسج  کی  نوچ  رگیدـکی  هب  ندـیزرو  تفوطع  ینابرهم و  رد  ناـنموم  : » دومرفن ص )  ) مرکا ربماـیپ  رگم 
(. 1 «.) دوب دنهاوخ  کیرش  ءاضعا  همه ي  يرادیب  بات و  بت و  رد  دنامن و  يرارق  ار  اهوضع  ریاس  دیآ 

ینمـشد و وا  اب  درادب و  تسود  مه  ار  وا  تسود  تسنیا : اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  قح  یـس  شردارب  رب  ناملـسم  : » دومرف ص )  ) ربمایپ
هچنآ دـهاوخب و  زین  وا  يارب  دـهاوخ  یم  دوخ  يارب  اه  یبوخ  زا  هچنآ  دزاـسن و  رادـقمیب  راوخ و  ار  وا  زین  و  ( 2 «،) دنکن يزوت  هنیک 

رای و مه و  رانک  رد  میتساوخن  رگا  هک  دراد  یموزل  هچ  .دشاب  نانچ  مه  شا  ینید  ردارب  يارب  دنیب  یم  اوران  دنـسپان و  شیوخ  يارب 
هک اجنآ  مینک ، يراکمه  دوخ  ناملسم  ناردارب  عفد  رد  ناگناگیب  رافک و  اب  میشکب و  مه  يور  هب  ریشمش  میشاب ، رگیدکی  راوخمغ 

: دیامرف یم  احیرص  نآرق 

« ...ءایلوا يراصنلا  دوهیلا و  اوذختت  اونما ال  نیذلا  اهیا  ای  »

(. 3 «.) دیریگم دوخ  زارمه  تسود و  ار  يراصن  دوهی و  ناگدنروآ ، نامیا  يا  »

!!؟ كرشم رفاک و  هب  ای  تسا  رتکیدزن  ناملسم  هب  ناملسم  ایآ 

هکلب دـننکن  نوریب  لد  زا  یتـمیق  چـیه  هب  ار  ناناملـسم  رهم  اـهنت  هن  دـنروخن و  ار  اـه  هئطوت  بیرف  دنـشاب و  شوـهب  دـیاب  ناناملـسم 
دننک عطق  دنزیرب ، نامیاهبلق  رد  ار  هنیک  ینمشد و  یمالسا » توخا   » ياج هب  دننک  یم  شالت  هک  يراکتیانج  ياهتسد 
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.دنبوکرب ناشدیلپ  هنیس ي  هب  در  تسد  المع  و 

هحفص 289) )

دوخ و مغ  ار ، ردارب  مغ  هک  تسوا  هرخالاب  دراد و  تاکرتشم  یکیدزن و  رگید  سک  ره  زا  شیب  رگیدـکی  اب  ناملـسم  دـشاب  هچ  ره 
.دناد یم  دوخ  يداش  ار  وا  يداش 

نب خیب و  زا  ار  یتسود  تخرد  هدـش ، هدـیبوک  مهرد  یهاو  ءوس و  تاغیلبت  اه و  هناهب  اب  یمالـسا » توخا   » مکحم هعلق ي  دـیاب  ارچ 
«. دلامب نامموقلح  رب  دراک  بش  همین   » هک میرب  هانپ  نمشد  هناخ ي  هب  هاگنآ ، مینکرب و 

میهاوخ یمن  هک  لاـح  نیع  رد  اـم  دوـش ، یم  یـسررب  هعلاـطم و  فارطـالا  عماـج  یلاـعتم و  هاگدـید  نیا  زا  يوـلع » تماـما   » ثحب
یم مه  اهنآ  زا  میرگن ، یم  نانآ  هب  لماک  مارتحا  هدـید ي  اب  مینک و  لیمحت  ناملـسم  ناردارب  رگید  رب  ار  دوخ  لوصا  اههاگدـید و 

دانع و يور  زا  ام  هتساوخن  يادخ  هک  دننکن  روصت  دنرگنب و  اضرلا » نیع   » فاصنا و هدید ي  اب  ام  بلاطم  نانخـس و  هب  هک  میهاوخ 
دننک یسررب  راکفا  هنوگنیا  زا  یلاخ  یطیحم  رد  ار  اه  لالدتسا  مینک ، یم  نایب  ار  یبلاطم  ییارگ  هقرف  ای  يداژن و  یموق و  تابـصعت 

هنیک ي دـننیزگرب ، دـنداد  صیخـشت  قـح  هک  یهار  ره  هاـگنآ  دـننک ، هیهت  میدـقتعم  نادـب  اـم  همه ي  هک  ازج  زور  يارب  یباوـج  و 
(. 4 «.) مکیوخا نیب  اوحلصاف  هوخا  نونموملا  امنا  : » تسا نآرق  مالسا و  فلاخم  اعطق  نتفرگ  لد  هب  ار  یناملسم 

يرکف و رظن  زا  دـیاب  هـک  دـندقتعم  اـعقاو  تساـهنآ و  ناردارب  رگید  هار  اـب  فلاـخم  دــننیزگ  یمرب  هـک  ار  یهار  رگا  تیاـهن  رد  و 
یناسنا و ياه  هقلع  مامت  ندرک  ناریو  يانعم  هب  هلئـسم  کی  نتفریذپن  نکل  درادن ، یعنام  دنـشاب  ادج  تماما  هلئـسم ي  رد  يداقتعا 

رد فالتخا  هک  تسا  ینید  ای  یملع  بتکم  مادک  رد  تسین ، یمالسا 
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ینمشد ماجنارس  ندنکفا و  رگیدکی  هجنپ  رد  هجنپ  يریگرد و  بجوم  دیاب  رکفت  رد  فالتخا  نیا  ایآ  دشاب ؟ هتـشادن  دوجو  لیاسم 
!!؟ دشاب یشکردارب  و 

هحفص 290) )

هکنیا اب  دنتسین و  نینچ  نیا  دنرادروخرب ، یحور  یلاعت  يرکف و  دشر  زا  هدرک و  قبطنم  یمالـسا  ياهرایعم  ار  دوخ  هک  ییاه  ناسنا 
یگدنز زیمآ  تملاسم  روط  هب  رگیدـکی و  رانک  رد  کلذـعم  یلو  دـنراد  يدایز  تافالتخا  یـسایس  یملع و  لیاسم  ینابم و  رظن  زا 

.دنهد یم  همادا  دوخ  تفرشیپ  هب  هدرک و 

مینک هجوت  ادیدش  هتکن  نیا  هب  دیاب  ام  دننک ، یم  غیلبت  ار  فالتخا  ياه  هزیگنا  هک  تسا  ناسنا  مالـسا و  نانمـشد  هشقن ي  نیا  اعطق 
نمـشد دزورفیب ، ار  تیئود  قاـفن و  شتآ  دـنکفیب و  یئادـج  اـم  نیب  دـهاوخب  سک  ره  هک  میریذـپب  دوخ  دوـجو  رد  اـعقاو  ار  نآ  و 

.درک درط  تخانش و  ار  وا  دیاب  تسا و  هناگیب  رودزم  رامعتسا و  لماع  هتسنادن  ای  هتسناد  تسام و  كرتشم 

.290 ، 289 هحفص 288 ،

--------------------------------------------------------------------------------

.رهـسلا یمحلاب و  دسجلا  ریاس  هل  یعادت  دحاو  وضع  هنم  یکتـشا  اذا  دحاولا ، دسجلا  هلزنمب  مهفطاعت  مهمحارت و  یف  نونموملا  امنا 
«(. خا  » هملک ي یمق - ثدحم  موحرم  راحبلا  هنیفس  )

«(. قح  » هملک ي یمق - ثدحم  موحرم  راحبلا  هنیفس   ) .هیداعی هیلو و ال  یلاوی 

هیآ ي 51. هدئام ، هروس ي  میرک ، نآرق 

هیآ ي 10. تارجح ، هروس ي  میرک ، نآرق 

میقطنم وریپ  ام 

ار ینخس  میشاب و  یسررب  قیقحت و  لها  هدیقع ، بتکم و  شریذپ  رد  تسیاب  یم  میلالدتسا و  وریپ  یمالک  یفسلف و  ینابم  رظن  زا  ام 
یم بتکم  تلم و  ره  يالقع  درک ) تیعبت  صـصختم  هیقف  زا  دـیاب  هک  تسا  یهقف  لـیاسم  زا  ریغ  نیا  هتبلا  ، ) میریذـپن لـیلد  نودـب 

.تسا موکحم  هنرگو  دشاب  نیقی  یعطق و  لیلد  لالدتسا و  يانبم  رب  دیاب  هدیقع  نید و  شنیزگ  هک  دنریذپ 

ام
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بسانم و مارآ و  یطیحم  رد  دیاب  یبایزرا  قیقحت و  هک  دسر  یم  رظن  هب  یلو  مینک  یم  توعد  قیقحت  هب  ار  ناملسم  ناردارب  همه ي 
هک اهنآ  يریگرد ، فالتخا و  شتآ  بیهل  رد  هن  دریگ  یم  تروص  تدـحو »  » وترپ رد  قیقحت »  » ینعی دـشاب ، اه  ضرف  شیپ  زا  رود 

.دنرادن قیقحت  تغارف  تصرف و  دنتسه  فالتخا  هدنزوس ي  ياه  هلعش  نایم  رد 

هداد و رارق  تدـحو  لماع  هزیگنا و  تسا  هدوب  فالتخا  بجوم  تساه  نرق  هک  ار  تماما  هلئـسم ي  یمالـسا  هعماـج ي  هکنآ  دـیما 
.دننک نک  هشیر  ار  فالتخا  هشیمه  يارب 

هحفص 291) )

هحفص 291.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] حلاص یحبص  رتکد  تالمج 

مالـسلا و هیلع  یلع  ماما  هب  نم  تخانـش  اب  داهن ، تنم  نم  رب  دوخ ، ياضر  رطاخ  هب  هغالبلا  جـهن  هب  تمدـخ  رد  يادـخ  هک  زورما  .»
ار ناناملـسم  همه ي  هک  دراد  یماو  ارم  دراد  شود  هب  ار  مالـسا  راختفارپ  مچرپ  هک  یـصلخم  دهاجم  ره  وا و  رهطم  كاپ و  تیبلها 

«. دنوش عمتجم  دیحوت  ياول  ریز  رد  هک  مهد  دنگوس  برغ  قرش و  رد 

يربهر و نیملـسم  همه ي  هک  یماما  نآ  میزادرپ ، یم  هغالبلا  جهن  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  یفرعم  هب  سرد  نیارد  ام 
ریز ناونع  جنپ  رد  سرد  نیا  ثحابم  دنناد ، یم  قح  رب  هفیلخ ي  و  ص )  ) ربمایپ نیـشناج  ار  ترـضح  نآ  دنا و  هتفریذپ  ار  وا  تماما 

: دوش یم  هصالخ 

(. ع  ) نینموملاریما یملع  ماقم  - 1

(. ع  ) نینموملاریما دهز  - 2

(. ع  ) نینموملاریما هسامح ي  تعاجش و  - 3

(. ع  ) نینموملاریما تلادع  - 4

.هدنروآ نامیا  نیلوا  ع )  ) یلع - 5

تیدام نیمزرس  رد  اهنت  يربهر  نیا  شقن  اریز  تسا ، یبهذم  یهاگآ  ملع و  یهلا ، يربهر  تموکح و  ینعی  تماما  طیارش  زا  یکی 
هب دـیاب  تما  تماما  دـنارتسگ ، یم  نماد  تسادـیپان  دودـحمان و  ینیمزرـس  هک  تیناـسنا  دـشر  تیونعم و  هزوح ي  رد  هکلب  هدوبن ،

رتاناد همه  زا  طیارش  ریاس  رب  هوالع  هک  دشاب  یسک  تسد 
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تسیاب یم  نیاربانب  دناسرب ، تداعس  لزنمرس  هب  ار  مدرم  دیاب  هک  یهانتمان  ییارحص  رد  تسا  يرالاس  هلفاق  وا  اریز  دشاب ، رت  ملاع  و 
.دهد یم  یهاوگ  نآ  رب  ناسنا  ترطف  هک  تسا  یهلا  تنس  کی  نیا  دسانشب و  سکره  زا  رتهب  ار  هار 

هحفص 292) )

«. هللا رماب  مهملعا  هیلع و  مهاوقا  رمالا  اذهب  سانلا  قحلا  نا  سانلا ، اهیا  »

«. دشاب یهلا  تاروتسد  هب  رتاناد  زین  رت و  نوزفا  رما  نیا  رب  وا  ناوت  هک  تسا  یـسک  يربهر  تماما و  هب  دارفا  نیرتراوازـس  مدرم ! يا  »
(. 2)

باتک وا و  تعیرـش  هب  رتشیب  همه  زا  دـیاب  دریگ  یم  هدـهع  هب  ار  ربمایپ  زا  سپ  هعماج  يربهار  تلاـسر  هک  یـسک  هک  تسا  یهیدـب 
ار نارگید  هداد و  همادا  دناوت  یمن  دیاش  دیاب و  هک  هنوگنآ  ار  وا  هار  هنرگو  دشاب  انشآ  کیدزن  زا  بتکم  حور  اب  هدوب و  هاگآ  یهلا 

میلاعت هب  رتاناد  هک  یـسک  اعطق  : » دیامرف یم  ع )  ) نینموملاریما دنک ، هرادا  وا  میلاعت  يانبم  رب  ار  هعماج  دیامن و  توعد  هقیرط  نآ  رب 
(: دومرف توالت  ار  هیآ  يا  هاگنآ  «، ) دوب دهاوخ  رتکیدزن  وا  هب  تسا  یهلا  ناربمایپ 

يو هب  ناگدنروآ  نامیا  و  ص )  ) مالـسا ربمایپ  تیعقوم  دـننک و  یم  تعباتم  وا  زا  هک  دنتـسه  ییاهنآ  میهاربا  هب  مدرم  نیرتراوازـس  »
(. 3 «.) تسا نینچمه 

ربمایپ هب  صاصتخا  تسا و  دوهـشم  ناـنآ  ءایـصوا  يامیـس  رد  دـندرک و  یم  لـمع  نادـب  یهلا  ءاـیبنا  همه ي  هک  تسا  یتقیقح  نیا 
نیا رد  اـهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  تسه  یناوارف  هلدا  زین  ص )  ) مرکا ربماـیپ  یـصو  دروم  رد  هتبلا  درادـن ، راوگرزب  نآ  یـصو  مالـسا و 

: دش دهاوخ  هراشا  سرد 

هحفص 292.

--------------------------------------------------------------------------------

هحفص ي 29. حلاص ، یحبص  هغالبلا  جهن  همدقم ي 

هبطخ ي 173. هغالبلا ، جهن 

هوعبتلا و نیذلل  میهارباب  سانلا  یلوا  نا  الت : مث  هب  اوواج  امب  مهملعا  ءایبنالاب  سانلا  یلوا  نا 
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راصق 96. هغالبلا ، جهن   ) .اونمآ نیذلا  یبنلا و  اذه 

بیغ ملع 

كانبات قفا  هظحل  ره  رد  یمیظع  هیامرـس ي  نینچ  نتـشاد  اب  ناـنآ  تسا ، بیغ  ملع  اـهنآ  يایـصوا  ناربماـیپ و  تاصخـشم  زا  یکی 
دنلب غیتـس  رد  ار  ناـنآ  یگژیو ، نیا  دـندرک و  یم  مادـقا  اـهناسنا  تیبرت  تیادـه و  هب  هتـشاد و  رظن  رد  ار  ادـیپان  قیاـقح  تیونعم و 

ناشمه گنسمه و  تما ، زا  سکچیه  اریز  تسا ، هدرک  لح  الماک  ار  نانآ  زا  يوریپ  تعاطا و  هلئسم  هداد و  رارق  یئالاو  تمظع و 
: دیامرف یم  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دنک ، حرطم  نانآ  لباقم  رد  ار  دوخ  دناوتب  هک  هدوبن  اهنآ 

هحفص 293) )

نم هب  ترـضح  نآ  دومرف و  میلعت  ار  شربمایپ  ادخ  هک  تسا  یـشناد  نآ  زج  دـناد و  یمن  یـسک  ادـخ  زج  هک  تسا  بیغ  ملع  نیا  »
(. 1 «.) مریگارف ارنآ  ات  دناوخارف  ارم  دریگارف و  ارنآ  ما  هنیس  ات  هک  داد  روتسد  تخومآ و 

حور اب  هدوب و  سونام  نآ  اب  زاغآ  زا  هراومه  هک  تسا  یحو  باتک  اب  وا  یئانـشآ  یـصو  یهاگآ  ملع و  قیداصم  نیرتزراـب  زا  یکی 
هب : » میناوخ یم  نینچ  هغالبلا  جـهن  رد  دوشن ، ادـج  نآ  زا  هار  نیب  رد  دـنادب و  دوخ  ياـهراک  شخب  ماـهلا  ار  نآ  دـشاب و  انـشآ  نآ 

(. 2 «.) ما هتشگن  ادج  نآ  زا  زورما  ات  مدوب  سونام  نآ  اب  هتفای و  ار  نآ  هک  زاغآ  زا  تسا و  نم  اب  نآرق )  ) باتک یتسرد 

قیاقح همه ي  دناوت  یم  دنادب  ار  نآ  نوطب  لیوات و  دـشاب و  نآ  مرحم  هک  یـسک  تسا و  یهلا  مولع  میظع  عبنم  ادـخ  باتک  يرآ ،
.دناوخب یحو  هنیآ ي  رد  ار 

دیامن لماک  ار  دوخ  ملع  دهاوخب  دنک و  ادیپ  یهاوخرظن  وروش  هب  زاین  ات  دنام  یمن  هبتشم  یفخن و  يزیچ  وا  هاگدید  رد  نیاربانب 
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: دنک هابتشا  ههبش و  عفر  ای  و 

امش زا  ات  منادن  ار  نآ  هک  دوش  یمن  عقاو  یمکح  چیه  مرادن و  امش  زج  و  ریبز ) هحلط و   ) امـش رظن  هب  يزاین  هلئـسم  نیا  رد  سپ  »... 
(. 3 «.) مهاوخب تروشم  ناردارب  رگید  و 

دنک یم  تیاکح  مدرم  یگدنز  تایح و  نووش  مامت  زا  هک  دوخ  راد  هماد  عیـسو و  ملع  دوجو  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  رتحیرـص  نیا  زا 
یفالخ نخـس  شترـضح  زا  یناوجون  زاغآ  زا  هک  یمدرم  دنام ، یمن  یقاب  ههبـش  ياج  سکچیه  يارب  هک  يروط  هب  دـهد ، یم  ربخ 

.دندوب وا  قداص  هاوگ  نمشد  تسود و  دندوب و  هدینشن 

(. 4 «.) ...مناوت یم  مهد ، ربخ  امش  روما  اهراک و  یمامت  زا  مهاوخب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  »

هحفص 294) )

.294 هحفص 293 ،

--------------------------------------------------------------------------------

هیلع مطـضت  يردـص و  هیعی  ناب  یلاعد  هییملعف و  هیبن  هللا  هملع  ملعف  کلذ  يوس  ام  هللا و  الا  دـحا  هملعی  ـال  يذـلا  بیغلا  ملع  اذـهف 
(. هبطخ ي 128 هغالبلا ، جهن   ) .یحناوج

(. هبطخ ي 122 هغالبلا ، جهن   ) .هتبحص ذم  هتقراف  ام  یعمل  باتکلا  نا  و 

مالک هغالبلا ، جهن   ) .نیملـسملا نم  یناوخا  امکریـشتساف و  هتلهج  مکح  عقو  امکریغ و ال  يار  امکیار و ال  یلا  کلذ  یف  جتحا  ملف 
(. 205

(. هبطخ ي 175 هغالبلا ، جهن   ) .تلعفل هناش  عیمج  هجلوم و  هجرخمب و  مکنم  لجر  لک  ربخا  نا  تئش  ول  هللا  و 

دنز یم  الاب  ار  اه  هدرپ  یلع 

نایب هدرپ  یب  حیرـص و  هتفرگ  هرهب  يوبن  مولع  عبنم  زا  هک  ار  دوخ  یملع  ماقم  شیپ  زا  رت  نشور  مالـسلا  هیلع  ماما  دعب  هلحرم ي  رد 
دهد و یم  حیـضوت  لیـصفت  هب  یحو  نماد  رد  ار  دوخ  یتوکلم  یهلا و  دشر  یتیبرت و  هنیمز ي  هبطخ  نیا  رد  ترـضح  دـیامرف ، یم 
ات دـهد  یم  رارق  ناگمه  دـید  ضرعم  رد  ایوگ  ییولبات  ناسب  یمظع  تلاـسر  ماـقم  اـب  ار  دوخ  يونعم  یحور و  تاـطابترا  هشیر ي 

بلطم و قمع  همه ي 
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: دننیشنب اشامت  هب  ار  تیالو  ماقم  یملع  طابترا 

(. 1 «.) متشاد یی  هژیو  هگیاج  کیدزن و  یگتسباو  هچ  هک  دیناد  یم  ربمایپ  اب  ارم  تیعقوم  امش  »

هب ار  شندـب  داد و  یم  هانپ  شیوخ  رتسب  رد  دنابـسچ و  یم  هنیـس  هب  تفرگ و  یم  نماد  هب  یگراوخریـش  نامه  زا  ارم  راوگرزب  نآ  »
هن نم  يوس  زا  و  داهن .» یم  نم  ناهد  هب  هاگنآ  دیوج و  یم  ار  همقل  تخیر ، یم  مناج  ماشم  رد  ار  شزیوالد  يوب  دییاس و  یم  مندب 

گرتس يو ) نادناخ  رب  وا و  رب  ادخ  دورد  ، ) یگراوخریـش ناوا  نامه  زا  دـنوادخ  رادرک و  رد  یئاطخ  هن  دـید و  راتفگ  رد  یغورد 
.دنشاب نومنهر  ناهج  یقالخا  ياه  یکین  اه و  تلیضف  هار  هب  ار  وا  زور  بش و  ات  دوب  هدرامگ  يو  رب  ار  شیوخ  ناگتشرف  نیرت 

ار یناشن  شیوخ  تلـصخ  زا  زور  ره  وا  دراپـس و  یم  هر  رداـم  ياـپباپ  هک  یی  هواـبون  دـننام  تسرد  مدرک ، یم  يوریپ  وا  زا  زین  نم 
.منک يوریپ  نآ  زا  هک  داد  یم  نامرف  نم  هب  تخارفا و  یمرب  یمچرپ  نوچ 

: دومرف یم  نم  هب  ترضح  نآ  مدینش ، یم  ار  ربمیپ  يوب  مدید و  یم  ار  تلاسر  یحو و  رون 

رب ریخ  يریزو ، هکلب  یتسین  ربماـیپ  وت  هکنیا  زج  ینیب ، یم  زین  وت  منیب ، یم  نم  ار  هچنآ  يونـش و  یم  زین  وت  مونـش ، یم  نم  ار  هچنآ  »
!«. داب وت 

: تسا ریز  هلمج ي  ترضح  نآ  یملع  ماقم  جوا  نیرتمهم  نیرت و  یلاع  و 

هحفص 295) )

تـسد رد  مناـج  هک  سک  نآ  هب  دـنگوس  دـینک ، شـسرپ  نم  زا  دـیهدب  تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  شیپ  « » ینودـقفت نا  لـبق  ینولاـساف  »
هتـشگ مگ  ناشرفن  دص  هتفای و  هار  ناشرفن  دص  هک  یهورگ  ره  زا  تمایق و  يادرف  ات  زورما  زا  دیـسرپب  هک  زیچ  ره  زا  تسوا  تردق 

رگدایرف هب  ار  امش  دنشاب ،
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(. 2 «.) ...مهد یم  ربخ  ناشناگدرم  ناگدش و  هتشک  نآ و  زادناراب  هاگدورف و  هدننار و  هدنامرف و  و 

هحفص 295.

--------------------------------------------------------------------------------

(. هبطخ ي 192 هغالبلا ، جهن   ) .هصیصخلا هلزنملا  هبیرقلا و  هبارقلاب  ص )  ) هللا لوسر  نم  یعضوم  متملع  دق  و 

هبطخ ي 93 و 189. هغالبلا ، جهن 

یلاعتم هاگدید 

رد اهنیا  همه ي  هک  دراد  يرظندنلب  يراوگرزب و  یگتـسراو و  هب  دـیدش  زاین  یهاگآ ، ملع و  رب  هوالع  یگدـنز ، رد  اهناسنا  يربهر 
لماک ناسنا  ماقم  هب  ندیـسر  اه و  یگرزب  هب  زج  هک  تسا  تمهدنلب  يارگدنلب  ناسنا  نآ  دـهاز  دوش ، یم  هصالخ  دـهز »  » هملک ي
يدام ياه  هبذاج  رگید  بیرفلد و  عونتم و  ياه  ینیریـش  ایند و  ياـبیرف  ياـه  یئاـبیز  دـنک ، یمن  رکف  تسادـخ  هب  برق  ناـمه  هک 

.درادزاب ادخ  هب  برق  تلادع و  قح و  ریسم  زا  ار  وا  هدوبر و  ار  وا  لد  هک  تسنآ  زا  رتکچوک 

هدـیا ي وزرآ و  هکلب  دـشکب ، نوریب  اه  هبذاج  راب  ریز  زا  ار  دوخ  تقـشم  یتخـس و  اـب  وا  دـشاب و  وا  رب  یلیمحت  هکنآ  هن  شور  نیا 
درز و زا  بانتجا  دـنک ، سفنت  تیناسنا  تیناحور و  اضف  رد  دـسرب و  تلیـضف  قالخا و  جوا  هب  دـهن و  اپ  تیداـم  ماـب  رب  هک  تسوا 

.تسا هتسراو  هک  تسا  یتداعس  هکلب  تسین ، یجنر  وا  يارب  ایند  خرس 

يرورـض مزال و  رادقم  هب  اذل  دننیب ، یم  یهلا  فادها  هب  ندیـسر  يارب  يا  همدـقم  هلیـسو و  ناونع  هب  ارنآ  رهاظم  ایند و  ادـخ  ءایلوا 
.دندرگ یمن  نآ  رب  رود و  زگره  هک  دنناد  یم  يراتفرگ  یگدولآ و  ار  نآ  زا  شیب  هدرک و  هدنسب 

رد شیوخ  جنرتسد  زا  ناگدرب  يزاسدازآ  یناسربآ و  يزرواشک و  تادیلوت  رظن  زا  هکنیا  اب  وا - رب  ادـخ  مالـس  یلع - نیفراعلا  ماما 
هار رد  دیرخ و  ( 1) ار هدنب  رازه  هک  يروط  هب  تسا ، هدیرفآ  ییاه  تمظع  مالسا  خیرات 
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درک و دازآ  ادخ 

هحفص 296) )

زا دوب و  طئارـش  نیرت  هنادـهاز  عضو و  نیرت  هداس  رد  وا  یگدـنز  دومن ، فقو  ار  همه  دروآ و  دوجو  هب  ییاه  تانق  اـه و  ناتـسلخن 
: دیونشب درب ، یم  تذل  رما  نیا 

: تفگ نم  هب  یـصخش  مدیدرگ ، راسمرـش  نآ  هدننز ي  هلـصو  زا  هک  مدز  هلـصو  ار  ما  هنیمـشپ  سابل  نیا  ردقنآ  يادخ  هب  دنگوس  »
(. 2 (؟ يزادنا یمن  رود  ار  نآ  ارچ 

«. دنوش یم  شیاتس  ناوربش  ناهاگحبص ، هک  نم  زا  وش  رود  متفگ : خساپ  رد 

ار شیوخ  شور  زا  یی  هنومن  تسا  ماقم  نیا  رد  دوخ  نوچ  دـیامن و  یم  نالووسم  ناربهر و  دـهز  موزل  هب  هراـشا  رگید  ياـج  رد  و 
هرهب نآ  همه ي  زا  دیابن  تسوا  رایتخا  رد  تاناکما  همه ي  هکنیا  اب  دـشاب و  دـهاز  دـیاب  نیتسار  ماما  دـننادب  مدرم  ات  دـنک  یم  نایب 

: دیامن يرو 

: ناه نیوج ، نان  صرق  ود  هب  طقف  اذغ  رظن  زا  تسا و  هدرک  هدنسب  هنهک  هماج ي  ود  هب  اهنت  ایند  زا  امش  ربهر  اوشیپ و  دیشاب ، هاگآ  »
تفع و شـالت ، شـشوک و  يراـکزیهرپ ، ییاـسراپ و  هار  رد  ار  ع )  ) یلع اـما  دـیرادن ، یناوـت  تردـق و  نـینچ  امـش  ناناملـسم ، يا 

هریخذ نآ  لاوما  مئانغ و  زا  متخودنین ، یمیس  رز و  امش  يایند  زا  هک  يادخ  هب  دنگوس  دیهد ، يرای  يراکتسرد  تقد و  ینمادکاپ ،
تزایح و مه  بجو  کی  یتح  نآ  ياه  نیمز  زا  مدرکن و  مهارف  يرگید  هنهک ي  سابل  یتح  هماـج  ود  نیا  رب  هوـالع  مدرکن و  یی 

(. 3 «.) مدومنن فرصت 

لماک ناسنا  یگدنز  يامیـس  هک  یی  هناراوگرزب  دنمهوکـش و  دهز  هچ  مه  نآ  تسا ، ع )  ) یلع دهز  باتک  هغالبلا  جهن  ياج  ياج 
.قیرط هئارا  دومنهر و  اهناسنا  همه ي  يارب  تسا و 

هحفص 296.

--------------------------------------------------------------------------------

«. دبع  » هملک ي یمق : ثدحم  موحرم  راحبلا  هنیفس 

دقل اهعقار و  نم  تییحتسا  یتح  هذه  یتعردم  تعقر  دقل  هللاو 
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(. هبطخ ي 160 هغالبلا ، جهن   ) .يرسلا موقلا  دمحی  حابصلا  دنعفی  نع  برغا  تلقف  کنع ، اهذبنت  الا  لئاق  لاق 

همان ي 45. هغالبلا ، جهن 

هسامح تعاجش و  حور 

، تسا یناسنا  یلاع  یگدـنز  يوس  هب  داـعبا و  همه ي  رد  یمالـسا  هعماـج ي  ربهار  يداـه و  هک  ماـما  ياـهیگژیو  نیرتمهم  زا  یکی 
وربور نافلاخم  نانمشد و  همه ي  اب  هک  تسا  ماما  نیا  عقاو  رد  تسوا ، یسامح  یحور و  تردق  تعاجش و 

هحفص 297) )

تخـس و ياه  لزنم  زا  دـنک و  يربهر  ار  هعماـج  دـناوت  یمن  دـشابن  لاـمک  جوا  رد  همه و  زا  رتـالاب  رترب و  وا  تعاجـش  رگا  تسا ،
یـسایس تیریدـم  يربهر و  مهم  طئارـش  زا  یکی  رتشا ، کلام  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  اذـل  دـهد ، روبع  ملاس  ساـسح ،

.دنک یم  نایب  تعاجش  ار  یعامتجا 

(. 1 «) .هحامسلا ءاخسلا و  هعاجشلا و  هدجنلا و  لها  مث  »

قح و هار  هب  داـشرا  هظعوم و  اـب  هک  دـنوش  یم  تفاـی  ملاـظ  وـگروز و  بلط ، تصرف  دارفا  هاوخاـن ، هاوـخ  هعماـج  رد  تسا  یهیدـب 
هب ار  ثرح » لـسن و   » دـننز و مه  رب  ار  هعماـج  دوخ  عورـشمان  ياـه  يرو  هرهب  يارب  دـننک  یم  شـالت  دـنوش و  یم  میلـست  تلادـع 

نیا ریغ  رد  ددرگ ، دـس  اهنآ  نایغط  داسف و  يولج  ات  دوش  دروخرب  يوق  عطاق و  دارفا  هنوگنیا  هب  دـیاب  دـنناشکب ، يدوبان  تکـاله و 
.درک دهاوخ  طوقس  هعماج  هدمآ و  دیدپ  جرم  جره و  و  مسیشرانآ »  » تروص

دناوت یمن  دشابن  تعاجش  هوسا ي  هعماج  ربهر  ات  دریگ و  همشچرس  عاجش  يوق و  حور  کی  زا  دیاب  يوق  دروخرب  هک  تسا  نشور 
.دنک هرادا  يزیر و  یپ  تردق  تعاجش و  يانبم  رب  ار  تموکح  ماظن 

هوک نوچ  یناوج  ياه  عیمطت  اهدـیدهت و  اـه و  هئطوت  تاـکیرحت و  اـهژاتناش و  ربارب  رد  هک  دـشاب  عاجـش  ناـنچ  تسیاـب  یم  ماـما 
نیا رد  ماما  يابیز  تاملک  هب  دینک  هاگن  دشاب ، راوتسا 
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: هراب

، همه هک  ماگنه  نآ  رد  مدرک ، مایق  يرادمامز  هب  دوب ، هدـش  هدیـشاپ  مه  زا  هعماج  هزاریـش ي  هک  ثداوح ، ناروک  نارحب و  رد  نم  »
هوک نانوچ  ...مدرک  دایرف  متخات و  شیپ  دوب ، هداتفا  تنکل  هب  ناشنابز  دندرـشف و  یم  لغب  رد  مغ  ياهوناز  هدربورف ، نابیرگ  رد  رس 

(. 2 «) ...مدیزرلن هدننکش  ياهدابدنت  زا  مدومن و  تمواقم  مداتسیا و 

هتفرگ و ار  ناشقح  ات  دنزارفرس  زیزع و  نم  تلادع  هاگشیپ  رد  تسا  هدرک  هایس  ار  نانآ  يامیس  تلذ ، قالـش  هک  دورطم ، نامولظم  »
فیعـض و ناـنآ ، زا  قح  نداتـسازاب  زرم  اـت  يوـلع و  لدـع  هزوـح ي  رد  دنـشاب  هک  ره  رگمتـس  نارادـمروز  منادرگزاـب و  ناـنآ  هب 

(. 3 «.) دنموکحم

هحفص 298) )

دوجو رـسارس  هک  تسا  تلادـع  قح و  رارقتـسا  هب  قشع  ندوب و  رادـفده  تعاجـش ، یلـصا  ياه  هشیر  لـماوع و  نیرتمهم  زا  یکی 
درک یمن  رکف  تلادع »  » زج يزیچ  هب  دید و  یمن  ار  يزیچ  قح »  » زج هک  يروط  هب  دوب ، هتفرگارف  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما 

یمزر و تالیکـشت  رد  زیزع  ربمایپ  رانک  رد  مالـسا و  ردص  زا  اذل  دوب ، نینچ  ص )  ) ادخ لوسر  نامز  یگدـنز و  زاغآ  زا  هراومه  و 
درک و یم  لابقتسا  تداهش  گرم و  زا  كانرطخ  ساسح و  ياه  تعقوم  رد  تخانش و  یمن  اپ  زا  رس  هزرابم  داهج و  مدقم  طخ  رد 

: قداص راوگرزب  نآ  هسامح  روش و  رسارس  هبطخ ي  هب  دینک  هاگن  تفاین ، هار  لد  ایرد  نآ  لد  هب  زگره  نبج  سرت و 

نانکشطخ نازاتشیپ و  زا  یهلا  نیئآ  نیا  نیتم  ياه  هیاپ  رارقتـسا  ییاهن و  يزوریپ  هب  ندیـسر  ات  مالـسا  زاغآ  زا  نم  دنگوس  ادخ  هب  »
منکش یم  مهرد  ار  لطاب  هتسوپ ي  هناگی ، تاذ  نآ  هب  دنگوس  تفاین ، هار  مدوجو  رد  سرت  یتسس و  زگره  مدوب و  مالسا  هاپس 
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(. 4 «.) مزاس اهر  لطاب  نادنز  زا  ار  قح  ات 

.298 هحفص 297 ،

--------------------------------------------------------------------------------

(. رتشا کلام  هماندهع ي   ) همان ي 53 هغالبلا ، جهن 

مالک 37. هغالبلا ، جهن 

مالک 37. هغالبلا ، جهن 

جهن  ) ...تنهو تنخ و ال  تنبج و ال  تفعـض و ال  ام  اهدایق  یف  تقـسوتسا  اهریفاذحب و  تلوت  یتح  اهتقاس  نم  تنک  دـقل  هللا  میا  و 
(. هبطخ ي 104 هغالبلا ،

تعاجش ثاریم 

، تسین بیـصن  یب  رما  نیا  زا  مه  یحور  لیاصخ  دوش ، یم  لقتنم  نادنزرف  هب  تثارو  هار  زا  يرهاظ  ویمـسج  تافـص  هک  هنوگنامه 
شرورپ دوخ  هنومن ي  ینادـنزرف  اعطق  دـننکن  دروخرب  یعنام  هب  رگا  راوگرزب  يوقت و  اب  ناردام  نیرفآ و  هساـمح  عاجـش و  ناردـپ 

.دنهد یم 

يردام كاپ  ناماد  رد  هدرک و  يرپس  ص )  ) هللا لوسر  تمظع  تعاجـش و  دهم  رد  ار  دوخ  رمع  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما 
هنیمز ي رد  درک و  یم  سفنت  اه  تمظع  هسامح و  ياضف  رد  هک  دیدرگ  دـلوتم  یی  هچب  ریـش  دوب ، هتفای  دـشر  تعاجـش  نامدود  زا 

: دروم نیا  رد  وا  مالک  تسابیز  هچ  تفای ، یم  دشر  اه  يراوگرزب  اه و  ییالاو 

هحفص 299) )

ار رـضم »  » و هـعیبر »  » هلیبـق ود  نارـس  رورغ  توربـج و  هـنمیه ي  مدـنکفا و  كاـخ  هـب  ار  برع  ناعاجـش  هنیـس  یلاـسدرخ  رد  نـم  »
(. 1 «.) متسکش

: دیامرف یم  میسرت  نینچ  ار  تعاجش  طخ  همادا  رت  نیریش  یمالک  رد  و 

یگدنز هلاس  تصش  ماب  يادنلب  رب  نونکا  مدوب و  هدیـسرن  یگلاس  تسیب  نس  هب  زونه  هک  مدش  داهج  دربن و  نادیم  دراو  هاگنآ  نم  »
(. 2 «.) ما هداتسیا  داهج  و 

هحفص 299.

--------------------------------------------------------------------------------
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(. هبطخ ي 192 هغالبلا ، جهن   ) .رضم هعیبر و  نورق  مجاون  ترسک  برعلا و  لکالکب  رغصلا  یف  تعضو  انا 

(. هبطخ ي 27 هغالبلا ، جهن   ) .نیتسلا یلع  تفرذ  دق  اذ  انا  اهو  نیرشعلا  تغلب  ام  اهیف و  تضهن  دقل 

یعامتجا تلادع 

ریظن یب  تلادع  زیخاتـسر ، هماگنه ي  ات  دشاپ و  یم  رون  کلف ، نیرترود  زا  یی  هراتـس  ات  دوز و  حبـص  قرـش  زا  دـنز  رـس  باتفآ  ات 
نآ یی  هناسفا  تلادـع  دـننیبب و  ار  ع )  ) یلع دوخ  رگید  راب  اهمـشچ  رگم  تسا ، ناسنا  خـیرات  دزنابز  دـنیب و  یمن  ییاـتمه  ع )  ) یلع

.ار اتمه  یب  لداع 

يدوعوم تشهب  زا  نخـس  تساه ، هفـسلف  اه و  هشیدنا  نیمزرـس  رد  ریـس  تلادع و  هروطـسا ي  زا  نخـس  ع ،)  ) یلع لدـع  زا  نخس 
نوگزبس راسخاش  هک  تسا 
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اه و یبلط  تسایر  اه و  یهاوخدوخ  ناتـسمز  زوس  تاـیح  كـالوک  زا  دـنیور و  یم  زیئاـپ  یب  راـهب  هشیمه  رد  تلادـع  تسمرـس  و 
تعسو هب  یی  هحفص  اهایرد و  قمع  هب  یبکرم  شنیرفآ و  ملق  تردق  هب  یملق  ع )  ) یلع لدع  زا  نخس  تسین ، يربخ  اه  ییوجدوس 

.درک میسرت  ار  مسجم  لدع  نآ  تلادع  گنرمک  خرمین  ات  دهاوخ  یم  نامسآ  هنهپ ي 

هتسکش ملق  نیا  اب  هنوگچ  تسکشبرس ، دیسر و  اجنیا  ملق  تسا ، هدرک  هتفیرف  توهبم و  ار  تسرپ  تب  یحیسم و  ناملسم و  وت  لدع 
هب خـیرات  ملاظم  هدـیتفت ي  ریوک  رد  دـیوش و  یم  ار  ملق  کشا  هدـید  بالیـس  هک  تشاگنرب  ار  وت  تلادـع  ناوت  یم  نازرل  تسد  و 

.دراذگ یم  راگدای 

هحفص 300) )

ماگ وت  تلادع  ياتسار  رد  ات  دشخب  یم  توق  ار  اه  بلق  رون و  ار  اه  هدید  شیالاپ و  ار  اهناج  وت ، تلادع  رکذ  تسه  هچ  ره  يراب ،
نآ دوخ  نابز  تسد و  اب  هک  مینیشن  یم  وت  تلادع  يولبات  ياشامت  هب  کنیا  میشخب و  تایح  ار  یگدنز  وت  لدع  هار  رد  هتـشادرب و 

هتفگ ابیز  هچ  يدرک ، ادـف  ار  دوخ  یتوکلم  زیزع و  ناج  نآ  ققحت  هار  رد  هدرک و  ریـسفت  ار  تلادـع  وت  يرآ ، .يا  هدرک  میـسرت  ار 
: تسا

«. دیسر تداهش  هب  شتلادع  تدش  رطاخ  هب  ادخ  شتسرپ  بارحم  رد  ع )  ) یلع »

: میونشب درمگرزب  نآ  دوخ  نابز  زا  و 

نآ زا  دـنناشکب ، منینهآ  ياهریجنز  رد  هتـسب  ياپ  تسد و  اب  منامب و  رادـیب  اـهراخ  غیت  رب  هاـگپ  اـت  ار  بش  رگا  يادـخ  هب  دـنگوس  »
(. 1 «) ...دشاب میناشیپ  رب  ناگدنب  ملظ  غاد  هک  منک  تاقالم  یلاح  رد  ار  شربمایپ  ادخ و  زیخاتسر  زور  هک  مراد  رتشوخ 

: متفگ ودب  هک  تسا  قفانم  سیق  نب  ثعشا  ياولح  ناتساد  رت  تفگش  نیا  زا  و 

ای تاکز  ای  تسا  هیده  ایآ  »
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ماما هاگنآ  تسا ،» هیده  هکلب  تسین ، مادکچیه  ریخ  داد : خساپ  هناراکبیرف  وا  و  تسا ، مارح  تیبلا  لها  ام  رب  ود  ره  نیا  هک  هقدص ؟
: دومرف همادا  رد 

ار ادخ  تیـصعم  يروم  ناهد  زا  يوج  تسوپ  نتفرگ  رد  ات  دنـشخبب  نم  هب  تسنآ  رد  هچنآ  اب  ار  یتسه  ناهج  رگا  دنگوس  ادخ  هب  »
«. دییالآ مهاوخن  راک  نیدب  تسد  زگره  مهد  ماجنا 

(. 2) .دنهاوگ رما  نیا  رب  یحیسم  ناملسم و  دوب و  نینچ  ع )  ) یلع و 

شجنر زا  تشادن و  يراکـشزاس  هظحالم و  نیرتکچوک  نارگمتـس  زا  نامولظم  قح  نتفرگ  یعامتجا و  تلادـع  داجیا  هار  رد  ماما 
: دومرف یم  مالعا  تحارص  لامک  اب  ار  لصا  نیا  داد و  یمن  هار  لد  هب  یمیب  ناراکتیانج  یتحاران  ناملاظ و 

هحفص 301) )

هچ رگا  دریذپب  ار  نآ  دریگ و  رارق  قح  ریسم  رد  ات  مریگب  گنت  رگمتس  رب  مناتـسب و  ملاظ  زا  مولظم  داد  نانچنآ  هک  دنگوس  ار  ادخ  »
(. 3 «.) دشاب دونشخان 

لاملا تیب  زا  هدافتـسا  رظن  زا  وا  ربارب  رد  نمـشد  تسود و  تفگ : دـیاب  تارج  اب  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  تلادـع  رد  مـالک  نیرخآ  و 
یتاناکما ترضح  نآ  زا  یتقو  تسوا ، ناگتفیش  نایعیش و  زا  یکی  هعمز » نب  هللادبع   » هب نامه  ماما  نآ  زاس  خیرات  نایب  دندوب ، ربارب 

: دومرف ترضح  نآ  درک  یم  بلط  ار 

وت رگا  سپ  تسا ، رافک  اب  دربن  رد  نانآ  ياهریـشمش  درواتـسد  ناناملـسم و  تمینغ  هکلب  وت ، لام  هن  تسا و  نم  لاـم  هن  لاوما  نیا  »
(. 4 «.) تسین اور  نارگید  هب  نانآ  جنرتسد  زگره  دوب و  یهاوخ  رو  هرهب  نانآ  گنسمه  يا  هتشاد  تکرش  نانآ  ياهگنج  رد  مه 

.301 هحفص 300 ،

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ ي 224. هغالبلا ، جهن 

.قادرج جرج  فیلات  هیناسنالا ، هلادعلا  توص  یلع ، مامالا 

هبطخ ي 136. هغالبلا ، جهن 

هبطخ ي 232. هغالبلا ، جهن 

ناگدنروآ نامیا  نیتسخن  یلع 

هن هک  ار  مالا  نیزاغآ  ياهزور  دیرآ  دای  هب 
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، هدـش هتفرگ  تمینغ  هب  ناکزینک  هسوسو  زا  هن  یگنج و  میظع  مئانغ  زا  هن  دوب و  يربخ  ناناملـسم  ریگمـشچ  ياه  يزوریپ  دهـش  زا 
یی هبذاج  دیبلط ، یم  اه  هوک  تمظع  هب  یتمواقم  هک  يداصتقا  رصح  نمشد و  هبناج ي  همه  موجه  یتخـس و  هجنکـش و  لمحت  زج 

نیگآرهز ياهریت  شریذپ  هدامآ ي  درک و  یم  نآ  هیدف ي  ار  شناج  درک و  یم  كرد  ار  شخب  تاجن  نامرآ  نیا  یسک  هچ  دوبن ،
؟ دوب ناراکب  ان  ياهحالس  رابنوخ  گندخ  اه و  يزوت  هنیک  اه و  تمهت 

نآ ناوت  یمن  يزایتما  چیه  اب  هک  يروط  هب  تشاد ، دهاوخ  ار  يریظن  یب  صاخ و  زایتما  بتکم ، نیا  هدنریذپ ي  نیلوا  تسا  یهیدب 
.تسناد ربارب  ار 

هناخ زج  دش  یمن  تفای  دنشاب  ناملسم  نآ  لها  همه ي  دشاب و  مکاح  نآ  رب  مالسا  هک  یی  هناخ  چیه  تثعب ) زاغآ   ) راگزور نآ  رد 
(، س  ) هجیدخ و  ص )  ) ربمایپ ي 

هحفص 302) )

رد هک  ناسنادب  درک  یم  مامـشتسا  ار  يربمایپ  شخب  ناج  میـسن  دـید و  یم  ار  تلاسر  یحو و  رون  وا  دوب ، نانآ  نیموس  ع )  ) یلع و 
: تفگ داد و  تبثم  خساپ  هک  دوب  یلع  اهنت  یلع و  نیا  شیرق  زا  یهورگ  عمج  رد  ربمایپ  حیرص  توعد  نیلوا 

(. 1 «.) تسا هدومن  رارقا  وت  تازجعم  هب  هک  يدرف  نیتسخن  وت و  هب  هدنورگ ي  نیلوا  منم  هللا ، لوسر  ای  »

هحفص 309) )

.309 هحفص 302 ،

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ ي 192. هغالبلا ، جهن 

لوا زیخاتسر 

( لوا  ) ناسنا زیخاتسر 

هحفص 311) )

هحفص 311.

هتشذگ ياهسرد  هب  یشرگن 

؟ تسیچ یگدنز 
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( یگدنز دیما   ) زیخاتسر يامنرود 

تسیناحلا شوخ  نم  وچ  يازس  هن  سفق  نینچ 

ایند ریسفت 

ترخآ ربارب  رد  ایند  تیدودحم 

تفرگ هرهب  دودحمان  يارب  هدودحم  نیا  زا  دیاب 

مصاع ءالع و 

--------------------------------------------------------------------------------

هتشذگ ياهسرد  هب  یشرگن 

نینموملاریما ینارون  تاملک  هغالبلا و  جهن  وترپ  رد  ار  یمالسا  ینیب  ناهج  زا  ییامنرود  دیا ، هدرک  هعلاطم  هک  یی  هناگهد  ياهسرد 
.تسا هدرک  میسرت  مالسلا  هیلع  یلع 

رون تسا ، هتفرگ  همـشچرس  راوگرزب  نآ  یهانتمان  ملع  نافرع و  دـنلب  هاگیاج  زا  هک  ناحیـصف  نابیدا و  ماما  يابیز  زغم و  رپ  نانخس 
حیحـص و یگدنز  هار  دنادرگ و  یم  رابرپ  نشور و  ار  هشیدنا  رکفت و  هزوح ي  هدرک و  افوکـش  هدـنز و  اهلد  رد  ار  تفرعم  نامیا و 

.دهد یم  ناشن  هدیچیپ  تاحالطصا  زا  رود  هدرپ و  یب  یهلا  مولع  وترپ  رد  ار  یناسنا  لآ  هدیا 

لب مالک ، هفسلف و  دودحم  هیواز ي  زامن  ماما  مالک  رد  دهد  یم  لیکشت  ار  ام  یگدنز  نکر  نیرتمهم  هک  هللا » هفرعم   » یسانشادخ و
ناشناج قمع  رد  ار  نیقی » عاعش   » و نامیا » میسن  ، » نانخس نیا  زا  ناسنا  ددرگ و  یم  دوهشم  دوهش ، نافرع و  يابیز  دنلب و  ياهقفا  زا 

.دبای یمرد  ار  تفرعم  ملع و  زا  ییاهناهج  اهتمظع و  دنک و  یم  ساسحا 

هحفص 312) )

ار قارـشا  هنیمز ي  لالدتـسا ، عقاورد  تسا ، تفرعم  نامیا و  لوصح  يارب  یی  همدـقم  ناـهرب ، لالدتـسا و  سدـقم  تاـملک  نیا  رد 
زا هدرپ  یب  رای  لامج  هک : ارچ  دوش ، یم  هدـیرد  تسا  هدـینت  دوخ  رب  ناسنا  هک  ییاهباجح  نایب  ثحب و  رذـگهر  زا  هتخاـس و  مهارف 

.راصبالا یلوا  ای  تسا  یلجت  رد  راوید ، رد و 

ار یحو  رون  هدوب و  ربماـیپ  رفـسمه  دوخ  هک  یـسک  ناـبز  زا  مه  نآ  تسا ، ربماـیپ  يربماـیپ و  زا  نخـس  اهـسرد ، نیا  مود  شخب  رد 
ار تلاسر  راونا  شبات  هدرک و  هدهاشم 
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همه زا  رتـهب  دوب و  هاـگآ  توـبن  رارـسا  زا  سک  ره  زا  شیب  وا  يرآ  تسا ، هدرک  دـشر  گرزب  ربماـیپ  ناـماد  رد  هدوـمن و  ساـسحا 
هنیمز رد  مالـسا ، روهظ  هاگنابـش  زا  یتاکن  زین  دومرف ، یم  نایب  ار  نآ  یبیدا  رونخـس و  ره  زا  رتیلاع  درک و  یم  كرد  ار  نآ  قیاـقح 

.تسا هدرک  یم  باجیا  ار  تثعب  ترورض  هک  ییاه 

مد نیـسپاو  ات  دوخ  داهن و  ناینب  يرـشب  هعماج  رد  ص )  ) هللا لوسر  هک  تسا  هدش  دای  یحلاص  یـسایس  یعامتجا  ماظن  زا  نینچمه  و 
داد رارق  يدنوادخ  ماهلا  یحو و  عبنم  رب  ار  نآ  نیناوق  دومن و  نآ  رارقتـسا  فقو  ار  دوخ  فیرـش  رمع  درک و  تیامح  نآ  زا  تایح 

.هنوگنیا زا  یلیاسم  دشاپب و  نآ  رب  یگنهک  رابغ  دناوتن  نامز  لوحت  ریس  ددنویپب و  تیدبا  زرم  هب  يدمحم  كاپ  نیئآ  ات 

توعد وترپ  رد  هعماج  یلاعت  دشر و  ياههار  هدیدرگ و  میـسرت  تیادـه  تیبرت و  يروئت  ناربمایپ و  هریـس ي  قالخا و  تیاهن  رد  و 
.تسا هدیدرگ  هضرع  يرشب  هعماج  رد  ناربمایپ  تثعب  زا  فده  هجیتن  رد  هدش و  نییبت  ءایبنا 

حرطم راوـگرزب  نآ  تلحر  زا  سپ  ربماـیپ  هار  همادا ي  هک  تسا  يوـلع  تماـما  يربـهر و  ترورـض  هراـبرد ي  مهد ، مـهن و  سرد 
وترپ رد  نیملسم  تدحو  ترورض  هب  ماجنارس  هدرک و  یـسررب  يربهر  هلئـسم ي  رد  ار  ناناملـسم  نیب  فالتخا  هشیر ي  هدیدرگ و 

هتساوخ نانآ  زا  هدرک و  توعد  یمالسا  لیصا  عیسو و  شنیب  کی  هب  ار  دهعتم  دنمشیدنا و  ناناملسم  همه ي  تسا و  هدیسر  تماما 

هحفص 313) )

رـس رب  ار  دوخ  ياهورین  مامت  هدرک و  ظفح  ار  يردارب  تبحم  یمالـسا و  توخا  یمالک ، یهقف و  تافالتخا  همه ي  دوجو  اـب  تسا 
.دنروآ دورف  كرتشم  نانمشد 

هحفص 314) )

هحفص
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.314 ، 313 ، 312

--------------------------------------------------------------------------------

؟ تسیچ یگدنز 

.تسا نتسیز  زا  رتهب  ندروخ  هک  تسین ، ندروخ  يارب  نتسیز 

ار وا  سک  ره  زا  رترب  ناسنا  راگدـیرفآ  و  تسا ، شنیرفآ  زیمآرارـسا  گرزب و  باـتک  نیا  ناـسنا ، ریـسفت  هب  طونم  یگدـنز  ریـسفت 
: دینک هجوت  ناسنا  هرابرد ي  ادخ  مالک  هب  تسا ، هدرک  ریسفت 

هغـضملا انقلخف  هغـضم  هقلعلا  انقلخف  هقلع  هفطنلا  انقلخ  مث  نیکم  رارق  یف  هفطن  هانلعج  مث  نیط  نم  هلالـس  نم  ناسنالا  اـنقلخ  دـقل  و 
(. 1) .نیقلاخلا نسحا  هللا  كرابتف  رخآ  اقلخ  هاناشنا  مث  امحل ، ماظعلا  انوسکف  اماظع 

نآ زا  ار  هدش ) هتسب  نوخ  « ) هقلع  » سپس میداد ، رارق  ینما  هاگرارق  رد  یی  هفطن  لکـش  هب  ار  وا  هاگنآ  میدیرفآ و  كاخ  زا  ار  ناسنا 
لدـب ناوختـسا » « ) ماظع  » هب ار  هغـضم  شنیرفآ  هاـگراک  رد  میدرک و  قلخ  ار  هدـش ) هدـیوج  تشوگ  « ) هغـضم  » هقلع زا  میدـیرفآ و 

نیرتهب ناسنا  راگدیرفآ  رب  نیرفآ  هک  میدروآ  دیدپ  يدیدج  شنیرفآ  نایاپ ، رد  میدناشوپ و  تشوگ  اهناوختسا  رب  هاگنآ  میدرک و 
.ناگدننیرفآ

هحفص 315) )

زا هدرپ  مالسلا  هیلع  یلع  نافراع  ماما  تساه !؟ شنیرفآ  نیرتهب  لادم  بجوتـسم  ناسنا و  لامک  بجوم  هک  تسیچ  دیدج  قلخ  نیا 
: دراد یمرب  زار  نیا  يور 

(. 2) ...هتمرکتل عوشخلا  هل و  دوجسلاب  ناعذالا  یف  مهیلا  هتیصو  دهع  مهیدل و  هتعیدو  هکئالملا  هناحبس  هللا  يداتسا  و  ... 

ار لطاب  زا  قح  صیخشت  تردق  هک  فرگش  يدادعتـسا  ایاز و  هشیدنا ي  اب  ناسنا  هاگنآ  دیمد  مدآ  دبلاک  رد  دوخ  حور  زا  دنوادخ 
.دمآ دوجو  هب  تساراد 

اریذپ ار  وا  يرورـس  تمارک و  دنیامن و  عوشخ  مارتحا و  مدآ  هب  تبـسن  دننک و  افو  دوخ  دهع  هب  هک  تساوخ  ناگتـشرف  زا  دـنوادخ 
.دنشاب

باوخ روخ و   » هدودحم ي تعیبط و  ملاع  رد  تسیز  زا  رتارف  دیدرگ و  ناگتشرف  دوجسم  ناسنا  هک  دش  نینچ  و 
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: دینک هجوت  هنیمز ، نیا  رد  رگید  نایب  هب  دش ، عقاو  تاناویح  زا  رتالاب  رایسب  یحطس  رد  وا  یگدنز  تفرگ و  رارق  توهش » مشخ و  و 

(. 3) ...رارقلا رادیلا  لامعالا  اهنم  اودوزتل  ازاجم  مکل  تقلخ  لب  ماقم  راد  مکل  قلخت  مل  ایندلا  ناف 

هب ار  دوخ  هک  تسنآ  زا  رتالاو  رایـسب  ناسنا  تسین و  ناسنا  ماقم  روخ  رد  نوگانوگ  ياه  هبذاج  ییابیز و  تعـسو و  همه ي  اب  اـیند 
.تفرگ هرهب  یلصا  لزنمرس  هب  لوصو  يارب  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  يرازبا  هلیسو و  ایند  اریز  دشورفب ، ایند 

هحفص 316) )

: دیامرف یم  رگید  یمالک  رد  دریگ و  رارق  قح  يوس  هب  وا  ریس  ناسنا و  تمدخ  رد  دیاب  تاناکما  همه ي  اب  ایند  نیا  عقاو  رد 

(. 4) .اهب الا  اهوعیبت  الف  هنجلا  الا  نمث  مکسفنال  سیل  هنا 

.دیشورفم نادب  زج  ار  دوخ  سپ  تسین  امش  روخ  رد  تشهب  زج  ییاهب  چیه 

رگا دهد و  رارق  ییانخارف  نینچ  همدقم ي  ار  یگدنز  دیاب  وا  تسا و  يدـنلب  یلاعتم و  قفا  نینچ  رد  ناسنا  یگدـنز  هاگیاج  نیاربانب 
تیونعم یلاعت و  هیاپ ي  رب  دـیاب  ناـسنا  یگدـنز  ساـسا  .یگدـنز  هن  تسا و  یهاـبت  هک  دـنادب  دـیاب  دـشاب  نیا  زا  ریغ  یطئارـش  رد 

تکرح و چیه  هک  يروط  هب  دشاب ، یعامتجا  يدرف و  ياهتیلاعف  رد  یناسنا  یلاع  قالخا  تافـص و  رولبت  دـیاب  وا  فدـه  دـخرچب و 
زا رتمک  هک  ناسنا  هاگیاج  تسنیا  دـنرب و  کشر  یناسنا  نینچ  رب  نایبورک  ناگتـشرف و  ات  دـشابن  یهلا  وج  نیا  زا  جراخ  یی  هماـنرب 

.تسوا یماکان  گرزب و  تراسخ  نآ ،

(. 5 ،) دشاب هتشاد  ار  یهلا  تردق  ياه  هناشن  ياشامت  یگتسیاش  هک  دسرب  یماقم  نانچ  هب  دیاب  ناسنا  زین  و 

: دنادب هک  دسرب  اجنادب  دیاب  ناسنا  يرایشه  یهاگآ و 

ناف اولدبتساف  رادب  مهل  تسیل  ایندلا  نا 
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(. 6) ...يدس مککرتی  مل  اثبع و  مکقلخی  مل  هناحبس  هللا 

نیمه هب  ناسنا  رگا  اریز  دـندرک ، لیدـبت  دـیواج  يارـس  هب  ار  نآ  ناهاگآ  ناگتـسراو و  نیاربانب  تسین ، ناسنا  یلـصا  هناخ ي  اـیند 
.تسا یچوپ  یگدوهیب و  شماجنارس  دنک  هدنسب  ییایند  یگدنز 

هحفص 317) )

طاشن شمارآ و  ناسنا  هب  دناوت  یمن  زگره  نآ  ذئاذل  اه و  ییابیز  تسا و  ینعم  یب  چوپ و  زیخاتسر ، تشادرواب  نودب  یگدنز  سپ 
.دنک یم  خلت  وا  ماک  رد  مه  ار  نآ  ياهتذل  ینیریش  نآ ، ندش  مامت  يدوبان و  مغ  هکلب  دشخب ،

هتخادرپ هتخاس و  زا  سپ  ار  دوخ  ياه  هزوک  هک  تسا  يرگ  هزوک  ناتـساد  داعم ، هب  داقتعا  نودـب  ناـسنا  یگدـنز  ناتـساد  عقاو  رد 
.دنکشب دبوکب و  مه  رب  ندش 

یگدـنز يارب  هک  اـهنآ  دـنازوس ، یمن  يدوباـن  اـنف و  شتآ  رد  ار  یتـسه  زار  زمررپ و  اـبیز و  باـتک  میکح ، راگدـیرفآ  زگره  سپ 
لـصا رد  هدرک و  روصت  فدـه  یب  هتفـشآ و  ار  یتسه  رتفد  عقاو  رد  دـنرادنپ ، یم  يدوبان  ار  یگدـنز  نایاپ  دـننیب و  یمن  یتشگزاب 

مه ار  راگدیرفآ  دریذـپن  ار  داعم  یـسک  رگا  تسا ، هدروخ  هرگ  دـیحوت »  » اب داعم »  » ینعی دـننک ، یم  کیکـشت  نآ  هدـنروآدیدپ ي 
.درک دهاوخن  راکنا  ار  ناسنا  زیخاتسر  زگره  دراد  نایملاع  راگدرورپ  هب  نامیا  هک  یسک  تسا و  هتفریذپن 

اههوک زا  رت  نوزفا  یهودنا  مغ و  درب و  یم  نیب  زا  مه  ار  هبذاج  اهرازه  اب  نتسیز  ینیریـش  ءانف ، يدوبان و  ساسحا  رگید  ینایب  هب  و 
: هک دبای  یمن  یخساپ  لاوس  نیا  لباقم  رد  دوش و  رتعیسو  عیسو و  نآ  هنماد ي  مه  زور  ره  هک  دنادرگ  یم  طلسم  وا  لد  رب 

؟ دراد یی  هبذاج  تذل و  هچ  و  تسیچ ؟ یگدنز 

!! یتسین یشومارف و  توهرب  رد  یماجنا  یناف و  رذگدوز و  یگدنز 

هچ هب  یتسار  دنرادنپ ، یم  یتسه  لزنم  نیرخآ  ار  گرم  هک  اهنآ 
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رگا تسا و  نیمه  وا  مغ  نیرتگرزب  درب و  یم  جنر  یتسین  زا  ناسنا  دننک ، یم  ریسفت  هنوگچ  ار  یگدنز  دنا و  هدنز  یشوخلد  دیما و 
زیخاتـسر گرم و  زا  سپ  یگدـنز  رگا  یهلا  يامکح  هفـسالف و  لوق  هب  دوب و  دـهاوخن  شیب  یی  هچیزاب  شنیرفآ  ملاـع  دـش  نینچ 

ناسنا شنیرفآ  دشابن  ایند  نیا  همادا ي  رد  ناسنا 

هحفص 318) )

هچ تسا ، هتفر  كاخ  هب  هرابود  ماجنارـس  هدز و  يرود  هتـساخرب و  كاخ  زا  ناسنا  ینعی  دوب ، دـهاوخ  لطاب  يرود »  » تکرح کـی 
درک دهاوخن  فقوتم  اجنیا  رد  ار  ناسنا  تکرح  زگره  تسا  میکح  دـنوادخ  نوچ  یلو  .تسا  هدـش  هتفرگ  تکرح  نیا  زا  یی  هجیتن 

.تسام یلصا  یگدنز  هبیط و  تایح  يارب  یی  همدقم  ایند  نیا  رد  یگدنز  و 

هحفص 319) )

.319 ، 318 ، 317 ، 316 هحفص 315 ،

--------------------------------------------------------------------------------

تایآ 12-14. نونموم ، هروس ي  میرک  نآرق 

.لوا هبطخ ي  هغالبلا  جهن 

هبطخ ي 132. هغالبلا  جهن 

راصق 448. هغالبلا  جهن 

هبطخ ي 1. هغالبلا  جهن 

هبطخ 63. هغالبلا  جهن 

( یگدنز دیما   ) زیخاتسر يامنرود 

يوام نکسم و  تسا  روح  رظنم  هک  ارم 

منطو دوب  نایتابارخ  يوک  هب  ارچ 

ظفاح

همدقم ي ایند »  » دنا و هکس  کی  هیور ي  ود  تایح » گرم و   » عقاو رد  تسوا و  یلـصا  تایح  زیخاتـسر و  هناتـسآ ي  ناسنا ، گرم 
نـشلگ  » زا یی  هوـلج  هنوـمن و  اـیند  ياـه  ییاـبیز  هک  ارچ  دـنا ، هتخانـشن  ار  یگدـنز »  » تقیقح رد  دـنرادنپ  یم  ترخآ  و  ترخآ » »
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مد ره  تسا و  رتالاب » رترب و   » هب نتفای  تسد  ددص  رد  هراومه  دنک و  یمن  هدنسب  رذگدوز »  » و یناف »  » هب نموم  اذل  تسا و  ناوضر »
: تسا هدورس  ابیز  هچ  دراد و  نانج  نایشآ  هب  زاورپ  قرش 

تسین احلا  شوخ  نم  وچ  يازس  هن  سفق  نینچ 

منمچ نآ  غرم  هک  ناوضر  نشلگ  هب  مور 

هحفص 320) )

لـصا هب  ینعی  مدـش - راگتـسر  هبعک  يادـخ  هب  هبعکلا -» بر  تزف و  : » تداهـش هماـگنه  هب  تسـالوم  دوخ  مـالک  رتـالاب ، نیا  زا  و 
اه ییابیز 
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و هاگداز »  » اجنیا هک  دنناد  یمن  دنا و  هدنام  لفاغ  نآ  تقیقح  زا  دننک  یم  تمذـم  ار  ایند  هک  اهنآ  زین  مدیـسر و  یقیقح  یگدـنز  و 
تشپ رد  ار  یهلا  برقم  ناگتشرف  دننار و  یم  كالفا  جوا  رب  هک  تسا  یکاخ  يایند  نیمه  زا  نانآ  و  تسادخ ، ءایلوا  هاگـشرورپ » »

(. 1) .دنراد دوخ  نماد  هب  تسد  رس و 

رد هشیمه  يارب  دیابن  دنزاس و  یم  هدامآ  رتالاب  سالک  يارب  ار  دوخ  نآ ، نازومآ  شناد  هک  تسا  یی  هسردـم  ایند  ریبعت : رگید  هب  و 
هب سالک  رد  يدودحم  نیعم و  نامز  تسیاب  یم  هکلب  دوش ، یم  هتفرگ  اهنآ  لماکت  دشر و  يولج  دننامب  مه  رگا  دننامب و  هسردـم 

: نیعم دودحم و  نامز  ینعی  تسا  هدش  ریبعت  لجا »  » هب گرم  زا  اذل  دنیوگ ، كرت  ار  اجنآ  ماجنارـس  دـننک و  يرپس  شناد  يریگارف 
.درادن هار  نآ  رد  ریخات  میدقت و  یی  هظحل  هک  ( 2 «) نومدقتسی هعاس و ال  نورخاتسی  «ال 

.تسا نتفر  نوریب  سپس  شناد و  بسک  ندناوخ و  سرد  ياج  هکلب  تسین  ندنام »  » ياج هسردم  يرآ 

سدق ملاع  ياضف  رد  منک  فوط  هنوگچ 

منت دنب  هتخت  بیکرت  هچارس  رد  وچ 

هحفص 321) )

.321 هحفص 320 ،

--------------------------------------------------------------------------------

راصق 126. هغالبلا ، جهن  زا  هدش  هتفرگرب 

هیآ ي 34. فارعا  هروس ي  میرک  نآرق 

تسیناحلا شوخ  نم  وچ  يازس  هن  سفق  نینچ 

، سپس تخانش و  ار  ایند  دیاب  تسخن  یگدنز ، گرزب  لآ  هدیا  هب  ندیسر  و  قلطم » لامک   » يوس هب  ناسنا  ریس  داعم و  هلئـسم ي  رد 
نیا هک  تفای ، تسد  تفرعم  زا  یلماک  ياه  هعومجم  هب  ات  تفایرد  ار  یلاع  هناخ ي  هب  تسپ  لزنم  زا  لاقتنا  شقن  گرم و  تقیقح 

.تسوا یلاعت  زمر  دیلک  ناسنا و  تایح  همشچرس ي  تفرعم » »

ایند ریسفت 

ترخآ ربارب  رد  ایند  تیدودحم 

تفرگ هرهب  دودحمان  يارب  هدودحم  نیا  زا  دیاب 

مصاع ءالع و 
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--------------------------------------------------------------------------------

ایند ریسفت 

ایند ینعی  ندوب ) کیدزن  ندش ، کیدزن  « ) وند  » زا ای  هدش و  هتفرگ  فیعض ) تسپ ، « ) یند  » زا ای  تغل ، هشیر ي  رظن  زا  ایند  هملک ي 
زا زین  .تسایند و  دـهن  یم  اپ  نآ  رد  ناسنا  هک  یملاع  نیلوا  تسا و  کیدزن  دـیواج ، يارـس  ترخآ و  هب  تبـسن  نآ  رد  یگدـنز  و 

هدام تسا و  هدام  تینامسج و  ملاع ، نیا  هصخشم ي  اریز  تسا ، زیچان  تسپ و  رایـسب  ملاع  رگید  قیاقح  اب  هسیاقم ي  شزرا و  رظن 
نوک و  » مئاد و لوحت  هدیئاز ي  هک  یندشدساف  ینعی 

هحفص 322) )

یهابت زج  یهار  ماجنارس  دوش  ندنام  رد  ششوک  هچ  ره  نیاربانب  رمتسم » گرم  شیاز و   » ینعی ایند  رگید  ترابع  هب  تسا و  داسف »
: دشاب یم  جراخ  یهابت  داسف و  يداو  زا  تسا و  تیدبا  رون و  ملاع  هک  دوش  لصتم  الاب  ملاع  هب  هکنآ  رگم  تسین  نفعت  و 

تانئاک تملع  نیشنریز 

تاذب مئاق  وچ  مئاق  وت  هب  ام 

یئوت دریذپن  ریغت  هچنآ 

یئوت دریمن  تسا و  هدرمن  هچنآ 

تساروت سب  اقب  یناف و  همه  ام 

تساروت سدقت  یلاعت و  کلم 

رازبا هدرک و  یط  ار  دوخ  ریـسم  ات  هدـش  رو  هرهب  هدام  ملاع  تاناکما  ءازجا و  زا  دودـحم  رایـسب  هاتوک و  یتدـم  مسج  دـیاب  عقاو  رد 
دروآ تسد  هب  دوخ  میظع  ریس  يارب  ار  مزال 
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هتسکش هدیئور  زاورپ  يارب  هک  یلاب  رپ و  دنیزگ  تماقا  نآ  زا  شیب  رگا  دسرب و  دعب  هلحرم ي  هب  ددرگ و  یـضقنم  یـضتقم  نامز  و 
یمن يدنا  هام و  هن  زا  شیب  تسا و  ردام  مکـش  رد  هک  یکدوک  دننامه  درک : دـهاوخ  طوقـس  هدرکان  دـشر  تخیر و  دـهاوخورف  و 

.دنامب دیابن  دناوت و 

نآ تقیقح  هک  تسا  یمیظع  دور  نوچ  ایند  درک ، لزنم  نآ  رب  هن  تشذـگ  نآزا  دـیاب  هک  دـنا  هدرک  هیبشت  یلپ  هب  ار  ایند  ناـگرزب ،
موادـم و گرم  شیاز و  هعومجم ي  رگید ، ياـج  دـعب  هظحل ي  هک  تسا  ییاـج  هظحل  ره  روانـش و  ولایـس  تسا ، نآ  ندوب  ارذـگ 

.تسا نیمه  مه  نآ  يدوجو  هفسلف ي  یبوخ و  اقافتا 

تیقفوم و ياه  هرخص  رب  درذگ و  یم  اهزارف  بیـشن و  اه ، نیریـش  خلت و  دشر ، تدالو و  ياهگنـس  هتخت  يالبال  زا  میظع  دور  نیا 
بوک جوم  رب  ددرگ و  یم  باترپ  هداراو  شیامزآ  دـنلب  ياه  هلق  زا  دروآ و  یمرب  مغ  يداش و  دایرف  شورخ و  دزیر و  یم  تسکش 

.دزیر یم  تشونرس  يایرد  هب  ماجنارس  دوش و  یم  هدیبوک  تفرشیپ  شالت و 

هحفص 323) )

نیا رد  ندـنام  يوزرآزگره  میدـید  یم  ار  نآ  تسدرود  تیاهن  دور و  نیا  رتسب  ملاع ، يادـنلب  زا  میدوب و  قیاقح  يانـشآ  اـم  رگا 
ات میدرک  یم  شالت  رتشیب  هچ  ره  میدرک و  یمن  ار  زئارغ  فوخم  ياهگنـس  هتخت  يالبال  رد  ییاتـسیا  نتفخ و  ندروخ و  ياـهبادرم 

.میدنویپب ایرد  لالز  یبآ  شمارآ  هب 

.323 هحفص 322 ،

--------------------------------------------------------------------------------

ترخآ ربارب  رد  ایند  تیدودحم 

یلصا هاگیاج  يوس  هب  تخاس و  اهر  یهانتمان  ياهقفا  يوس  هب  ار  هشیدنا  دنلب  زابهـش  دیردرب و  ار  اهباجح  دز و  الاب  ار  اه  هدرپ  دیاب 
.درک زاورپ  ناسنا 

تفرگب ردنکس  نادنز  تشحو  زا  ملد 

مورب نامیلس  کلم  ات  مدنبرب و  تخر 

: دیامرف یم  میسرت  نینچ  ار  ایند  مالسلا  هیلع  یلع  نانمومریما 

ایند »
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اه و ییابیز  زا  ولمم  ار  نآ  تسا و  هدرک  مرگرـس  ار  دوخ  هتـسشن و  يدولآ  لگ  بآ  رانک  رب  یمدآ  راـت و  هریت و  تسا  يروخـشبآ 
لکـشم نآ  رد  تکرح  لگ و  رپ  شهار  هک  یبادنگ  هچ  مه  نآ  دنک ، یم  ریوصت  اهغاب  اهخاک و  نآ  رد  درادـنپ و  یم  اه  لآ  هدـیا 

.دش دهاوخ  هدننک  زئمشم  شسابل  هدولآ و  شیور  رس و  درادرب  باتش  اب  لمات و  یب  یماگ  رگا  هک 

ياسانـشان هکنآ  دریگ و  سنا  نادـب  تسا  نازیرگ  نآ  زا  هک  سکنآ  اـت  راوتـساان  تسا  یهاـگ  هیکت  رادـیاپان ، تسا  یی  هیاـس  اـیند 
(. 1 «) .دریذپ شمارآ  تسنآ 

هحفص 324) )

هب هتخیمآ  ایند  یناـمداش  ( 2 «،) نزحلاب بوشم  اهرورـس  : » دـیامرف یم  حرطم  ار  ایند  تیدودـحم  زا  یهاگ  هولج  رگید  ینایب  رد  ماـما 
هک دیروخن  بیرف  ایند  ياه  هبذاج  اه و  ییابیز  هب  نایامش  سپ  تسا ، یناوتان  یتسـس و  هب  ماجنارـس  نادرم ، یکالاچ  تسا و  هودنا 

اه و هبذاج  تسابیز ، اه  هدـید  رد  نیریـش و  ماک  رد  نآ ، هک  مهد  یم  رادـشه  انید  هب  تبـسن  ار  امـش  نم   » .تسامـش اـب  كدـنا  هچ 
ناشن ریگمـشچ  ار  كدنا  دنک و  یم  یتسود  راهظا  رذگدوز  ياه  ینیریـش  اه و  ییابیز  نیا  اب  دـنا و  هدرک  هطاحا  ار  نآ  اه  توهش 
شنتفر ناهگان  دـیاپن و  يرید  نآ  ینامداش  تسه  هچ  ره  دـیارآ ، یم  ار  دوخ  اهبیرف  اب  دـیامن و  یم  یندـش  ار  اـهوزرآ  دـهد و  یم 

« .درادن يرابتعا 

هحفص 324.

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ ي 82. هغالبلا ، جهن 

هبطخ ي 102. هغالبلا ، جهن 

تفرگ هرهب  دودحمان  يارب  هدودحم  نیا  زا  دیاب 

رد دیدرگ و  میسرت  دودحمان  تیدبا  اب  زین  دودحم و  يایند  اب  نآ  طابترا  ناسنا و  یگدنز  زا  ییامنرود  هتشذگ ، ثحابم  هب  هجوت  اب 
لیـصحت يارب  تسا  یی  هنیمز  همدقم و  هکلب  تسین  فده  ناسنا  يارب  ایند  رد  یگدنز  هک  درک  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  سرد  نایاپ 

يدبا یناهج  رد  نتسیز  تهج  میظع ، ياه  هیامرس  تاناکما و 
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، دودحم تدم  رد  هک  يزرواشک  دـنام  دوش ، یم  صخـشم  وا  هاگیاج  دـسر و  یم  تینیع  هب  اجنآ  رد  ناسنا  تیوه  هک  دودـحمان  و 
.دنک یم  یگدنز  نآ  دمآرد  زا  ای  نآ و  زا  زارد  نایلاس  دیلوت و  تسوا  دوخ  فرصم  زا  شیب  یتح  هک  يدایز  تالوصحم 

تروص نیا  ریغ  رد  ددرگ ، وا  یقاب  يدبا و  یگدنز  يارب  یی  همدقم  ات  دشاب  داعم  ياتسار  رد  دیاب  ایند  رد  ناسنا  ياهتکرح  نیاربانب 
رمع تسا و  لوغـشم  تراجت  بسک و  هب  هک  يرجات  الثم  دش ، دهاوخ  دوبان  مه  وا  ملاع ، نیا  رد  نتـسیز  نایاپ  رمع و  ندش  مامت  اب 

دنک یم  يرپس  هار  نیا  رد  ار  دوخ 

هحفص 325) )

هک تسا  تروص  نیدب  لوا  اما  دریگ : رارق  نآ  دض  يرگید  داعم و  ياتـسار  رد  یکی  هک  دنک  یط  ار  ازجم  الماک  هار  ود  دـناوت  یم 
دوخ و یگدـنز  دـنک و  عیزوت  هنافـصنم  هنالداع و  یتمیق  اب  دـیامن و  هیهت  فانکا  فارطا و  زا  ار  مدرم  یعقاو  زاـین  دروم  ساـنجا  وا 

عقاوم رد  دـنک و  ناسحا  ناگدـنامرد  ءارقف و  هب  تبـسن  زین  دـناهرب و  يراتفرگ  رقف و  زا  ار  ناـنآ  دـشخب و  ناـماس  رـس و  ار  هعماـج 
هک تسا  نآ  مود  هار  دنک ، فرـص  مدرم  هب  یناسرریخ  کمک و  هار  رد  ار  نآ  دوس  مه  یهاگ  دشورفب و  دوس  نودـب  یتح  ساسح 
هب یهار  لوا  هار  هک  تسا  یهیدب  دنکن ، ظاحل  ار  رگید  زیچ  چـیه  دـنارذگب و  یئوجدوس  هب  طقف  رمع  لوط  رد  ار  دوخ  شالت  مامت 

تـسد اب  تمایق  هنحـص ي  رد  تسا و  رمع  يدوبان  یهابت و  مود  هار  هک  یلاح  رد  تسا  يدـبا  هنادنمتداعـس  یگدـنز  داـعم و  يوس 
.دش دهاوخ  دراو  نیگنس  يراب  یلاخ و 

هحفص 325.

--------------------------------------------------------------------------------
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مصاع ءالع و 

زا مالسلا  هیلع  ماما  دش و  رامیب  اقافتا  تسیز ، یم  هرصب  رد  دوب ، مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ماما  نایعیـش  نارای و  زا  هک  دایز  نب  ءالع 
نیا دـندومرف : هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  وا  دـندش  دراو  وا  للجم  عیـسو و  لزنم  رد  ماما  هک  هاگنآ  دـندرک ، تدایع  شلزنم  رد  وا 

هب یهاتوک  ثکم  زا  سپ  ماما  يرتدنمزاین ؟ نادـب  ترخآ  رد  هک  یلاح  رد  یهاوخ  یم  هچ  يارب  ایند  رد  ار  لصفم  عیـسو و  هناخ ي 
اهیزومآدب زا  ات  دنشاب  هدرک  نایب  ترخآ  ایند و  هرابرد ي  ار  مالسا  هبناج ي  همه  لماک و  هیرظن ي  هکنیا  يارب  دنداد و  همادا  نخس 

زا هک  بیترت  نیدب  دشاب  داعم  ياتسار  رد  تفده  ینک و  هدافتسا  دوخ  ترخآ  يارب  لزنم  نیا  زا  رگا  يرآ  دندومرف : دنامب  ظوفحم 
یئاریذپ نآ  رد  نانامهیم 

هحفص 326) )

رو هرهب  نآ  زا  مدرم  دـشاب  مزال  هک  اج  ره  یلک  روط  هب  ینک و  محر  هلـص  ناـنآ  زا  دـنیایب و  ترادـید  هب  نآ  رد  تناگتـسب  ینک و 
.یسر یم  تشهب  هب  نآ  زا  تسا و  ترخآ  نیع  هکلب  تسین  ایند  ابیز  عیسو و  لزنم  نیا  دشاب  مدرم  رایتخا  رد  دندرگ و 

هحفص 331) )

.331 هحفص 326 ،

--------------------------------------------------------------------------------

مود زیخاتسر 

( مود  ) ناسنا زیخاتسر 

هحفص 335) )

هحفص 335.

داعم تشادرواب  یعامتجا  راثآ 

يوقت قالخا و  رولبت 

نوناق تیاعر  تبقارم و 

یگدنز رد  داقتعا  نامیا و  شقن 

یهلا لدع  هاگداد  زیخاتسر و  دای 
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؟ هچ ینعی  باسح  يارب  لمع 

لامعا حیضوت 

داعم دای  زا  رگید  یی  هولج 

تنایخ ملظ و  زا  زارتحا  داعم و  هب  داقتعا 

داعم وترپ  رد  طاشن  تیلاعف و 

یمالسا گنهرف  رد  دیما 

داعم وترپ  رد  یعقاو  یناسر  کمک 

داعم وترپ  رد  ملاس  داصتقا 

--------------------------------------------------------------------------------

داعم تشادرواب  یعامتجا  راثآ 

زا ییامنرود  تفرگ و  رارق  هاتوک  یـسررب  ثحب و  دروم  داعم »  » ینعی یمالـسا  رکفت  لوصا  نیرتمهم  زا  یکی  نیـشیپ  هرامـش ي  رد 
.دیدرگ میسرت  یمالسا  عبانم  لقع و  وترپ  رد  وا ، یلصا  هاگتسیز  تیرشب و  هدنیآ ي 

تروص یتکرح  لمع و  هنوگچیه  داقتعا  نودـب  تساراد و  درف  ره  یگدـنز  رد  ار  لوا  هجرد ي  مهم و  شقن  داـقتعا »  » هک اـجنآ  زا 
داتقعا شریذپ  رد  تسا  مزال  اذل  دشاب ، هتشاد  لابند  هب  ار  یـصاخ  لامعا  هلـسلس  کی  هک  تسین  يداقتعا  چیه  الباقتم  دریگ و  یمن 

زا یکی  .دزن  مقر  ار  دوخ  تشونرـس  هبناج  همه  لماک و  یـسررب  نودب  تشاد و  لوذـبم  ار  تقد  لامک  بتکم ، ره  هب  ندرپسرـس  و 
یئانبریز عیـسو و  یحطـس  رد  ار  هعماج  درف و  هک  تسنآ  هدـنزاس ي  تبثم و  ياهدـمآ  یپ  راثآ و  نیتسار ، قح و  داقتعا  ياه  هناشن 

.دزاس مهارف  ار  یناسنا  لآ  هدیا  هعماج ي  ققحت  همدقم ي  هدرک و  لوحتم 

هحفص 337) )

هحفص 337.

--------------------------------------------------------------------------------

يوقت قالخا و  رولبت 

ریسم نیا  رد  تسیاب  یمدآ  تسا و  یناسفن  ياه  هتساوخ  زا  يرایـسب  یـشوپ  مشچ  زیهرپ و  اب  هارمه  يزاسدوخ  يوقت و  هک  اجنآ  زا 
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میالم ياه  شهاوخ  یعطقم و  ياه  هبذاج  فرط  کی  زا  دیامن : یم  لکـشم  هار  زاغآ  رد  یکدـنا  دـیامن ، تبقارم  لرتنک و  ار  دوخ 
نارگید دوخ و  تداعس  تمالس و  تیاعر  اه و  تیدودحم  رگید ، يوس  زا  دنک و  یم  توعد  اهسوه  رد  نتفرورف  هب  ار  ناسنا  عبط ،

هب نوناق  ياهزرم  هب  ندراذگ  مارتحا  نودب  دـناوت  یمن  یلقاع  چـیه  تساه و  شهاوخ  نیا  زا  يرایـسب  هب  نداد  تبثم  خـساپ  زا  عنام 
هدرکن ادیپ  رابتعا  تینما و  اهشهاوخ ، نیا  تیاده  لرتنک و  نودب  یی  هعماج  چیه  دناشوپب و  لمع  هماج ي  دوخ  یناسفن  ياهتـساوخ 

فلخت تروص  رد  هکلب  دیسر  دهاوخن  یعقاو  تداعس  تایح و  هب  و 
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.دیسر دهاوخ  یعامتجا  یعیبط و  رفیک  هب  یهلا  نیناوق  زا 

تحت ار  هتخاسدوخان  سفنلا و  فیعـض  دارفا  درب و  یم  فک  زا  ار  رایتخا  نانع  هراومه  یناـسفن  ياـبیرف  ياـه  هبذاـج  هنافـساتم  اـما 
هک يروط  هب  دنک  یم  رود  یناسنا  ملاس  ياضف  قح و  ریسم  زا  هداد و  رارق  زئارغ  تاوهش و  تیمکاح 

هحفص 338) )

هعماج دناشک و  یم  یهابت  طاطحنا و  هب  ار  وا  اهـسوه  هدنفوت ي  جاوما  ماجنارـس  دریگب و  میلعت  دونـشب و  دنیبب و  تسرد  دناوت  یمن 
.دهد یم  رارق  طوقس  یبیشارس  رد  ار 

، تسا هدومرف  ررقم  زئارغ  لرتنک  تهج  ار  یتیبرت  يرکف و  فلتخم  لماوع  ناسنا ، تداعـس  تیاده و  هب  کمک  يارب  دـنوادخ  یلو 
دوـخ و تشونرـس  هب  هجوـت  .تسوا  باـختنا  راـیتخا و  هب  ناـسنا و  ناـش  بساـنم  هکلب  تسین  يراـبجا  يزیرغ و  لرتـنک ، نـیا  هـتبلا 

ینادرگ رب  لیـس  دـس و  تاوهـش  نایغط  ربارب  رد  اـت  دـنک  یم  کـمک  ار  وا  یـشیدنا ، لاـم  رکفت و  هشیدـنا و  تمعن  زا  يرادروخرب 
.دزاسب

ار ابیرف  ياه  هبذاج  دنادرگ و  مکاح  توهش  رب  ار  لقع  ات  دنک  یم  ددم  ار  ناسنا  هتسباو ، نایبرم  یهلا و  ءایبنا  توعد  هب  تبثم  خساپ 
.ددرگ رو  هرهب  نآ  زا  نوناق  لقع و  بوچراهچ  رد  اهنت  هداد و  رارق  دیدش  لرتنک  تبقارم و  تحت 

نایغط ماگنه  هب  یلو  تسا  ناگمه  يوزرآ  دروم  تسا  ناسنا  تمارک  هدنزاس ي  هک  یحور  يابیز  يایاجس  تسا ، نینچ  زین  قالخا 
اهرطخ نیا  ربارب  رد  يدـنمورین  لرتنک  تسیاـب  یم  هک  دـهد  یمن  ار  یقـالخا  يایاجـس  ققحت  لاـجم  ییارگ  یتسپ  لـئاذر و  زئارغ ،

.دنک یم  افیا  ار  یمهم  شقن  نینچ  ناسنا  زیخاتسر  داعم و  هب  داقتعا  .درک  داجیا 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

(. 1) .هکله لک  نم  هاجن  هکلم و  لک  نم  قتع  داعم و  هریخذ  دادس و  حاتفم  هللا  يوقت  ناف 

هحفص )

نید تخانش  ياهسرد  هلسلس  زومآ  (ع ) یلع www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 283زکرم  هحفص 257 

http://www.ghaemiyeh.com


(339

دنـسپان و تلـصخ  يوخ و  ره  یگدـنب  ریجنز  زا  يدازآ  بجوم  تسا و  زیخاتـسر  هتخودـنا ي  يرادرکتـسرد و  دـیلک  یهلا  ياوقت 
.دشاب یم  یهابت  ره  زا  ییاهر 

: رتالاو یمالک  رد  و 

همه هزرابم ي  نیا  رد  راذـگب و  نابز  يزیت  رادـم و  شیپ  رهق  تسد  رایم و  یـشکرس  يدـنت و  شاب و  رادنتـشیوخ  مشخ  ماـگنه  هب  »
نینچ زگره  يدرگ و  طلـسم  شیوخ  سفن  رب  دریگ و  مارآ  تمـشخ  نافوط  ات  شاب  دوخ  نابهگن  رهق  ریخات  نابز و  لرتنک  اب  هبناـج 

(. 2 «) .يراگدرک يوس  هب  تشگزاب  هار  رد  هک  يروآ  دای  هب  ناوارف  هک  نآ  زج  یباین  دوخ  رب  یتردق 

یتح هوطـسلا  ریخات  هردابلا و  فکی  کلذ  لک  نم  سرتحا  کناسل و  برغ  كدـی و  هوطـس  كدـح و  هروس  کفنا و  هیمح  کلما 
( .کبر یلا  داعملا  رکذب  کمومه  رثکت  یتح  کسفن  نم  کلذ  مکحت  نل  و  رایتخالا : کلمتف  کبضغ  نکسی 

هحفص 340) )

.340 ، 339 هحفص 338 ،

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ 230. هغالبلا  جهن 

همان ي 53. هغالبلا  جهن 

نوناق تیاعر  تبقارم و 

« مسیـشرانآ  » جرم و جره و  نوناق ، نودـب  اریز  تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  هعماج  تمالـس  تداعـس و  رد  نآ  شقن  نوناق و  ترورض 
یگدنز دش ، هدیچرب  هعماج  نامـسآ  زا  تینما  نابیاس  ینمیا و  رتچ  هک  هاگنآ  ددرگ و  یم  هابت  هعماج  رابتعا  تینما و  هدـش و  مکاح 

دهاوخ خلت  همه  ماک  رد  ار  یگدنز  نیریـش  معط  ینماان ، وج  هرهلد و  بارطـضا و  تشاد و  دـهاوخن  یموهفم  سکچیه  يارب  رگید 
.درک

نینموملاریما ماما  تسا ، رترب  نوناـق  دوبن  زا  بتارم  هب  مه  نآ  لـماکتم  ریغ  صقاـن و  هک  دراد  ترورـض  یی  هزادـنا  هب  نوناـق  دوجو 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع 

(. 1) ...رفاکلا اهیف  عتمتسی  نموملا و  هترما  یف  لمعی  رجاف  وا  رب  ریما  نم  سانلل  دبال  هنا  و  ... 

ظفاح هک  يریما  نوناق و  مدرم ، يارب 
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شالت وترپ  رد  نموم  نوناق ، تموکح  رد  هک  رجاف ، ای  دشاب و  حلاص  راکوکین و  ریما ، نیا  هاوخ  تسا ، يرورـض  دشاب  نآ  رادساپ  و 
.ددرگ یم  رو  هرهب  زین  رفاک  دسر و  یم  تداعس  هب 

هحفص 341) )

دناوت یمن  لآ  هدیا  بوخ و  نوناق  بیوصت  دوجو و  اریز  تسنآ  يارجا  تنامض  مهم  ثحب  نوناق ، لصا  ترورـض  هب  هجوت  زا  سپ 
میلس ترطف  يور  هتخیرگ  هتـسج و  هک  مه  يدارفا  .دنکفا و  یپ  ار  یناسنا  یلاع  یگدنز  ماظن  دناسرب و  بولطم  لامک  هب  ار  هعماج 

نادنورهش نمومع  دیاب  هکلب  دننک ، یمن  نیمات  ار  رازگنوناق  روظنم  دننز  یم  نوناق  يارجا  هب  تسد  فلتخم  زئارغ  ياغوغ  زا  رود  و 
.دشاب هدنزاس  یناسنا و  هعماج ، رب  مکاح  وج  ات  دنشاب  نآ  يرجم  دنراذگب و  مارتحا  نوناق  هب 

دـشاب رتسگ  هیاس  يوق  یـسرت  دیاب  ای  سپ  دنک ، تبقارم  نزرب  يوک و  ره  رد  مدق و  هب  مدق  دناوت  یمن  مه  سیلپ  هطبار  نبا  رد  هتبلا 
، تشحو سرت و  وج  یلو  .دزاس  نوناق  هتخابلد  يرجم و  ار  اهنآ  هدرک و  نشور  ار  اهلد  نوناک  نامیا  تیبرت و  ياـبیز  هعـشا ي  اـی  و 

دشر هدرک و  بوکرـس  فیعـضت و  ار  یناسنا  شنم  اما  دنک  هرادا  يدودحم  تدم  يارب  يدودح و  ات  ار  هعماج  تسا  نکمم  هچرگ 
يارب وا  نتـسیز  هک  دزاس  یم  يدوجوم  ناسنا ، زا  درک و  دـهاوخ  فقوتم  ار  ناسنا » یهللا  هفیلخ   » هاـگیاج يوس  هب  ریـس  وا و  یلاـع 

.دوش یم  یگدنز  ياهتمعن  ندرک  هابت  ندروخ و 

ءاقترا نسحا ، وحن  هب  هعماج  هرادا ي  نمض  هک  تسا  تیبرت  نامیا و  تیمکاح  تسا ، راگزاس  یلاعتم  ناسنا  ناش  اب  هک  یشور  اهنت 
تیبرت نامیا و  تیمکاح  هک  هزادنا  ره  هب  اذل  .تشاد  دهاوخ  یپ  رد  ار  لماک  ناسنا  ماقم  هب 
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اب .تسا  ینورد  شمارآ  تینما و  ندوبن  تیرـشب ، گرزب  جنر  .دش  دهاوخ  رتشیب  یناسنا  هافر  تینما و  دشاب  يوق  هعماج  رد  حیحص 
یقاب دوخ  ياج  رـس  نانچمه  گرزب  لـضعم  جـنر و  نیا  کلذـعم  ریخا ، نرق  رد  نآ  فرگـش  هزجعم ي  تعنـص و  تفرـشیپ  دوجو 

.تسا

هحفص 342) )

.342 هحفص 341 ،

یگدنز رد  داقتعا  نامیا و  شقن 

یهلا لدع  هاگداد  زیخاتسر و  دای 

؟ هچ ینعی  باسح  يارب  لمع 

لامعا حیضوت 

داعم دای  زا  رگید  یی  هولج 

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ ي 40. هغالبلا  جهن 

یگدنز رد  داقتعا  نامیا و  شقن 

ناسنا ظفاحم  نیرتگرزب  وا ، روما  همه ي  هب  تبسن  هنالداع  قیقد  یگدیسر  یهلا و  لدع  هاگشیپ  رد  ناسنا  زیخاتسر  داعم و  هب  داقتعا 
یهلا تابـساحم  ناوید  نتـشادن  رواب  گرم و  زا  سپ  یگدـنز  هب  يداقتعا  یب  .تسا  نوناق  نتـسکش  ینعی  تناـیخ  اـطخ و  ربارب  رد 

هک تسا  هتفرگ  تروص  یهلا  ماظع  ءایبنا  طسوت  رشب  قوقح  لدع و  هب  تمدخ  نیرتمهم  اذل  دزاس ، یم  راکتیانج  خاتسگ و  ار  مدرم 
مالک هب  دـینک  هاگن  .دـنا  هداد  رارق  دوخ  ناوریپ  نیعلا  بصن  ار  یهلا  لدـع  هاگداد  رد  ناـسنا  روضح  ازج و  زور  هب  داـقتعا  ناـمیا و 

: هغالبلا جهن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نالداع ، ناکاپ و  ماما  هدنزاس 

(. 1) .هللا نع  یضر  فافکلاب و  عنق  باسحلل و  لمع  داعملا و  رکذ  نمل  یبوط 

زرم رد  ار  یگدـنز  دوش و  میظنت  یهلا  تابـساحم  ناوید  نتفرگ  رظن  رد  اـب  وا  راـک  دـشاب و  زیخاتـسر  داـی  هب  هک  یـسک  تخبـشوخ 
.دنشاب دونشخ  شیوخ  يادخ  زا  دنک و  يرود  اه  یبلط  هعسوت  اهشاپ و  تخیر و  زا  دشاب و  عناق  نادب  دراد و  هگن  تیافک 

تیاضر هب  ندش  یـضار  مارح و  زا  بانتجا  هجیتن  رد  تعانق و  یگدنز و  اب  نآ  دای  داعم و  طابترا  زغمرپ  مالک  نیا  رد  مهم  هتکن ي 
همه ي ياشگ  لکشم  هک  تسا  یهلا 
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.تسا يرشب  ياه  یناماسبان  اه و  هدقع 

هحفص 343) )

هحفص 343.

--------------------------------------------------------------------------------

راصق 44. هغالبلا  جهن 

یهلا لدع  هاگداد  زیخاتسر و  دای 

: دینک هجوت  ریز  بلطم  هب  داعم » دای   » ریسفت قوف و  ثیدح  يانعم  ندش  نشور  يارب 

یم مازعا  روشک  زا  جراخ  هب  ای  دتـسرف و  یم  رازاب  هب  یگدـنز  لیاسو  هیلوا و  داوم  دـیرخ  يارب  ار  يدـنمراک  یی ، هناخراک  لوؤسم 
یم رظن  رد  وا  يرورـض  جراخم  ریاس  دمآ و  تفر و  هنیزه ي  يارب  ار  ینیعم  غلبم  زین  دراذگ و  یم  وا  رایتخا  رد  يدایز  لوپ  دـنک و 

: دنک لمع  عون  ود  تسا  نکمم  دنمراک  نیا  .دریگ 

و تناسروپ »  » هنوگچیه دـهد و  ماجنا  فاـصنا  لدـع و  مدرم و  دوس  نتفرگ  رظن  رد  یفاـک و  یباـیزرا  تقد و  اـب  ار  يدـیرخ  ره  . 1
رد هک  ییابیز  نردـم و  لیاسو  زا  هدومنن و  زواـجت  تسا  یـصخش  فرـصم  هب  زاـجم  هک  یغلبم  زا  دریذـپن و  هدنـشورف  زا  یی  هوشر 

نیا زا  ارچ  دنـسرپب  وا  زا  رگا  .دـنکن  هدافتـساءوس  هجو  چـیه  هب  لوپ  نآ  زا  هصالخ  درخن و  دوخ  يارب  يزیچ  دـنیب  یم  اههاگـشورف 
ربارب رد  روـضح  هرادا و  هب  تشگرب  داـی  .مهدـب  ار  لوـپ  بحاـص  باوـج  دـیاب  هک  دـهد  یم  خـساپ  ینک ؟ یمن  هدافتـسا  لوـپ  همه 
تسس هلوحم  فئاظو  ماجنا  زا  ار  وا  هاگچیه  هجوت  رکف و  نیا  هتبلا  .دهد  یمن  ار  اهفرـصت  نیا  هزاجا ي  دهعتم  صـصختم  سرباسح 

.دهاک یمن  وا  تقد  شالت و  زا  هدرکن و 

یتسپ تبکن و  تنایخ و  یتشز  یتسرپ ، لمجت  یبلط و  هافر  هب  لیم  یگدـنز و  نردـم  لیاسو  سکول و  سانجا  ياه  هبذاج  هکنآ  . 2
تنایخ يدزد و  هب  شتسد  دهد و  بیرف  ار  دوخ  کحضم  ياه  یفاب  هفسلف  یـشارت و  هناهب  اب  هدرک و  گنرمک  وا  رظن  رد  ار  يدزد 

ار تازاجم  هذخاوم و  یسرباسح و  هک  تسا  تروص  نیا  رد  .دوش  زارد 
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هب ار  یتلم  قوقح  یتح  دراذگب و  شوپرـس  دوخ  تنایخ  هب  ات  دـهد  یم  هوشر  دزاس و  یم  یلعج  باسحتروص  اذـل  درب و  یم  دای  زا 
.درادن اورپ  سرباسح  زا  دنک و  یمن  تشگرب  دای  هک  دنیوگ  یم  يدرف  نینچ  هب  .دزاس  دوبان  يزیچان  ياهب 

هحفص 344) )

هحفص 344.

--------------------------------------------------------------------------------

؟ هچ ینعی  باسح  يارب  لمع 

: میراد یم  فوطعم  يرتشیب  هجوت  نآ  مود  شخب  هب  مینک و  یم  رارکت  ار  ثحب  دروم  ثیدح  هرابود 

...باسحلل لمع  داعملا و  رکذ  نمل  یبوط 

.دزاس هدامآ  ار  دوخ  یهلا  يرواد  باسح و  زور  يارب  هدوب و  زیخاتسر  دای  هب  هک  نآ  دنمتداعس  هچ 

: دینک هعلاطم  تقد  هب  ار  یثحب  باسحلل » لمع   » نوماریپ کنیا  دیدناوخ و  ار  یبلاطم  داعم  دای  هرابرد 

ياهراک لباقم  رد  دنهد و  یم  اهب »  » هب ار  تشهب  اریز  دنهابتشا  رد  تخـس  دنهد  یم  هناهب »  » هب ار  تشهب »  » دننک یم  روصت  هک  اهنآ 
دـنک و یم  تیانع  وا  هب  ار  شیاهتمعن  دـنوادخ  نآ ، یتوکلم  ياه  شیور  اب  تسا  هداد  ماجنا  ایند  رد  ناسنا  هک  یی  هتـسیاش  کین و 

: دیونشب ار  هیآ  نیا  .تسا  یمدآ  لامعا  قیقد  رایسب  باتک  باسح و  زور  تمایق  زور  رگید  نایب  هب 

(. 1) .هری ارش  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  هری و  اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف 

.تفرگ دهاوخ  رارق  تساوخزاب  دروم  هدش و  هتشون  درف  ره  هدنورپ ي  رد  دنسپان  ای  هدیدنسپ  راک  نیرتکچوک  نیرتمک و 

.دبای یم  روهظ  تازاجم  ای  شاداپ  تروص  هب  هک  تسا  لمع  رولبت  دوش و  یم  مسجم  ناسنا  لمع  یلک  روط  هب  و 

هحفص 345) )

هحفص 345.

--------------------------------------------------------------------------------

تایآ 7 و 8. هلزلز  هروس ي 

لامعا حیضوت 
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ياهراک زا  مه  یعمج  دننیزگ و  یمرب  ار  ریخ  ياهراک  یی  هدـع  هتبلا  .دـنوش  یم  میـسقت  رـش »  » و ریخ »  » هورگ ود  هب  ناسنا  ياهراک 
هک درادن  حیـضوت  هب  زاین  .دنهد  یم  ماجنا  رـش  هچ  ریخ و  هچ  دننیبب  نآ  رد  یعفن  هک  دیآ  شیپ  هچ  ره  هتـشادن و  اورپ  دنـسپان  رش و 

هچنآ یلو  .دنسانش  یمزاب  تسیاشان  زا  ار  هتسیاش  ياهراک  دننک  یم  یگدنز  مالـسا  نید و  هزوح ي  رد  هک  اهنآ  اصوصخم  اهناسنا 
هژیو هب  تسا ، رش  زا  بانتجا  يرود و  ریخ و  يارجا  تسا  زاس  هلئسم  مهم و 
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زا يداـیز  هدـع ي  دوش و  یم  یبـیرفدوخ »  » هب رجنم  هک  تسا  یناطیـش  بذاـک و  ياـه  هبذاـج  هارمه  هنافـساتم  رـش  ياـهراک  هکنآ 
یلام قوقح  يداصتقا و  یعامتجا و  تاطابترا  رد  ار  اهنآ  هدرک و  فرحنم  دـنناد  یم  داعم  هب  دـقتعم  ناملـسم و  ار  دوخ  هک  یناسک 

.دنک یم  متس  هانگ و  هب  هدولآ ي  مدرم 

یب هدـیرب و  مه  نآ  دـنناد  یم  ادـخ  اب  يدرف  تاطابترا  تادابع و  اـهنت  ار  ریخ  راـک  ناـنآ  هک  دوش  یم  عورـش  اـجنیا  زا  یبیرف  دوخ 
نآ ياهباوث  هب  دـندناوخ  عقوم  هب  ار  دوخ  هناگجنپ  ياهزامن  الثم  رگا  هک  دـنرادنپ  یم  ینعی  هناملاظ ، تشز و  لامعا  ریاس  اب  طابترا 
ملظ فاحجا و  دنک و  لطاب  ار  اه  باوث  نآ  دناوت  یمن  یتشز  رش و  راک  چیه  رگید  دنا و  هدیرخ  دوخ  يارب  ار  تشهب  هتفای و  تسد 
اهنآ ياوقت  نامیا و  دننک  یم  يرود  ناهانگ  یضعب  زا  نوچ  تسین و  هدومرف  ررقم  اهنآ  يارب  دنوادخ  هک  ییاهتمعن  محازم  مدرم  هب 
یسک رگا  الوا  دنناد  یمن  هک  یلاح  رد  دنیآ !! یم  باسح  هب  الاب  حطس  صلخم و  ناناملـسم  فیدر  رد  دروخ و  دهاوخن  یی  همدص 

ناگدنب هب  يرازگتمدخ  هکلب  دنک  یمن  تنایخ  اهناسنا  هب  اهنت  هن  دشاب  هتـشاد  ازج  زور  هب  نیتسار  نامیا  دشاب و  طبترم  ادـخ  اب  اعقاو 
نمشد دنوادخ  دنک  متس  ادخ  ناگدنب  رب  هک  سکنآ  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  .دناد  یم  تادابع  تاریخ و  نیرتالاب  زا  ار  ادخ 

(. 1 «.) ...دوب دهاوخ  وا 

هحفص 346) )

هاگ هک  نمرخ ، رد  تسا  یـشتآ  نوچ  اهنآ  زا  هدافتـساءوس  اهیـشک و  قح  مدرم و  هب  تیذا  ملظ و  لیبق  زا  تسیاشان  ياهراک  ایناث  و 
دوش یم  ثعاب  دب  رش و  ياهراک  یضعب  ینعی  میراد  لمع » طبح   » هرابرد ي يدایز  تایآ  میرک  نآرق  رد  .دنازوس  یم  ار  اهنآ  مامت 

رایسب لامعا  هک 
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.دوشن وا  بیصن  نآ  زا  یی  هرهب  نیرتمک  دورب و  نیب  زا  ناسنا  هدنزرا ي  بوخ و 

هحفص 346.

--------------------------------------------------------------------------------

.رتشا کلام  هماندهع ي  هغالبلا ، جهن 

داعم دای  زا  رگید  یی  هولج 

هطبار مالـسلا  هیلع  یلع  نیفراعلا  ماما  مالک  رطع  زا  مینیـشن و  یم  اشامت  هب  یگدنز  رد  ار  داعم »  » هب داقتعا  ياه  هولج  زا  رگید  یکی 
: مینک یم  تفایرد  داعم  اب  ار  یگدنز 

(. 1) .همایقلا موی  کیلع  اهب  جتحی  ضئارف  اهلک  کحراوج  یلع  ضرف  هللا  ناف  ملعت  ام  لک  لقت  لب ال  ملعت ، ام ال  لقت  ال 

ار یتاـبجاو  وـت  حراوـج  ءاـضعا و  همه ي  رب  دـنوادخ  اریز  وـگم ، یناد  یم  هک  مه  ار  هچ  ره  هکلب  دـنبورف ، بل  یناد  یمن  هچنآ  زا 
.درک دهاوخ  تساوخزاب  نآ  زا  زیخاتسر  زور  هک  هدومرف  نیعم 

همدقم ي .دشاب  هتفهن  شرنه  بیع و  دشاب  هتفگن  نخس  ات  درم  دراد و  هدهع  هب  یگدنز  رد  ار  لوا  شقن  نتفگ  نخـس  هک  میناد  یم 
تاطابترا اهراک و  همه ي 

هحفص 347) )

.تسا یگدـنز  ناکرا  نیرتمهم  زا  نتفگ  نخـس  ملع  اذـل  دوش ، یم  زاغآ  مالک  زا  اهیریگرد  اهگنج و  مامت  زین  تسا و  مالک  نایب و 
هعجاف قمع  هب  مدرم  رتشیب  هنافساتم  تساه و  هداوناخ  يدوبان  هعماج و  درف و  طوقـس  لماوع  نیرتگرزب  زا  غورد » «، » تمت «، » تبیغ »

دریذپ و یم  تروص  اه  یشک  قح  اه و  ملظ  زا  يرایسب  اذل  تسا و  تسردان  اج و  یب  نانخس  نانآ  تاطابترا  روحم  دنتـسین و  هاگآ 
دریگب و ار  رگناریو  لیـس  نیا  يولج  دناوتب  هک  دشاب  هار  رـس  یمهم  هدـنرادزاب ي  لماع  هکنآ  رگم  دوش ، یم  لامیاپ  اهناسنا  قوقح 

هکلب تسین  يرهاظ  ياه  لرتنک  ندوب  رثا  یب  روظنم  هتبلا  .تسین  يداقتعا  ینورد و  لماع  زا  رت  هدـننک  لرتنک  رتـالاب و  یلماـع  چـیه 
.دتفا یمن  رثوم  نادنچ  مه  يرهاظ  ياه  لرتنک  دشابن  داقتعا  رگا 

رد روضح  نآ : هک  دیامرف  یم  نایب  ار  دنمورین  طابترا  نیا  قوف ، ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
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ار دوخ  دناوت  یمن  یـسک  دوش و  یم  لاوس  ناسنا  حراوج  ءاضعا و  همه ي  زا  هک  تسا  تمایق  زور  رد  ییوگخـساپ  یهلا و  رـضحم 
لمع ینامـسآ  نیناوق  یهلا و  ياضر  فالخرب  دناسر و  رازآ  يروم  هب  یتح  یگدـنز  رد  درادـن  ناکما  نیاربانب  .دراد  فاعم  نآ  زا 

.دنک

هحفص 348) )

.348 هحفص 347 ،

--------------------------------------------------------------------------------

راصق 382. تاملک  هغالبلا ، جهن 

تنایخ ملظ و  زا  زارتحا  داعم و  هب  داقتعا 

ندرمـشن مرتحم  رگیدـکی و  هب  مدرم  زواـجت  ملظ و  ینعی  زورما  تیرـشب  لکـشم  داـعم ، هب  داـقتعا  یعاـمتجا  راـثآ  زا  ثحب  نیموس 
(. 1 «) بلاکت  » تلاح و  يوخ » هدنرد   » هعماج ي داجیا  نآ ، لوصحم  هک  تسا  نامورحم  نامولظم و  قوقح 

نآ دـنور  تلاـح و  نیا  رگا  و  متـسیب .» نرق  تیلهاـج  : » هدنـسیون نآ  لوق  هب  نآ و  هزیرتویپماـک ي  ندرم و  لکـش  رد  یهتنم  تسا ،
.دش دهاوخ  متخ  ناسنا  يدوبان  هب  دوشن  راهم  دبای و  تدش 

یناطیـش و ياهدـنفرت  اب  هک  میتسه  یناهج  رابکتـسا  يوس  زا  ناـسنا  هب  ناـسنا  زواـجت  ملظ و  قیداـصم  نیرتگرزب  دـهاش  هزورما  اـم 
يوخ  » هک تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  .درب  یم  اـمغی  هب  ار  اـهنآ  ياـه  هیامرـس  لاوما و  دـشک و  یم  ریجنز  هب  ار  اـهتلم  هدـنبیرف ، رهاوـظ 

ره رد  دوـشن  لرتـنک  رگا  هک  دراد  دوـجو  دارفا  زا  يرایـسب  رد  تسین و  یللملا  نیب  حطـس  رد  رابکتـسا و  هـب  رـصحنم  يرگزواـجت »
لایما زاـت  تخاـت و  دروم  مه  ار  دوخ  نارهاوخ  ناردارب و  قوقح  یتح  دـننز و  یم  دادـیب  يرگمتـس و  هب  تسد  دنـشاب  هک  یطئارش 

.دنهد یم  رارق  دوخ  ياهاوه  یناسفن و 

هحفص 349) )

هب تبـسن  نامدوخ  هک  میتسه  هعماج  رد  يرگمتـس  متـس و  زا  يریگولج  هار  نیرتمهم  ندرک  ادـیپ  يوجتـسج  رد  سرد  نیا  رد  اـم ،
میسرت دوخ  یمالسا  هنالداع و  راتفر  اب  ار  یناسنا  لآ  هدیا  هعماج ي  زا  ییامیس  میرادن و  اور  زواجت  ملظ و  رگیدکی 
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.مینک

یم نایب  هدرپ  یب  ار  تقیقح  نیا  میرک  نآرق  .دـندرک  زاـغآ  ار  دوخ  توعد  گرزب  لکـشم  نیمه  لـح  يارب  مه  یهلا  مظعم  ءاـیبنا 
: دنک

(. 2) ...طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلسرا  دقل 

« یعامتجا لدـع  ( » ءایبنا توعد   ) نازیم باتک و  لوصحم  سپ  .دـشابن  زواجت  ملظ و  نآ  رد  هک  یی  یگدـنز  ینعی  هنالداع  یگدـنز 
هعماج ي رد  هکلب  تسین ، يدرف  یگدـنز  اهنابایب و  اـههوک و  رد  ناـسنا  لاـمک  .دنـسر  یم  لاـمک  هب  اـهناسنا  نآ  وترپ  رد  هک  تسا 

یمن لمهم  ار  يدادعتـسا  چـیه  هداهن و  ناگمه  رایتخا  رد  ار  روما  تفرـشیپ  حیحـص و  شرورپ  ياه  هنیمز  همه ي  هک  تسا  یلاعتم 
: دزاس یمن  عیاض  ار  سک  چیه  قح  دراذگ و 

(. 3) .اهعضاوم رومالا  عضی  لدعلا 

.دریگ رارق  حیحص  ساسا  رب  دوخ و  ياج  رد  روما  همه  هک  تسنآ  تلادع 

هحفص 350) )

ققحت یناسنا  لا  هدیا  هعماج ي  هک  مینک  هچ  .دیامن  یم  نایب  مه  ار  نآ  ققحت  هار  هکلب  دـنک  یمن  حرطم  ار  یلک  نامرد  اهنت  مالـسا 
شقن نیا  يزیرغ » تیاده  ، » تاناویح رد  هتبلا  ریخ ، تسا ؟ ریذپ  ناکما  کیتاموتا  روط  هب  ایآ  دوش ؟ نک  هشیر  زواجت  ملظ و  دبای و 

هدرک وا  دوخ  باختنا  هب  راذـگاو  هتـشادرب و  ار  يزیرغ  تیادـه  نیا  تسوا  يرترب  شزرا و  كـالم  هک  ناـسنا  راـیتخا  یلو  دراد  ار 
.تسا

هب دـینک  هاگن  .تسا  داعم  هب  داقتعا  اهنآ  نیرتمهم  زا  یکی  هک  تسا  هداد  ناشن  مه  ار  الاو  نامرآ  نیا  ققحت  ياـههار  لاـح  نیع  رد 
: مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  نخس  نیا 

(. 4) .دابعلا یلا  ناودعلا  داعملا  یلا  دازلا  سئب 

.تسا زیخاتسر  زور  يارب  يدب  هشوت ي  ادخ  ناگدنب  هب  ندرک  متس 

کیدزن دصق  هب  هک  یسک  تسا و  هانگ  نیرتدب  دشاب  مه  دبعتم  رهاظ  هب  درف  کی  زا  ولو  نارگید  قوقح  هب  زواجت  ملظ و 
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یم تدابع  مه  یـسک  رگا  سپ  .دوش  زارد  ملظ  هب  شتـسد  دیاب  یمن  زگره  دنک  یم  تدابع  تمایق  زور  رد  تاجن  ادـخ و  هب  ندـش 
تسا و نیغورد  یئایر و  تدابع  نآ  ای  ملظ ، مه  دنک و  تدابع  مه  یسک  رگا  سپ  .دوش  زارد  ملظ  هب  شتسد  دیاب  یمن  زگره  دنک 
« شزرا دض   » ناونع هب  ماما  مالک  رد  هک  تسا  یلک  لصا  کی  نیا  .تسا و  مورحم  نید  ادخ و  تخانش  زا  نادان و  هدننک  تدابع  ای 

.ددرگن هدولآ  ناسنا  تلادع  ناماد  ات  دریگ  رارق  هجوت  دروم  دیاب  روما  مامت  رد  هدیدرگ و  حرطم  كانرطخ 

شیوخ و شور  هب  هراـشا  یگدـنز  رد  نآ  تیمها  نداد  ناـشن  هعماـج و  رد  تلادـع  لـصا  تیوقت  تیبثت و  يارب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
يدج روط  هب  مدرم  ات  دنک  یم  مسجم  یگدنز  رد  ار  تمایق  زور  رد  ادخ  باذـع  زا  فوخ  تیاهن  هک  دراد  مدرم  قوقح  اب  دروخرب 

: دنزیهرپب ملظ  زا 

هحفص 351) )

ضعبل املاظ  همایقلا  موی  هلوسر  هللا و  یقلا  نا  نم  یلا  بحا  ادفصم  لالغالا  یف  رجا  وا  ادهسم  نادعـسلا  کسح  یلع  تیبا  نال  هللاو 
(. 5) ...دابعلا

مراد یم  تسود  رتشیب  مدنناشکب  يوس  ره  هب  دندنبب و  مریجنز  هب  ای  منامب و  رادیب  حبص  ات  ار  بش  رتش ، راخ  رب  رگا  ادخ  هب  دنگوس 
.مشاب هتشاد  اور  متس  ادخ  ناگدنب  زا  یخرب  هب  تبسن  هک  یلاح  رد  منک  رادید  هناراسمرش  ار  شربمایپ  ادخ و  زیخاتسر ، زور  رد  ات 

نآ یعطقم  ذئاذل  زا  هدرک و  زیهرپ  نآ  زا  املـسم  دراد  يرابنایز  كانرطخ و  ياهدمایپ  هچ  هک  دننیبب  ار  دوخ  ملظ  باتزاب  رگا  مدرم 
.دنراد ار  نآ  یئاهر  زا  شالت  رودقملا  یتح  دننک و  یم  بانتجا  دراد  هک  ییاه  هبذاج  همه ي  اب 

هحفص 352) )

،351 ، 350 هحفص 349 ،
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.352

--------------------------------------------------------------------------------

يرگید دنک  یم  شالت  کی  ره  دنتفا و  یم  رگیدکی  ناج  هب  هک  رفن  ود  ینعی  دشاب ، یم  گس  يانعم  هب  بلک »  » هملک ي زا  بلاکت 
.دروآرد اپ  زا  ار 

هیآ ي 25. دیدح ، هروس ي  میرک ، نآرق 

راصق 437. هغالبلا ، جهن 

راصق 221. هغالبلا ، جهن 

هبطخ 224. هغالبلا ، جهن 

داعم وترپ  رد  طاشن  تیلاعف و 

رد میظع  تبهوـم  نیا  زا  وا  اـت  تسا  ( 2) هداد رارق  ناـسنا  راـیتخا  رد  و  ( 1) هدـیرفآ تروص  نیرتابیز  رد  ار  یتسه  ناهج  دـنوادخ ،
اذـل دوش .» نآ  دـیان  مهو  رد  هچنآ   » و ( 3) دیآ لئان  یهللا » هفیلخ   » يالاو ماقم  هب  ماجنارـس  هدرک و  هدافتـسا  یهلا  فادـها  ياتـسار 

زاس هنیمز  هک  نیرب » هعماج ي   » ققحت يارب  ددرگ و  رو  هرهب  اهنآ  زا  هتـشاد و  ساپ  ار  یهلا  ياـهتمعن  دراد  هفیظو  ناـهج  رد  ناـسنا 
.دروآرد شدرگ  هب  ار  گرزب  هعومجم ي  نیا  خرچ  دنک و  شالت  دشاب  همه  یلاعت  دشر و 

هحفص 353) )

و شود » هب  هب  ندیـشک  تسا  ینارگ  رب   » ینورد قوـش  طاـشن و  نودـب  نآ  هرادا ي  رد  تیلاـعف  یگدـنز و  رد  شـالت  تسا  یهیدـب 
یتسه ماظن  ياه  هیاپ  نابرهم  دنوادخ  اریز  دیـسر ، دهاوخن  ییاج  هب  دـشابن  هارمه  یعیبط  هقالع ي  ینطاب و  هزیگنا ي  اب  رگا  الومعم 

، زئارغ رگید  توهش و  هزیگنا ي  هکلب  درادن  رابجا  هب  هب  زاین  تسا  ءاقب  زار  هن  تسا  هداد  رارق  ینورد  ياه  ششک  هلسلس  کی  رب  ار 
یم رـضاح  ینورد  قوش  نآ  وترپ  رد  هک  يروط  هب  دـناشک  یم  یهلا  تیرومام  نیا  يارجا  لابند  هب  ناوارف  تبغر  لیم و  اب  ار  ناـنآ 

تیلوؤسم و نیا  زا  هک  تساجنیا  بلاج  دننک و  لمحت  مه  ار  نآ  تالکشم  همه ي  هدیشک و  شود  هب  ار  یگدنز  نیگنس  راب  دنوش 
.دننک یم  مه  شمارآ  تذل و  ساسحا  تمحز 

لالح و یف  ابلط  هک ...« : مینیشن  یم  اشامت  هب  هدرپ  یب  ار  تقیقح  نیا  مامه  هبطخ ي  رد 
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تسرد و ریـسم  رد  دنک و  یم  شالت  مدرم  دوخ و  هنادنموربآ ي  یگدنز  هرادا ي  لالح و  بسک  هار  رد  یقتم  ...يدـه » یف  اطاشن 
.تسا نامداش  هنادنسپادخ 

« مسیلیهین يواسم  ییارگ  چوپ  ، » ددـنبرب تخر  اـهبلق  زا  دـیما  هیاـس ي  رگا  .تسا  دـیما » قشع و   » نوهرم یگدـنز  طاـشن  تیلاـعف و 
.تخاس دهاوخ  دوبان  ار  وا  ياهدادعتسا  همه ي  هدش و  یمدآ  دوجو  ياورنامرف 

بوچراهچ رد  ار  نآ  دنرادهگن و  هدنز  مدرم  رد  ار  دیما  حور  هک  دنهد  یم  ماجنا  یناسک  ار  تیرـشب  هب  تمدخ  نیرتگرزب  نیاربانب 
.ددرگ میسرت  یلاعتم  ناسنا  يامیس  هدش و  تایح »  » يژرنا هب  لیدبت  ات  دنهد  شرورپ  حیحص ،

قشع و لاهن  دندنکرب و  اهلد  نیمزرـس  زا  تسا - يدوبان  گرم و  زا  سرت  نامه  هک  ار - يدـیماان  سای و  هشیر ي  یهلا  ماظع  ءایبنا 
رتشیب یگدـنز  زا  هجرد  نامه  هب  دـشاب ، رتدایز  نابرهم  راگدـیرفآ  هب  وا  تفرعم  رتیوق و  شناـمیا  سک  ره  اذـل  .دـندناشنرب  ار  دـیما 

: تسا هدومرف  نایب  یلاع  حیرص و  هچ  .ددرگ  یم  رو  هرهب  شنیرفآ  ياهیئابیز  زا  درب و  یم  تذل 

هحفص 354) )

زا ایند  لها  یلو  دنراد  تکرش  ناشایند  رد  ایند  لها  اب  اذل  ترخآ ، ياهیئابیز  زا  مه  دنرادروخرب و  ایند  ياهتمعن  زا  مه  يوقت  لها  »
(. 4 «) .رادروخرب اهتیعقوم  نیرتهب  زا  دنیگدنز و  هاگیاج  نیرترب  رد  ایند  رد  .دنرادن  هرهب  نانآ  ترخآ 

یناور و يرامیب  نیا  رد  یمهم  شقن  هک  تسا  يدـیماان  سای و  هکلب  تسین  یـشکدوخ »  » یلـصا لماع  رقف  هک  دـهد  یم  ناشن  رامآ 
: دراد یعامتجا 

رد ...داد  ماجنا  یشکدوخ  هرابرد ي  راب  نیتسخن  يارب  ار  یعماج  قیقحت  هسنارف  رد  دیدج  یسانش  هعماج  راذگ  هیاپ  میکرود » لیما  »
مادقا رتشیب  یگدنز  زا  يدیمون  یعامتجا و  ياهراشف  دویق و  تلع  هب  دارفا  هک  داد  ناشن  یبوخ  هب  تخادرپ  قیقحت  هب  وا  هک  ینامز 
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.دننک یم  یشکدوخ  هب 

یشکدوخ هک  دیوگ  یم  تسا  هدرک  قیقحت  ییاکیرما  هعماج ي  هرابرد ي  هک  یئاکیرما  سانش  هعماج  ( 5 «) نوترم  » رضاح لاح  رد 
یـشخب تیاضر  عضو  هک  دازآ  لغاشم  نابحاص  هورگ  یـصصخت و  ریغ  اصوصخم  نارگراک  هورگ  تسا : رتشیب  هورگ  ود  ناـیم  رد 

هرادا ناریدم  هب  تسد  ...يدیماان  تلع  هب  لوا  هتسد ي  .اهنآ  زج  اه و  هرادا  ناریدم  يرتسگداد و  يالکو  ناکشزپ و  لیبق  زا  دنراد 
سح لاـم و  يروآ  عمج  تلع  هب  مود  هتـسد ي  دـننز و  یم  یـشکدوخ  هب  تسد  ...يدـیماان  تلع  هب  لوا  هتـسد ي  .اـهنآ  زج  اـه و 

(. 6) .ندوب یمئاد  یبارطضا  رد  ...یبلط و  تدایز 

هزادنا ي هب  زین  يرابجا  ياه  یگدنز  ینارحب  تخـس و  طئارـش  هجنکـش و  یتح  هک  تسا  هتکن  نیا  يایوگ  یعامتجا  ياه  یـسررب 
: دینک هجوت  بلطم  زا  تمسق  نیا  هب  .دنک  یمن  داجیا  رطخ  اهناسنا  يارب  يدیماان  سای و 

هحفص 355) )

تفر و یم  نیب  زا  جیردت  هب  اهنآ  یتایح  ياوق  دنرب و  یم  رس  هب  یگدنز  طئارش  نیرتتخس  رد  دارفا  هک  يرلتیه  ياههاگتشادزاب  رد  »
كدنا رایسب  اهنآ  نایم  رد  یشکدوخ  اذهعم  دنداد ، یم  قوس  گرم  يوس  هب  نانآ  ياوق  ندرب  لیلحت  اب  ار  ناریسا  یناملآ ، نیرومام 

دیما يدازآ و  یگدنز و  يایند  هک  دندیزرو  یم  قشع  دندوب و  دقتعم  دندیـشیدنا و  یم  ییایند  هب  هاگتـشادزاب  يارو  رد  نوچ  .دوب 
(. 7 «) .دندرک یم  تمواقم  اسرف  تقاط  ياهراشف  مامت  ربارب  رد  تهج  نیمه  هب  دوب و 

.355 ، 354 هحفص 353 ،

یمالسا گنهرف  رد  دیما 

--------------------------------------------------------------------------------

(. هقلخ یش ء  لک  نسحا  يذلا  : ) هیآ ي 7 هدجس ، هروس ي  میرک ، نآرق 

.دیرفآ امش  يارب  تسا  نیمز  رد  هچنآ  دنوادخ  اعیمج ) ضرالا  یف  ام  مکل  قلخ  يذلا  وه  : ) هیآ ي 28 هرقب ، هروس ي  میرک ، نآرق 

.ما هداد  رارق  ینیشناج  هفیلخ و  نیمز  يور  رد  نم  ...هفیلخ ) ضرالا  یف  لعاج  ینا  : ) هیآ ي 29 هرقب ، هروس ي  میرک ، نآرق 

همان 27.

.Merton

ناسحا برغ ، تبرغ 
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هحفص 19. یقارن ،

ص 20. برغ ، تبرغ 

یمالسا گنهرف  رد  دیما 

: دومرف یمارگ  ربمایپ 

(. 1) .ارجش سراغ  سرغ  اهدلو و ال  هدلاو  تعضر  ام  لمالا  ول ال  یتمال و  همحر  لم  الا 

.دناشن یمن  یتخرد  ینابغاب  چیه  داد و  یمن  ریش  ار  دوخ  دنزرف  يردام  چیه  دوبن  دیما  رگا  تسا و  تمحر  نم  تما  يارب  دیما 

: دینک تقد  هنیمز  نیا  رد  یناتساد  هب 

شزومآ يارب  ترـضح  نآ  .دـنز  یم  مخـش  ار  نیمز  دراد و  تسد  هب  لـیب  هک  دـید  ار  يدرمریپ  دوب ، هتـسشن  ع )  ) یـسیع ترـضح  »
کی هب  ار  لیب  درمریپ  ناـهگان  .دریگب  وا  زا  ار  دـیما  هک  درک  تساوخرد  ادـخ  زا  شنیرفآ  رارـسا  اـب  يزاسانـشآ  يرـصب و  یعمس و 

.دنادرگرب ریپ  نآ  بلق  هب  ار  دیما  هک  تساوخ  ادخ  زا  شترضح  هرابود  تشذگن  یتعاس  .دیشک  زارد  نیمز  يور  رب  دنکفا و  فرط 
.درک راک  هب  عورش  تسجرب و  ياج  زا  هرابکی  وا  سپ 

هحفص 356) )

دوخ شیپ  ناهگان  مدوب  راک  لوغـشم  هک  هاگنآ  داد : خـساپ  وا  .دندیـسرپ  ار  فلتخم  تلاح  ود  نیا  يارجاـم  وا  زا  یـسیع  ترـضح 
هرابود سپـس  .مدـیباوخ  مدـنکفا و  يرانک  هب  ار  لیب  سپ  تسا ، سب  رگید  یلاسنهک : درمریپ  وت  دیـشک ، تمحز  دـیاب  یک  ات  متفگ 

راک لوغشم  متساخرب و  هرابود  اذل  ینک  شالت  دیاب  یتسه  هدنز  یتقو  ات  ینک و  یگدنز  دیاب  وت  هک  تفرگ  توق  مرظن  رد  رکف  نیا 
(. 2 «) .مدش

یگدنز هب  دیما  هجیتن  رد  دهد و  یم  دنویپ  يدبا  یهانتمان و  یگدنز  هب  ار  ایند  دودحم  یگدـنز  هنوگچ  هک  ماما  نایب  هب  دـینک  هاگن 
: دنیرفآ یم  نانموم  ياهلد  رد  ار  ریذپان  نایاپ  يدبا و 

(. 3) ...مهداسجا یف  مهحاورا  رقتست  مل  مهیلع  هللا  بتک  يذلا  لجالا  الول  و 

رمع تیدودحم  دوبن و  ترخآ  رد  یلصا  یگدنز  همدقم ي  یگدنز  نیا  رگا 
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نیا رد  ندـنام  لمحت  تفرگ و  یمن  رارق  ناشدـبلاک  رد  ناگـشیپ  يوقت  ناج  دـهد ، ناـشن  ار  تیدـبا  هزاورد ي  هک  تشادـن  دوجو 
دودـحم و هناخ ي  نیا  رد  لمحت  هب  ار  نانآ  هک  تسا  یمئاد  يابیز  یگدـنز  نآ  ياـمنرود  اـما  .تشادـن  ار  تسپ  دودـحم و  يارس 
هک تسا  داقتعا  نیا  وترپ  رد  يوقت  اب  نموم  اذـل  .دـنریگرب  دوخ  يدـبا  یگدـنز  يارب  یی  هشوت  نآ  زا  اـت  دـنک  یم  توعد  کـیرات 

.درب یم  رس  هب  يداش  دیما و  زا  ییایند  مئاد و  طاشن  رد  درادن و  یگدرسفا  یتحاران و 

.دنز یم  قرب  وا  ياهمشچ  رد  دیما  رون  یگدنز  طئارش  نیرت  تخس  رد  یتح  دنک و  یمن  هودنا  يدیماان و  ساسحا  هاگچیه  وا 

هحفص 357) )

یلع نینموملاریما  ماما  .تسا  تالاح  نیرت  هنامداش  نیرتابیز و  هک  تسادخ  ءایلوا  یتوکلم  لاحترا  ياه  هظحل  نآ ، يالعا  هنومن ي 
هب مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  و  مدـش .) راگتـسر  هبعک  يادـخ  هب  « ) هبعکلا بر  تزف و  : » دومرف تداهـش  هظحل ي  رد  مالـسلا  هیلع 

.داد رس  ار  نیثیغتسملا » ثایغ  ای  كاوس  هلا  الا  بر  ای  کئاضق  یلع  اربص  دورس : ینارون ، غورفرپ و  یی  هرهچ  اب  تداهش  ماگنه 

هحفص 358) )

.358 ، 357 هحفص 356 ،

--------------------------------------------------------------------------------

ص 30. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس 

ص 30. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس 

.مامه هبطخ ي  هغالبلا ، جهن 

داعم وترپ  رد  یعقاو  یناسر  کمک 

یناسنا هعماج ي  رد  یناسر  کمک  ترورض 

هچ حیحــص و  تاداـقتعا  هـچ  دراد ، یگدـنز  رد  یئاـنبریز  مـهم و  شقن  تاداـقتعا  دـیدناوخ : سرد  نـیا  زاـغآ  رد  هـک  روطناـمه 
زرط دنب  ياپ  هتسنادان  هک  دنناد  یمن  دنتسین  اریذپ  ار  یبتکم  هنوگچیه  دنناد و  یم  بهذم  ار ال  دوخ  هک  اهنآ  یتح  .لطاب  ياهرادنپ 

.تسا لطاب  رادنپ  نیا  ریثات  تحت  الماک  اهنآ  یگدنز  دنتسه و  یبتکم  رکفت و 

هعفنملا ماع  ياهتکرح  هلمجنم  یگدنز  ياه  همـشچ  همه ي  رد  یمیظع  شقن  تسا  یمالـسا  تاداقتعا  نیرتمهم  زا  یکی  هک  داعم » »
.دراد هیریخ  روما  و 

هئارا ي یناسر و  کمک 
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دوخ دناوت  یمن  سکچیه  تسا و  رـشب  یگدنز  وزج  دشابن  رظن  رد  يدام  دوس  هنوگچیه  دراد و  یناسنا  هزیگنا ي  اهنت  هک  یتامدخ 
يداـم و ياـهزاین  رب  هوـالع  دـهد و  یمن  لیکـشت  یناویح  ياـهکالم  ار  ناـسنا  تیهاـم  تیوه و  اریز  .دراد  فاـعم  رود و  نآ  زا  ار 

نآ تسا و  هدـنز  هراومه  ناسنا  رد  یگرزب  هزیرغ ي  ءالخ و  کی  درب ، یم  زئارغ  ریاـس  توهـش و  باوخ و  روخ و  زا  هک  ییاهتذـل 
ار تامدخ  تاریخ و  هلسلس  کی  دوخ  هک  تسوا  تیناسنا 

هحفص 359) )

هک تسیک  دنکن ؟ ساسحا  ار  اهتذل  نیرتالاب  يریقف  میتی و  كدوک  ینامداش  دـنخبل و  شخبتیاضر و  هاگن  زا  هک  تسیک  .دـبلط  یم 
اهزاین لیبق  نیا  زا  دنکن و  ار  اهتذل  نیرتدیدش  ساسحا  تسا ، هدش  وا  يافش  تاجن و  بجوم  هک  یی  هدنامرد  رامیب  هب  یگدیسر  زا 

.تشاد دهاوخن  یموهفم  یگدنز  دشابن ، يونعم  ياهتذل  تامدخ و  نیا  رگا  تسنآ و  دنمزاین  ادیدش  ناسنا  هک  ییاهراک  و 

داجیا رد  هک  اهنآ  ات  دنربب  یحور  تذل  دنـسرب و  لامک  هب  نارگید  ات  دننامب  مورحم  ریقف و  یی  هدـع  دـیاب  هک  تسا  نیا  روظنم  هتبلا 
هئربـت دـننیرفآ  یم  ار  اـه  يدژارت  نیرتروآ  تقر  اـهتلم  قوقح  تراـغ  لواـپچ و  اـب  هک  ینارگمتـس  دـنراد و  شقن  تیمورحم  رقف و 
یـشک قح  ملظ و  رطاخ  هب  يدایز  هدـع ي  دراد و  دوجو  اه  هعماج  رد  هک  تسا  یخلت  تیعقاو  هب  هراشا  روظنم  هکلب  زگره ! دـنوش ،

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  هک  روطنامه  دننام ، یم  تسد  یهت  ریقف و  نارگید 

(. 1) .کلذ نع  مهلئاس  یلاعت  هللا  ینغ و  هب  عتم  امب  الا  ریقف  عاج  امف  ءارقفلا  تاوقا  ءاینغالا  لاوما  یف  ضرف  هناحبس  هللا  نا 

هنسرگ يریقف  دیدید  رگا  سپ  تسا ، هدرک  بجاو  ار  نادنمزاین  شاعم  يزور و  نادنمتورث  لاوما  رد  ناحبس  دنوادخ 
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تـساوخزاب دروم  نیا  رد  اهنآ  زا  دـنوادخ  تسا و  هدومن  يروخرپ  هدرک و  بحاـصت  ار  وا  قح  يدـنمتورث  هک  دـینادب  تسا  هدـنام 
.درک دهاوخ 

داـعم ادـخ و  هب  دـقتعم  ياـهناسنا  نیا  دراد ، دوجو  تقیقح »  » کـی ناونع  هب  هن  تیعقاو »  » کـی ناونع  هب  رقف  هک  یتیعقوم  نینچ  رد 
.دندنب یم  تمه  رمک  نیمورحم  هب  تمدخ  یئادزرقف و  هار  رد  نیسپزاب  زور  رد  هذخاوم  مدع  یهلا و  روتسد  رطاخ  هب  هک  دنتسه 

هحفص 360) )

عنام و اهدـص  اـههد و  هب  هجوت  اـب  یلو  دـشاب ، هتـشاد  دـناوت  یم  دروم  نیا  رد  يداـیز  شقن  دوخ  يرـشب  فطاوع  هک  تسا  تسرد 
نیا .تسین  زاسراک  نامیا  زا  هدـنامرود  هفطاع ي  نیا  زگره  تسه ، هک  ییاـه  یبیرفدوخ  دوش و  یم  داـجیا  هار  نیا  رد  هک  یماـهبا 

تاناویح زا  تیامح  نمجنا  دوخ  ياه  هبرگ  اهگـس و  يارب  دنتـسه و  يرـشب  فطاوع  تیناـسنا و  یعدـم  هک  اـپورا  اـکیرما و  مدرم 
هنسرگ ناکدوک  هدنهد ي  ناکت  ياه  هنحص  رگم  دنا ؟ هدوبن  لاس  اه  هد  لوط  رد  ناینیطـسلف  ماع  لتق  دهاش  رگم  دنا ، هدرک  تسرد 
رـضاح ارچ  سپ  دنناوخ ؟ یمن  ار  اهنآ  رازه  اهدص  گرم  رامآ  رگم  و  دننیب ؟ یمن  اه  هناسر  رد  ار  یناوختـسا  ياهندـب  اه و  هرهچ  اب 

عمج ار  اپورا  ياهرهـش  زا  یکی  یفاضا  ياهاذغ  رگا  قیقد  رامآ  قبط  .دنتـسرفب  اهنآ  يارب  دـننزب و  دوخ  تالقنت  اهجرب و  زا  دنتـسین 
.دوش یم  نیمات  ییاقیرفا  ياهروشک  زا  یکی  ياذغ  دننک ، يروآ 

نیمورحم و شـالت  رکف و  رد  دـننک و  تحار  باوخ  بش  یتح  هک  دـهد  یمن  هزاـجا  اـهناسنا  هب  هک  تسا  داـعم  هب  داـتقعا  نیا  یلو 
.دنشابن اهنآ  یئادزرقف 

: مالسلا هیلع  یلع  ناگدنامرد  نامیتی و  ردپ  نانخس  هب  دینک  هاگن 

هک تسا  رود  هچ  یلو  .منک  هدافتسا  دوخ  يارب  اه  هچراپ  نیرتهب  اهمدنگ و  اه و  لسع  نیرتهب  زا  مناوت  یم  مهاوخب ، رگا 
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ای زاجح  رد  دـیاش  هک  یلاح  رد  منیزگرب  ار  نوگانوگ  ياهاذـغ  هک  دراداو  ارم  عمط  صرح و  دـنک و  هبلغ  ع )  ) یلع رب  سفن  ياوه 
.دنادن ار  يریس  دشاب و  هتشادن  نان  صرق  کی  یتح  هک  دشاب  یسک  همامی 

(. 2) .مشابن کیرش  اهنآ  اب  یگدنز  ياه  یتخس  رد  یلو  دنیوگب  ناناملسم  ربهر  نم  هب  هک  مشاب  شوخلد  منک و  افتکا  ایآ 

هحفص 361) )

زور رد  یهلا  لدـع  هاگداد  داعم و  هلئـسم ي  هب  هراشا  تسا ، تورث  لام و  زا  تبحـص  هک  هاگنآ  هماـن  نیمه  زا  يرگید  شخب  رد  و 
: دراد زیخاتسر 

.ربکالا فوخلا  موی  هنمآ  یتاتل  يوقتلاب  اهضورا  یسفن  یه  امنا  و 

.دشاب ناما  رد  تمایق )  ) گنج ساره  زور  رد  ات  مناوخ  یمارف  يوقت  تیاعر  هب  ار  نآ  هک  تسا  نم  سفن  ناج و  نیا  انامه  و 

میظنت داعم  هب  داقتعا  اب  تسنآ  هب  طوبرم  هک  یلئاسم  ریاس  اه و  یناسر  کمک  تامدخ و  اه و  قافنا  زا  معا  یلام  تاطابترا  عقاو  رد 
.دوش یم 

هدـنز دـهاش  .دریگ  یمن  تروص  یتمدـخ  ثداوح  نیرتراب  فسات  نیرت و  تخـس  رد  یتح  دـشابن  داعم  هب  داقتعا  رگا  هک  یلاح  رد 
یثداوح رد  ناـمروشک  هدز ي  تبیـصم  مدرم  هب  تسا  تاـقبط  نیرتریقف  یتح  اـم  مدرم  فلتخم  راـشقا  هنازوسلد ي  ياـهکمک  نآ ،

یمنرب یمدـق  دوخ  دـنهن و  یمن  یعقو  اهکمک  نیا  هب  رگید  ياهروشک  رد  اه  لومتم  زا  يرایـسب  هک  یلاـح  رد  .هلزلز  لیـس و  نوچ 
؟ دندرک یم  دروخرب  هنوگنیا  دنتشاد  داعم  ادخ و  هب  داقتعا  نانآ  رگا  ایآ  .دنراد 

مادقا مهم  رما  نیا  رد  دوخ  هکنیا  رب  هوالع  ناردام  ناردـپ و  هک  هتـسناد  مزال  رما  کی  ار  یناسر  کمک  هلئـسم ي  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دننک تیبرت  ساسا  نیا  رب  مه  ار  دوخ  نادنزرف  دیاب  دننک  یم 

لیاضف ملع و  بسک  یپ  رد  زور  هک  راداو  ار  تنادنزرف  لیمک ! يا 
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(. 3) .دنریگب ار  ناگداتفا  نادنمزاین و  تسد  ماگنه  بش  دنور و 

هحفص 362) )

.362 ، 361 ، 360 هحفص 359 ،

--------------------------------------------------------------------------------

راصق 328. هغالبلا ، جهن 

همان ي 45. هغالبلا ، جهن 

راصق 258. هغالبلا ، جهن 

داعم وترپ  رد  ملاس  داصتقا 

؟ تسیچ ملاس  داصتقا 

داصتقا .دشاب  هتخیمآ  نآ  رد  یقالخا  يونعم و  ياه  هبنج  ینعی  دـشاب ، بسانتم  یناسنا  هعماج ي  ناسنا و  اب  هک  تسنآ  ملاس  داصتقا 
.دشاب نییاپ  دح  رد  مروت » خرن   » ای هدوب و  الاب  حطس  رد  یلم » صلاخان  ای  صلاخ  دوس   » طقف هک  تسین  نآ  ملاس 

.تسین ملاس  داصتقا  هزیمم ي  لماع ، ود  نیا  اهنت  یلو  تارطخ ، زا  مروت  تسا و  داـصتقا  ناـکرا  زا  دـمآرد  دوس و  هک  تسا  تسرد 
ياهتورث هلماعم » رد  شغ   » و بلقت »  » اب دروآ و  تسد  هب  يدایز  دمآرد  دوس و  اهتلم  لاوما  تراغ  يدزد و  هار  زا  یتلود  ای  درف  رگا 

.تفگ ناوت  یمن  ملاس  داصتقا  ار  تلود  ای  درف  نآ  داصتقا  دهد ، لزنت  ار  دوخ  مروت  خرن  دنک و  بحاصت  ار  ینالک 

، مدرم دوش و  تیاعر  تقد  تدـش و  هب  مه  فاصنا  لدـع و  مروت ، راهم  دـمآرد و  دوس و  هب  هجوت  نیع  رد  هک  تسنآ  ملاس  داصتقا 
رارق زواجت  ملظ و  دروم  دننک  یم  تسیز  هدودـحم  نآ  زا  جراخ  هک  یئاهناسنا  هچ  دـنروشک و  کی  ياهزرم  لخاد  رد  هک  اهنآ  هچ 

: یمالسا ینیب  ناهج  رد  ماما  مالک  تسابیز  هچ  .دورن  امغی  هب  ناشلاوما  دنریگن و 

هحفص 363) )

(. 1) .مهتاوقا ردق  مهقازرا و  نمض  قئالخلا  هلایع 

.تسا هدومن  يریگ  هزادنا  ار  اهنآ  شاعم  هدرک و  نیمضت  ار  همه  يزور  وا  دنتسه و  ادخ  روخ  نان  تاقولخم  همه ي 

هب ار  دوخ  روشک  يداصتقا  جاور  هک  اهنآ  .تسا  هاـنگ  تیلم  گـنر و  داژن و  ره  زا  ناـسنا  هب  زواـجت  ملظ و  مالـسا ، ینیب  ناـهج  رد 
تسد هب  نیمولظم  رامعتسا  رگید و  ياهتلم  هب  ملظ  هلیسو ي 
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.دنا هدش  جراخ  تیناسنا  هزوح ي  زا  تسا و  یتسپ  ملظ و  یناطیـش و  رکم  هکلب  دنرادن ، يریبدت  لقع و  هدرکن و  يرنه  دنروآ ، یم 
هعماج هاگنآ  دـندزدب و  ار  نانآ  ساملا  الط و  نداعم  دنـشکب و  ریجنز  هب  ار  اقیرفا  مولظم  ناسنا  اهنویلیم  هک  تسا  يداصتقا  هچ  نیا 

ناشرفن کی  دنریم  یم  هک  يرفن  ود  ره  زا  رگرامعتـسا  ياهروشک  زا  یـضعب  رد  .دنهد  تداع  يراک  فارـسا  يروخ و  رپ  هب  ار  یی 
(. 2) .دنهد یم  ناج  يروخ  رپ  زا 

«، دازآ تباقر   » يرارقرب يرورض و  ریغ  سکول و  ءایشا  دیلوت  هیلع  هزرابم  و  یللملا » نیب  لوپ   » لیکشت زا  لبق  هک  تسا  مزال  نیاربانب 
.داد رارق  ناسنا  هبناج ي  همه  تخانش  ساسا  رب  ار  دارفا  ینیب  ناهج  تخادرپ و  ارگ  ناسنا  گنهرف  ءالتعا  هب 

راشقا نیب  گنتاگنت  طابترا  هک  یمالـسا  توخا  هعماج و  هب  هجوت  اب  دـننادب و  دوخ  ياهدـمآرد  کیرـش  ار  مدرم  دـیاب  نادـنمتورث 
رارق رظندم  ار  دـمآرد  مک  مدرم  یعامتجا  ياهالخ  ندرک  رپ  دوخ ، يداصتقا  ياهتکرح  رد  دـیاب  نادـنمتورث  تسا ، هعماج  فلتخم 

.ار دوخ  بیج  هن  دنهد 

هحفص 364) )

یتوکلم مالک  اب  ار  سرد  نیا  .تسا  داعم  هب  داقتعا  هملک ، یعقاو  موهفم  هب  یناسنا  ملاس و  داصتقا  يارجا  نماض  هکنآ  نخـس  هاتوک 
: میهد یم  نایاپ  ماما 

هنجلا و هب  لخدف  هناحبـس  هللا  هعاط  یف  هقفناف  لجر  هثروف  هللا  هعاط  ریغ  یف  الام  بسک  لجر  هرـسح  همیقلا  موی  تارـسحلا  مظعا  نا 
(. 3) .رانلا هب  لوالا  لخد 

ار نآ  وا  هثرو  یلو  هدروآ  تسد  هب  عورـشمان  هار  زا  ار  یتورث  هک  تسا  یـسک  سوسفا  تمایق ، زور  رد  هودنا  ترـسح و  نیرتگرزب 
.تسا منهج  رد  وا  دوخ  یل  دنا و  هتفای  هار  تشهب  هب  هدرک و  قافنا  ادخ  هار  رد 

.364 هحفص 363 ،

--------------------------------------------------------------------------------

هبطخ ي 91. هغالبلا ، جهن 

یبرغ ناملآ  رد 
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(. هرامش 115 نیگن ، هلجم   ) تسا تیمومسم  يروخ و  رپ  تلع  هب  یکی  دنریم  یم  هک  يرفن  ود  ره  زا 

راصق 429. هغالبلا ، جهن 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 283زکرم  هحفص 282 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	از علی(ع) آموز سلسله درسهای شناخت دین
	مشخصات کتاب
	هستی
	کاوشی در سرچشمه هستی
	لغات
	خداشناسی ضرورتی در شکوفائی اندیشه
	اشاره
	مدرسه ی مکاتباتی نهج البلاغه
	برنامه و شیوه ی کار
	آشنائی مختصر با نهج البلاغه
	غریزه ی تحقیق
	هستی شناسی، زیربنای حرکت
	شناخت هستی، مهمترین مسئله ی زندگی
	اندیشه و تفکر در مخلوقات ظریف

	لغات
	شناخت صحیح از هستی نشانه رشد فکری انسان
	رابطه خداشناسی با رشد انسانی
	شناخت صحیح از هستی، نشانه رشد فکری انسان
	خاستگاه رشد انسان
	اعانت الهی
	شکوفه هدایت
	نورانیت دل
	بررسی و کاوش
	پذیرش حق
	کیمیاگری شناخت
	بینش در گزینش
	مبارزه با جوسازی ها
	همت والا
	امکانات آگاهی بخش
	قدرت تشخیص
	روشنگری و راهگشایی
	نشانه های رشد فکری در ترسیم دیدگاهها
	انسان و دیدگاهها

	عشق و پرستش
	عشق و پرستش
	شناخت مقدمه ی تحول
	آغاز راه
	معرفت مقدمه ی عرفان
	مفهوم عشق در تماشاگه راز
	مفهوم عشق
	در حدیث دیگران
	تفسیر پرستش
	لزوم ارتباط بین خلق و خالق
	اثر ارتباط با خدا
	جاذبه ی الهی
	پرستش، تحول و حرکتی در ژرفای وجود
	رابطه ی عشق و پرستش
	لغات

	خداپرستی، زیربنای جامعه برین
	اشاره
	ویژگیهای جامعه برین
	مقدمه
	رهبانیت و انزوا، ممنوع
	مدیریت و سازماندهی انسانی
	شناخت ارزشها و نیازهای روحی انسان
	دیدگاه انسانی
	روحیات انسانی
	انسانیت، مولد حرکت و همکاری
	شخصیت انسانی
	توان انسانی
	ضعف انسانی
	حقوق انسانی
	عواطف انسانی
	شناخت معیارها
	محور حق
	مواسات
	با پرواپیشگان
	با جوانمردان و کریمان
	مدارسه و مناقشه
	تشخیص ضوابط در موضعگیریها
	رازداری
	احترام به شخصیت های با سابقه اسلامی
	دارا بودن قوانین کامل و همه جانبه
	آینده نگری
	واقع گرائی و حقیقت مداری
	مستدل و علمی بودن
	رسایی بیان، تبیین موارد غامض
	بررسی ویژگیهای قانون

	بعثت و پیامبری
	بعثت و پیامبری
	زمینه های بعثت
	حاکمیت خط شیطان
	گستردگی جهل و بیسوادی
	انحطاط حتی در تفکرات دینی
	جاهلیت، سرچشمه اختلاف و آشفتگی
	جدائی، بیگانگی و بیخبری
	حیرت و سرگشتگی
	بی عاطفگی
	قتل و خونریزی
	انواع جنگ ها
	تزلزل و عدم ثبات
	بحران زدگی
	بن بست ها و تنگناها
	گسترش ترس و وحشت
	عدم رعایت حدود الهی
	زنگار گناه
	رسمیت گناه
	چیرگی یاس و نومیدی
	چهره کریه زندگی
	دانایان خوار و جاهلان عزیزند
	کوردلی
	انسان کشی
	خلاصه درس
	لغات

	بعثت
	بعثت و نظام صالح
	پند آموزی و تجربه اندوزی
	اتحاد و اتفاق عامل بنیادین
	سرانجام اختلاف
	هدفهای بعثت
	اتمام حجت
	ابلاغ رسالت
	پرورش اندیشه ها و تربیت خردها
	رهبری فکری
	رهبری اجرائی
	بیدارباش فطرت
	پرورش عقول بشری
	خلاصه درس
	لغات

	رسالت
	وحی یگانه منبع فکری و قانونگذاری
	انبیا بشراند اما...
	ارتباط با غیب و اتصال با سرچشمه ی وحی
	پیامبران امی بوده اند
	عصمت انبیا
	پیامبران معجزه دارند
	عبودیت و ارزش انسانی
	هماهنگی انبیاء
	تداوم رسالت
	دستاوردهای بعثت
	پرورش استعدادها و آشکارسازی آنها
	اصلاح و عقائد
	برداشتن غل و زنجیر از پای انسان ها
	دنیاشناسی
	آبادسازی دنیا
	خلاصه ی درس
	لغات

	انبیاء
	اخلاق و سیره ی پیامبران
	ایمان و یقین
	بندگان خالص خدا
	انبیاء از قشر مستضعف بوده اند
	انبیاء، اسوه و سرمشق اند
	ساده زیستی انبیاء
	سرسختی و مقاومت
	تبار رسولان الهی
	خلاصه ی درس
	لغات

	رهبری و امامت
	ضرورت رهبری
	ضرورت شناخت امامت
	نقش امامت در تشکل اندیشه و اعتقاد
	امامت رکن اعتقاد
	نقش امامت در تنظیم تشکیلات اجتماعی و ایجاد نظم و ضوابط در اداره کشور
	نقش امامت از نظر وضع و اصلاح قوانین
	نقش امامت در هدایت معنوی
	هدایت معنوی در قرآن
	نمونه یی از هدایت معنوی و عرفانی
	امامت علوی
	علی جانشین پیامبر، رهبر شایسته
	ما پیرو منطقیم
	جملات دکتر صبحی صالح[1]
	علم غیب
	علی پرده ها را بالا می زند
	دیدگاه متعالی
	روح شجاعت و حماسه
	میراث شجاعت
	عدالت اجتماعی
	علی نخستین ایمان آورندگان

	رستاخیز اول
	رستاخیز انسان (اول)
	نگرشی به درسهای گذشته
	زندگی چیست؟
	دورنمای رستاخیز (امید زندگی)
	چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست
	تفسیر دنیا
	محدودیت دنیا در برابر آخرت
	باید از این محدوده برای نامحدود بهره گرفت
	علاء و عاصم

	رستاخیز دوم
	رستاخیز انسان (دوم)
	آثار اجتماعی باورداشت معاد
	تبلور اخلاق و تقوی
	مراقبت و رعایت قانون
	نقش ایمان و اعتقاد در زندگی
	یاد رستاخیز و دادگاه عدل الهی
	عمل برای حساب یعنی چه؟
	توضیح اعمال
	جلوه یی دیگر از یاد معاد
	اعتقاد به معاد و احتراز از ظلم و خیانت
	فعالیت و نشاط در پرتو معاد
	امید در فرهنگ اسلامی
	کمک رسانی واقعی در پرتو معاد
	اقتصاد سالم در پرتو معاد


	درباره مركز

